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1. LA CIUTAT DEL MERCAT 

1.1. Les decisions de localització: 
-La localització de la població 
-La localització de les empreses 

1.2. La ciutat ideal: ciutat monoc6ntrica 
-El preu del sol, densitat i accessibilitat 
-Els suposits del model: costos de transport, els consumidors i els constructors 
-Les corbes de preu ofertat 
-El gradient de densitat: estimacions 

P: El model de ciufat mono&ntrica 

2. LA CIUTAT DE LES IDEES: L'URBANISME 1 EL 
SEU CONTEXT ECONOMIC I SOCIAL. 

2.1. Els corrents clissics: eixample i ciutat capital 

2.2. Els corrents moderns: 
-Ciutat jardí 
-El planejament regional 
-El funcionalisme 

2.3. El post-modernisme: 
-L'urbanisme a Europa posterior a la 11'' Guerra Mundial 
-L'urbanisme als USA posterior a la IQ Guerra Mundial 

3.1. Les forces de mercat: Les teories economiques de la suburbanització 
-Teoria d'evolució natural o filtre urba (la historia i els costos de transport) 
-Teoria de les externalitats (les prefrencies dels consumidors) 
-El mercat i el creixement dispers 

3.2. Una tipologia de models de creixement urbh 
-Ciutats dormitori 
-policentrisme 
-periurbanització 
-Ciutats latinoamericanes 

P: Estirnació Funcions de densitat a la RMB 
-Tipologia de funcions: linial, exponencial, 
exponencial amb "efecte eix", cubic -spline 
-Els gradients de densitat i la seva evolució 



4. ELS DESEQUILIBRIS REGIONALS 

4.1. Creixement urbh i desequilibris regionals 

4.2. El model neoclissic 

4.3. Els models post-keynesians 

P: Els rendiments a escala als models neoclassic i postkeynesid 

5. SISTEMES DE CIUTATS 

5.1. Els sistemes nacionals: jerarquia i rang-tamany 
-El model de Christaller 
-Tamany i funcions 
-La Ilei rang-Tamany 

5.2. Dels sistemes regionals als sistemes metropolitans 
-LYeconomia pre-industrial: les hees de mercat 
-La industrialització i els desequilibris regionals 
-De la jerarquia a la xarxa. 

P: Estímacions xarxes urbanes a la RMB 

6. ECOLOGIA URBANA 

6.1. Sostenibilitat 
-Les mesures de sostenibilitat: petjades ecologiques 
-Mobilitat i residencia 
-Sostenibilitat i creixement dispers 

6.2. Creixement dispers i falles de mercat 
-La ineficiencia social del creixement dispers: una perspectiva local 
-Externalitats i valoració social: ocupació de sol, congestió i dotació d'iniiastnictures 
-La manca de sostenibilitat del creixement dispers: una perspectiva global 

P: Estimacid de petjades ecoldgiques a la RMB 
- La P.E. dels consurns elktrics, el sbl ocupat i el commuting 
- Es sostenible el model de creixement de Barcelona7 

7. ELS PROBLEMES SOCIALS DE LA CIUTAT POST-INDUSTRIAL 

7.1. Ciutat global: ciutat dual 

7.2. El Capital social de la ciutat post-industrial 

7.3. Suburbaniízacib i segregació 

-Els mecanismes de mercat que porten a la segregació 
-Segregació residencial i acumulació de capital huma 

P: La distribució espacial de la renda a la RMB 
P: Segregació residencial a la RMB 

AVALUACIÓ: Un treball individual o en parella en forma d'assaig o contrastació empírica sobre algun 
dels temes tractats durant el curs. 


