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Transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle XX

LA TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS

S. XIX

Important i creixent traspàs de població des
de les àrees rurals a les ciutats.

Fort augment de la
població urbana al llarg
del segle XIX a Espanya.

Ràpid procés d’urbanització a les zones
més industrialitzades del país.
Menor importància del procés a Espanya
que a la resta de països europeus
industrialitzats.

A Catalunya ...

L’any 1913, només 5 ciutats espanyoles tenien més de 100.000
habitants. França en tenia 15, Alemanya 47 i el Regne Unit 50.
Font: Briggs, A: El Siglo XX. Las contradicciones del progreso.

Moviments migratoris
cap a Barcelona i a les
zones industrials.

Gran creixement demogràfic de
les ciutats (sobretot Barcelona) i
del seu pes relatiu sobre el
conjunt de la població catalana.

 Des de l’interior de Catalunya
(comarques de Ponent i del Pirineu)
 Des d’altres regions espanyoles
(Aragó, Andalusia, Castella …)
Entre 1860 i 1900, Barcelona va passar
de 190.000 a 530.000 habitants (+358%)
En aquest procés, la ciutat va anar
incorporant els municipis del seu
voltant: Sarrià, Sants, Gràcia, Sant Martí
de Provençals, Sant Andreu ...

El creixement ràpid i intens de les principals ciutats, i sobretot les que ja
sobrepassen els 500.000 habitants, com Madrid i Barcelona, plantejaven nous
problemes urbanístics.
Problemes d’espai
urbanitzable

Les ciutats tenien el seu espai limitat pel
perímetre de les muralles medievals i altres
restriccions de naturalesa militar obsoletes.

Problemes de serveis
bàsics als ciutadans

Els subministraments bàsics com l’aigua,
l’amuntegament de persones en els barris
pobres i la circulació per la ciutat van
esdevenir grans problemes que podien fer
inhabitable la ciutat.
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Plànol de Barcelona de l’any 1890 (J.M. Serra), i dels municipis agregats.

LA MODERNITZACIÓ DE LES CIUTATS
CREIXEMENT DEMOGRÀFIC INTENS I SOSTINGUT
TRASPÀS DE POBLACIÓ DE LES ÀREES RURALS A LES URBANES
Durant tot el segle XIX,
nombroses ciutats europees
van sobrepassar àmpliament
els seus antics límits medievals.

A Barcelona, entre 1854 i
1859 es va dur a terme un
pla d’Eixample de la ciutat,
el Pla Cerdà (de l’enginyer
Ildefons Cerdà i Sunyer)

Enderrocament de les muralles i
disseny i construcció de nous barris o
“eixamples” per donar cabuda a la
creixent població.
Diversos models d’eixamples (com París, Nova
York ...) que vol donar resposta a les noves
necessitats d’ordenació de les activitats
urbanes (transport de mercaderies, trànsit de
vianants, ubicació dels serveis bàsics...).
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El Pla Cerdà per a l’Eixample de
Barcelona suposava l’extensió de la
ciutat fora muralles, pel Pla de
Barcelona cap a Collserola.

Les obres, inaugurades per la
reina Isabel II el 1860, van trigar
molt a realitzar-se i van allargarse fins ben entrat el segle XX.

Dissenyat com un traçat d’illes
d’habitatges de forma
octogonal i carrers rectilinis,
amb amplis espais verds i grans
avingudes i passeigs.

Es va produir un ràpid i intens
procés de transformació i de
modernització de la ciutat de
Barcelona.

La seva execució va alterar
profundament, per causes
especulatives, les idees
originals de Cerdà.
La nova ciutat donava resposta a les
necessitats en serveis de neteja, ordre públic,
mobilitat, clavegueram, aigua corrent ...

L’enllumenat públic de gas arribà a Barcelona el 1849, i
l’elèctric s’instal·là a Madrid el 1885, i a Barcelona el 1887.
Nous transports (el ferrocarril o els tramvies urbans). El primer
tramvia elèctric fou a Barcelona (del Port a la Plaça
Catalunya, per les Rambles) el 1899.
Noves infraestructures culturals i d’oci com teatres, sales de
ball, etc. Construcció del Liceu a mitjan segle XIX.
Aparició de diaris i revistes, com La Vanguardia el 1881.
El “Saturno Park”, un parc d’atraccions a la Ciutadella. Inaugurat l’any 1911, va tenir
la primera muntanya russa de la ciutat.

