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ESTRUCTURA RADIAL DE LA CIUTAT

ZONES VERDES
El centre històric no disposa de gaires espais lliures o verds.
Els grans parcs es situen als seus límits, fora de les corones medievals, on trobem el
“Parco Sempione” al voltant del Castelo Sforzesco (fruit de planejaments quan la ciutat
era sota domini napoleònic, a principis del s.XIX), els jardins públics “Indro Montaneli”
situats al nord o el “Parco delle Basiliche”, generat a partir de l'enderroc
d'edificacions.

ANTICS CANALS
Com a tota la Llombardia, Milà ha estat ple de canals que resseguien l'estructura
radial de la ciutat fins ben entrat el s.XX

El projecte està situat a la ciutat de Milà, a Itàlia.
Situada a la plana de l'actual Llombardia, al sud dels alps i en una posició
dominant sobre les rutes terrestres del sud d'Europa, Milà ha estat un assentament
important des dels inicis de la història europea.

Actualment té 1.300.000 habitants, i un centre gairebé dedicat als negocis i al
comerç. Milà i la regió de Llombardia, de la qual n'és la capital, són el motor
econòmic d'Itàlia (Milà acull la borsa italiana), i una de les regions més riques
d'Europa. Tot i que la agricultura segueix sent important a la zona, ha destacat des
del segle XVII i fins a ben entrat el sXX per la indústria. En les darreres dècades, ha
anat vivint un procés de transformació cap al sector terciari.

Donada la seva situació (encreuament de camins en una plana sense grans accidents
geogràfics), s'ha desenvolupat amb un creixement central radial.

Els elements urbans que més defineixen l'estructura actual es corresponen amb la
situació de les muralles romanes, les dues medieval, amb el castell dels ducs, i les
rondes planejades en els primers eixamples del s XIX, que relliguen els radis
corresponents al Cardo i Decumanus fundacionals i als altres camins que es
creuaven en la ciutat.

MILÀ
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CLIMATOLOGIA

Pel que fa al clima, Milà gaudeix d'estius calorosos i d'hiverns lleugerament més
freds que Barcelona. Tot i trobar-se a una latitud més alta i no tenir la influència
estabilitzadora del mar, els propis Alps protegeixen la ciutat dels vents polars del
nord i no permeten que les temperatures baixin tant com a d'altres ciutats més
exposades. Així, trobem que les temperatures mitges són similars a l'estiu, i només
4 graus inferior a l'hivern. Això sí, el cel es troba cobert per núvols molt més
freqüentment i les precipitacions anuals són més abundants.
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