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Atles de creixement urbà de Berlín____________________________________ 
 
La següent recopilació de dades i fets demogràfics i socials representa una realitat sobre 
el sorprenent Berlín de principis del segle XXI. Dels molts paràmetres d’anàlisi 
possibles s’han escollit els que per obtenir una visió global del desenvolupament de la 
ciutat s’han considerat més significatius: Regió Metropolitana Berlín-Brandenburg, 
Utilització funcional del territori, Població, Treball, Transport de llarg recorregut i 
Transport públic 
 
Regió Metropolitana Berlín-Brandenburg 

   
La regió coneguda com Berlín-Brandenburg compren els territoris de Berlín, Postdam i 
part de les vuit regions de Brandenburg que envolten l’anell de la ciutat. La regió té una 
extensió de 5370 quilòmetres quadrats, dels quals 891 (una sisena part) corresponen a la 
ciutat de Berlín. Gairebé quatre cinquenes parts dels 4,3 milions d’habitants de la regió 
metropolitana viuen a Berlín, per tant només 0,9 milions de persones viuen fora de la 
ciutat, en els entorns. La densitat de població de la ciutat de Berlín és de 3850 habitants 
per quilòmetre quadrat i baixa a 210 hab/km2 a la zona circumdant. 
La regió metropolitana de Berlín-Brandenburg s’ha convertit en els darrers anys, amb la 
obertura econòmica dels països de l’Est, en un dels centres importants de l’economia 
alemanya. Assoleix així el  nivell de les que fins llavors havien estat les regions 

Fig 1.7: Plànol de la regió Berlín-Brandenburg, any 2000. Traducció de la llegenda: Groc (Berlín ciutat amb els 
seus límits), Punt vermell (poblacions amb més de 10000 habitants), Punt negre (poblacions amb entre 5000 i 
10000 habitants), Verd (frontera de la regió Berlín-Brandenburg) 
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econòmicament dominants a Alemanya: Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Stuttgart i 
München. La regió Berlín-Brandenburg aprofita així, com Viena, Praga i Varsòvia la 
seva posició geogràfica per a formar part de les noves rutes de comunicació i intercanvi 
de mercaderies. 
Els moviments de població dintre el territori de la regió segueixen un curs normal, com 
els de tota gran regió metropolitana: part de les famílies berlineses es traslladen a la 
regió de Brandenburg on opten a cases amb jardí en unes àrees semi-rurals i estan amb 
cotxe fins a 60 minuts dels seus llocs de treball. Els habitants de Brandenburg treballen 
a Berlín i els berlinesos a Brandenburg. Des de la reunificació aproximadament uns 
240000 berlinesos s’han traslladat a Brandenburg i aproximadament 90000 habitants de 
la corona exterior s’han mogut a Berlín ciutat, fent números es comprova que la ciutat 
ha perdut aproximadament uns 150000 habitants amb aquest intercanvi. De totes formes 
la ciutat ha recuperat aquesta pèrdua amb la gran afluència d’immigrants, com és el cas 
de tantes altres ciutats de la Unió Europea. 
En comparació amb altres ciutats i regions, tota la regió de Berlín-Brandenburg es troba 
perfectament comunicada mitjançant les xarxes de ferrocarrils i carreteres, i la regió 
seguirà creixent com a una, encara que la població en un referèndum al maig de 1996 es 
negués a la unió política dels Länder (regions) Berlín i Brandenburg. 
 
Distribució d’usos del territori 

 

Fig 1.8: Plànol de la distribució d’usos del territori a la ciutat de Berlín, any 2000 Traducció de la llegenda, de dalt a 
baix: vivenda, indústria o magatzems, altres usos, bosc, àrees verdes o lliures d’edificació, terrenys de propietat de la 
ciutat, hidrografia, autopistes o carreteres, terrenys del ferrocarril  
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Dels 891 quilòmetres quadrats de la ciutat de Berlín, aproximadament un 59 per cent 
estan construïts, incloent-hi el territori ocupat per les xarxes de transport. El 41 per cent 
restant són territoris lliures o àrees verdes. Del tant per cent d’àrea construïda, més de la 
meitat correspon a habitatges, i una setena part correspon a magatzems, indústria i altres 
usos. La concentració d’habitatges de cinc o més plantes distribuïts en forma de blocs la 
trobem dintre i en el contorn de l’anell que fa el Ring (l’anell de l’S-Bahn, el tren de 
ciutat). A mesura que ens distanciem del centre la construcció es fa més dispersa, fins 
als límits de la ciutat on domina la construcció de vil·les residencials, cases aparellades 
d’una a tres plantes i les Siedlungen amb algun que altre bloc de pisos. 
Les àrees ocupades per la indústria i magatzems es situen la majoria al voltant del S-
Bahnring i a les afores. Tendeixen a concentrar-se al costat de les autovies així com els 
principals canals de transport fluvial. Destaquen com a importants al sud-est: 
Adlershof/Johannisthal i Schöneweide, al sud-oest: Tempelhof i Marienfelde, a l’est: el 
districte de Marzahn i a l’oest: Spandau i la Siemensstadt.  
Sota el concepte “altres usos constructius” s’hi engloba una mescla d’àrees destinades a 
l’ús comunitari. Per exemple hi trobem els centres de la ciutat: a l’oest tota la zona del 
Zoologischer Garten i la Kurfürstendamm, i a l’est la Friedrichstrasse i 
l’Alexanderplatz; així com també els edificis ministerials, universitats, escoles, instituts, 
hospitals, casernes i tot tipus d’edificis i àrees públiques. 
Per últim esmentar que les grans àrees lliures d’edificació corresponen als boscos i llacs 
que s’ubiquen al nord-oest, sud-oest i sud-est de Berlín així com la zona d’ús agrícola 
del nord-est. La gran quantitat de canals que es formen al voltant de l’Spree i el Havel 
influeixen en l’alta xifra d’espai no edificat a la ciutat, així com el gran nombre de parcs 
i jardins que s’han preservat dintre el cercle de l’S-Bahn com: el Tiergarten, el 
Viktoriapark a Kreuzberg i els Volksparks (parcs públics) de Friedrichshain, 
Prenzlauerberg i Rehberge. 
 
Població 
 

 
Fig 1.9: Plànol de la distribució d’habitants a la ciutat de Berlín, any 2000. Cada punt 
representa aproximadament 500 habitants 
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La població a la ciutat de Berlín l’any 2000 ascendia als 3,382 milions d’habitants, uns 
50000 habitants menys que en el moment de la reunificació l’any 1990. Com a 
conseqüència del desmembrament de les repúbliques soviètiques i dels fluxos 
d’immigració d’est a oest es va registrar un augment de la població de Berlín al 1993 a 
3,475 milions d’habitants. Però aquesta anà decreixent a mesura que s’estabilitzava la 
situació política a la ciutat i es produïa un procés de suburbanització, amb el trasllat de 
moltes famílies a viure als entorns més immediats de la ciutat. La situació no 
s’estabilitzaria del tot encara, ja que l’any 1999 amb el trasllat del Parlament i el Govern 
de Bonn a Berlín la població de la metròpoli veuria un augment, acabant l’any 2000 
amb un balanç d’equilibri de població respecte el 1989. 
El plànol que s’adjunta mostra la actual distribució de població a l’àrea de Berlín-
Brandenburg. Les zones que destaquen per la seva màxima densitat de població són 
sobretot l’antiga ciutat prussiana de les Mietkasernen, i algunes grans Siedlungen al 
nord-est de la ciutat com: Hohenschönhausen, Marzahn i Hellersdorf. També destaquen 
com a altament poblades les Siedlungen dels anys 70 com el Märkisches Viertel a 
Reinickendorf, la Gropiusstadt a Neukölln o Falkenhagener Feld a Spandau, que es 
troben envoltades de construcció del tipus casa unifamiliar amb poca densitat de 
població. 
Des de l’any 1990 s’ha anat enregistrant la tendència a la pèrdua de població dels 
centres de la ciutat que es compensa amb l’augment d’habitants i habitatges unifamiliars 
a les poblacions més pròximes a la ciutat però que s’engloben dins l’àrea metropolitana. 
 
Treball 
 

 
 
 
 
Berlín enregistrà l’any 2000 una xifra aproximada de 1,54 milions de llocs de treball, 
dels quals més de la meitat corresponien a empreses dedicades al sector terciari o de 

Fig 1.10: Plànol de la distribució de treball a la ciutat de Berlín, any 2000. Cada punt representa 500 
llocs de treball 
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serveis, que en el moment és el sector que més places de treball ofereix a al ciutat. En 
canvi la xifra de llocs de treball en empreses del sector secundari o de producció 
disminuí fins a correspondre a un 20% del treball a la regió. 
Des de la reunificació hi ha hagut un gran canvi estructural en el panorama econòmic 
berlinès a ambdues meitats de la ciutat, la conseqüència del qual ha estat la pèrdua de 
125000 llocs de treball del 1991 al 2000. Aquests canvis s’han produït de diferent forma 
en els diferents sectors: mentre en el sector industrial i de producció s’enregistrava una 
pèrdua de 185000 llocs de treball, en el sector terciari es produïen 153000 llocs de 
treball nous. El sector de terciari ha ampliat la seva oferta al mercat del laboral amb 
nous sectors en la informàtica, l’enginyeria, l’arquitectura, la indústria dels medis de 
comunicació, els bufets d’advocats, gestors, banca, etc. De totes maneres aquestes noves 
ofertes mai podran pal·liar la pèrdua que suposen els llocs de treball de la indústria. Però 
no només la pèrdua de producció industrial als països desenvolupats d’Europa afecta la 
mancança de llocs de treball a Berlín, sinó també la gran crisi que des de la reunificació 
ha caigut com un núvol de tempesta sobre l’economia alemanya, i que ha afectat i 
afectarà de forma important al desenvolupament del país. 
La distribució dels llocs de treball a la ciutat generats per la producció industrial es 
força dispersa: trobem les àrees industrials del sud, de l’oest i del nord-oest de la ciutat. 
En canvi pràcticament tota la oferta de terciari es troba al centre de la ciutat. El centre 
de Berlín s’ha convertit doncs en aquests últims anys en la zona generadora de treball 
per als berlinesos. 
 
Transport de llarg recorregut 

 
Una bona comunicació a nivell 
continental i internacional és molt 
important per una ciutat que vol 
entrar a competir en el panorama de 
grans metròpolis econòmiques i 
culturals, i sobretot és el factor a 
considerar quan una empresa es vol 
establir en una ciutat. Berlín, per la 
seva posició estratègica en el 
continent, té molts punts a favor per 
convertir-se en un dels nodes més 
importants de la xarxa europea de 
transports de llarg recorregut.  
Berlín es troba perfectament 
integrada a la xarxa d’alta velocitat 
alemanya en direcció oest, i el 
projecte de futur és el de 
comunicar-la mitjançant l’alta 
velocitat a la resta de punts 

direccionals: sud, nord i est fins a 
les fronteres amb Polònia, la 

República Txeca i Austria. Per a la ciutat són molt importants les obres infraestructurals 
que facilitaran l’arribada dels trens d’alta velocitat: el túnel que travessa la ciutat de 
nord a sud i la gran estació de ferrocarrils Lehrter Bahnhof que serà el punt de connexió 
de totes les xarxes de ferrocarrils i la nova seu de la Deutsche Bahn. 

Fig 1.11: Plànol de densitats d’ús del transport col·lectiu de 
passatgers i les seves rutes a Europa 
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Pel que fa a la xarxa d’autopistes, Berlín disposa d’un anell exterior del qual parteixen 
sis autopistes cap a sis punts importants del país: autopista direcció Leipzig-Nürnberg, 
Hannover, Hamburg-Rostock, Stettin, Frankfurt am Oder i Dresden-Cottbus. D’aquest 
anell també parteixen 4 autopistes cap a l’interior de la ciutat. Dintre la ciutat el trànsit 
es distribueix principalment formant un segon anell intern, que a l’oest és autopista i a 
l’est una sèrie de carrers importants. En construcció es troba una connexió entre l’anell 
intern i l’extern d’autopistes en la direcció sud, que a més a més connectarà amb 
l’aeroport de Schönefeld. També es preveu l’extensió en direcció est de l’anell exterior 
per la seva part sud.  
La comunicació via fluvial de Berlín és molt bona gràcies a la seva posició geogràfica. 
Avui dia s’exploten les línies: Mittellandkanal Havel, la via Havel-Oder, i la via Spree-
Oder, les quals comuniquen amb el mar del Nord. Dintre la ciutat s’hi troben molts 
canals que comuniquen l’Spree amb el Havel i que són utilitzats per a barques i vaixells 
de turistes. Dintre del programa d’expansió de les xarxes fluvials alemanyes es preveu 
la creació d’una nova via fluvial que connecti amb el riu Elba que queda a l’oest de la 
ciutat. La prioritat a nivell de la ciutat en relació al transport fluvial és la creació del 
gran port: el Westhafen. 
Pel que fa al transit aeri, la ciutat té tres aeroports en funcionament: el de Tegel, el de 
Tempelhof  i el de Schönefeld. De totes formes la idea és concentrar paulatinament el 
trànsit aeri a l’aeroport de Schönefeld que en el futur es convertirà en l’Aeroport 
Internacional de Berlín-Brandenburg. D’aquesta manera es pretén poder alliberar dels 
problemes, entre d’altres els danys acústics, que causen els altres aeroports ubicats dins 
la ciutat. 

 

Fig 1.12: Plànol de la xarxa de transports de llarg recorregut a Berlín, any 2000. Traducció de la llegenda per 
ordre: estació de ferrocarrils de línies de llarg recorregut, línies ferroviaries de llarg recorregut, autopistes, 
carreteres de l’estat, vies fluvials, ports, aeroports, terme municipal de Berlín 
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Xarxes de transport públic 
 

 
 
 
 
La xarxa de transports metropolitans berlinesa a la dècada dels anys trenta era un 
exemple a nivell mundial per la seva bona connectivitat i servei. Després de la segona 
guerra mundial les línies de U-Bahn i S-Bahn (metro i tren ciutat) es varen seguir 
explotant, encara que de forma temporal. Amb la divisió de la ciutat ambdues meitats 
varen seguir polítiques d’expansió diferents en els temes ciutat i transport. Per començar 
es va trencar la connexió via transports públics entre les dues bandes. A l’oest es va 
intensificar la línia de tramvies i de metro, però es va prescindir de gran part de la xarxa 
d’S-Bahn. En canvi a l’est es varen seguir explotant i es van ampliar les xarxes d’S-
Bahn i Strassenbahn (tramvia).   
Després de la reunificació es varen rehabilitar les línies d’S-Bahn i U-Bahn que 
circulaven pel centre de la ciutat i es varen obrir les antigues línies de metro que 
connectaven l’est amb l’oest i que fins llavors havien circulat per la zona oest fins al 
Mur. A poc a poc les línies de transport s’anaven integrant a la nova metròpoli, el 
procés culminaria amb l’accés de la xarxa a les afores de la ciutat i amb les línies de 
llarg recorregut. Actualment el pla de transports mobil 2010 s’encarrega de donar les 
pautes per al desenvolupament tant de transports públics com de xarxes d’autopista i 
carreteres. 
Les estadístiques del 1998 mostren com un alt tant per cent dels habitants de l’àrea 
metropolitana utilitzen el transport públic: un 27% del total censat, tenint en compte que 

Fig 1.13: Plànol de les xarxes de transports públics del municipi de Berlín, any 2000. Traducció de la llegenda, per 
ordre: línies de ferrocarril de llarg recorregut i regionals amb les seves estacions; xarxa d’S-Bahn (tren ciutat) amb 
les estacions finals; xarxa de metro amb les seves estacions finals; xarxa de tramvia; àrea d’influència del ferrocarril 
regional, del metro, del tren ciutat i del tramvia 
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el 37% corresponia a l’ús de vehicles personals motoritzats. Aproximadament un 75% 
dels habitants de la ciutat tenen accés directe a la xarxa de metro o ferrocarrils, i la 
intenció és augmentar aquestes xifres amb una política de millora i ampliació de les 
xarxes, sobretot al centre de la ciutat. Entre d’altres mesures s’aposta per la penalització 
econòmica de l’ús de vehicle privat motoritzat, així com una ampliació dels serveis de 
la xarxa de transports públics. Resumim a continuació les característiques de les 
principals xarxes de transport públic berlineses: 
 
- L’extensió actual de la xarxa d’S-Bahn és de 246 quilòmetres amb 130 estacions, i és 
utilitzada anualment per uns 280 milions de passatgers (xifra de l’any 2000). 
Actualment s’estan renovant molts trams de la línia antiga d’S-Bahn.  
- El metro, U-Bahn, té una extensió de 114 quilòmetres i un total de 170 estacions. La 
construcció de la connexió entre l’Alexanderplatz i la Lehrter Bahnhof està en marxa, i 
la idea és invertir en el futur en les ampliacions necessàries d’aquesta xarxa. 
- La xarxa de tramvies té 186 quilòmetres i un total de 371 parades. La previsió és 
d’estendre-la al territori de l’oest connectant-la amb les estacions de metro i d’S-Bahn.  
 
Una densa xarxa de busos acaba de connectar el territori. Un dels objectius actuals és 
poder augmentar la velocitat mitja tant dels autobusos com del tramvia per poder 
minimitzar els temps de viatge. 
Amb l’ampliació del ferrocarril la xarxa regional ha augmentat el seu servei. 
Aproximadament unes 15 estacions de la ciutat de Berlín tenen connexió directa amb 
les poblacions dels entorns de la ciutat i del Land de Brandenburg.  
 
mobil 2010 
 
Mobil 2010 és un programa d’actuació per als pròxims anys en matèria de transports, 
aprovat pel Senat pel Desenvolupament de la Ciutat amb l’objectiu de facilitar la 
mobilitat dins la ciutat i la política de disminuir els efectes negatius del transport 
motoritzat. El pla és molt ampli i arriba a un alt nivell de detall sobre els paràmetres 
d’actuació i les prioritats, així com el finançament dels projectes i la legislació 
municipal. Els objectius principals del programa es resumeixen en els següents punts: 
 

1. El transport no motoritzat (a peu i amb bicicleta) serà fortament potenciat a la 
ciutat 

2. L’estat de les actuals infraestructures serà millorat amb la seva reforma, 
manteniment i optimització funcional 

3. Serà prioritari dissenyar un bon sistema organitzatiu per tal de poder explotar 
plenament les capacitats de les infraestructures 

4. Les línies de transport seran ampliades bé per crear una connexió amb altres 
línies o per falta de servei en les zones de la prolongació 

5. Es milloraran les connexions de la ciutat a nivell tant nacional com internacional 
6. S’intentarà alliberar la ciutat dels danys ambientals que provoquen els mitjans de 

transport motoritzats 
 
A continuació s’ofereixen els plànols que resumeixen les pròximes grans actuacions a la 
ciutat en matèria de infraestructures del transport: xarxa d’S-Bahn, d’U-Bahn, tramvies, 
ferrocarrils regionals i carreteres 
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Fig 1.14: Plànol de la previsió de l’estat de la xarxa d’S-Bahn (tren ciutat) l’any 2015. En gris es representa la xarxa 
actual, en verd caqui i línia contínua els trams de nova construcció, en verd fosc les obres amb finançament a mig 
termini, en verd fosc i puntejat els trams amb finançament a llarg termini, en verd caqui i línia discontinua els trams en 
que circularà amb vies de ferrocarril regional i de llarg recorregut 
 

Fig 1.15: Plànol de la previsió de l’estat de la xarxa d’U-Bahn (metro) per l’any 2015. En gris es representen les línies de 
servei actual. En blau la nova línia que es preveu construir entre l’Alexanderplatz i la Lehrter Bahnhof 
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Fig 1.16: Plànol de la previsió de l’estat de la xarxa de tramvies per l’any 2015. En gris es representa la xarxa actual, en 
vermell continu els nous trams de construcció amb finançament a mig termini i en vermell discontinu els de llarg 
termini 

 
Fig 1.17: Previsió de l’estat de la xarxa de ferrocarrils regionals per l’any 2015. En gris es representa la xarxa en l’estat 
actual i en negre les ampliacions futures; l’estrella senyala aquells trams on el finançament encara no està definit 
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Fig 1.18: Plànol de l’estat actual de l’ordenació de carreteres principals de la ciutat de Berlín, any 2002. En blau les 
carreteres de primer ordre o de connexió a grans ciutats alemanyes, en vermell les de segon ordre o de connexió 
regional, en verd les de tercer ordre o de connexió local, i en groc les de certa importància local per connexions a àrees 
importants de la ciutat 

 

Fig 1.19: Plànol de previsió de l’ordenació de les carreteres l’any 2015. En blau les carreteres de primer ordre o de 
connexió a grans ciutats alemanyes, en vermell les de segon ordre o de connexió regional, en verd les de tercer ordre o 
de connexió local, i en groc les de certa importància local per connexions a àrees importants de la ciutat 
 




