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Prerequisits
Es requereix el compromís d'assistir de manera habitual a les sessions de classe i de participar-hi activament.
Per poder seguir l'assignatura es requereix poder llegir textos en català, castellà, anglès, francès i italià.

Objectius
Proposta acadèmica, científica, política i ètica:
L'assignatura constitueix una introducció a l'estudi de la ciutat contemporània com a centre neuràlgic de les
dinàmiques polítiques, econòmiques, socials i culturals de la societat actual, cada vegada més urbanitzada.
Des de la visió de les ciències socials i humanes, s'exposa el procés mundial d'urbanització i les
problemàtiques que planteja. Es ressalten els moments més significatius en la història recent de les
transformacions urbanes amb l'explicació de casos concrets, amb particular atenció al cas de Barcelona.
S'analitzen les diferents concepcions de la ciutat en el pensament social i les principals tendències de
l'urbanisme a Europa i Nordamèrica així com, més somerament, al món dit "subdesenvolupat". S'aborda la
relació entre ciutat i cultura des de diversos àmbits: la nova realitat social multicultural, el paper de la cultura
en la requalificació urbana i la relació entre ciutat, literatura i cinema.
Es busca aprendre a:
- llegir els canvis que s'estan produint en la ciutat, entesa com a una realitat heretada en constant procés de
construcció;
- entendre la ciutat com el resultat de l'actuació de diferents agents socials, cadascún d'ells perseguint
diferents interessos polítics, socials i econòmics, enmarcats en contextos culturals canviants segons les
dinàmiques de cada moment històric;
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- interpretar les diverses dimensions de la realitat urbana en el nou escenari de la globalització, que potencia
el paper de les ciutats com a gestores de l'economia mundial a la vegada que accentua les seves
problemàtiques socials i culturals internes;
- construir una mirada crítica sobre el fet urbà, entesa com: un compromís ètic i un posicionament polític
davant les injustícies, desequilibris i desigualtats que es donen a la ciutat contemporània; una implicació social
en la transformació de la ciutat, en tant que ciutadans i en tant que científics; una capacitat de generar un
discurs crític i propi davant la realitat urbana, i davant els discursos externs i dominants.
- referir aquest bagatge conceptual i pràctic a la realitat urbana més inmediata, és a dir, la Barcelona
metropolitana.

Competències
Geografia i Ordenació del territori
Analitzar i interpretar problemes urbanístics.
Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes geogràfics de manera integrada i
combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Humanitats
Interpretar la diversitat social i cultural.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge
1. Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
2. Descriure les principals característiques de la ciutat contemporània en general i de les regions
metropolitanes en especial.
3. Descriure les principals característiques de la ciutat contemporània en general i de les regions
metropolitanes en especial.
4. Descriure les principals problemàtiques econòmiques, socials i culturals del món.
5. Descriure les relacions espacials, a diferents escales territorials, de la diversitat física, econòmica,
social i cultural dels territoris
6. Participar en debats geogràfics respectant les opinions dels altres participants.
7. Plantejar problemes relacionats amb la ciutat contemporània.
8. Resumir característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.

Continguts
Programa (molt) orientatiu
Estructura i configuració de l'espai urbà
· La ciutat: una reflexió sobre el fenomen urbà contemporani. La ciutat en el pensament social. La ciutat,
producte social. Els agents socials urbans. L'acceleració urbana del món contemporani
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La ciutat del segle XIX: reforma social i orígens de l'urbanisme modern
· Europa: industrialització i urbanització; l'emergència de les grans ciutats. La qüestió social urbana i els
orígens de l'urbanisme modern. Utopies urbanes. La ciutat jardí. Ciutat i modernitat. Ciutat i literatura
La ciutat del segle XX: entre el suburbi i el ghetto
· De la ciutat-fàbrica a la metròpoli terciària. Les transformacions urbanes a Europa. El moviment racionalista i
la urbanística reformista. L'experiència nordamericana: la creació de la ciutat suburbana. Ciutat i cinema
La ciutat postmoderna: cultura, representació, diferència
· La revolució informacional i el capitalisme tardà: el renovat protagonisme de les ciutats i la seva lògica
productiva i locacional. Globalització i formació d'un sistema mundial de ciutats. Ciutats grans, grans ciutats,
ciutats globals. La creixent complexitat de l'espai urbà postindustrial: de la ciutat compacta a la urbanització
dispersa. La cultura urbanística actual i les polítiques de renovació urbana. Arquitectura i forma urbana. Ciutat
i especulació immobiliària. Competència i competitivitat entre ciutats. La ciutat als països dits
"subdesenvolupats". Ciutat i música.
Els escenaris de la ciutat contemporània
· La polarització social urbana. La ciutat dual. Els espais de la ciutat dual: àrees de sobrecentralitat; perifèries
degradades; ghettos ètnics; gentrificació elitista; comunitats tancades. La ciutat espectacle: oci, cultura,
consum. Ciutats en venda, màrketing urbà (museus, turisme, centres comercials). La ciutat hiperreal; la ciutat
disneyficada; la ciutat tematisada. La memòria de la ciutat. La ciutat sostenible: la crisi ambiental. Espai públic
i ciutadania. Hibridesa i multiculturalisme. La ciutat rebel. Ciutat i graffiti
Pràctiques de construcció i de destrucció, d'ús i de resistència a la ciutat neoliberal
· Comunitat i convivència: les relacions socials a la ciutat. Els espais de la diferència, de la divisió i de
l'exclusió. Les polítiques a/de l'espai urbà. Capital i cultura: gentrificant la ciutat. Relats urbans: la identitat i la
subjectivitat a la ciutat; integració social urbana. Construint els territoris urbans: cultures urbanes i estratègies
espacials. Habitatge i especulació. Moviments socials urbans: ciutadania i participació. Ús i resistència als/dels
espais públics de la ciutat neoliberal. Infraestructures, transports, mobilitat. Planificació urbanística, plans
estratègics, projectes urbans
Barcelona

El programa definitiu i efectivament vàlid de l'assignatura es repartirà durant la primera sessió de classe del
curs.

Metodologia
Estructura del curs
Les classes són "teòriques" (exposició per part del professor) i "pràctiques" (lectures, visualització de
pel·lícules, debats en fòrum, realització de pràctiques, etc.).
Al Moodle de la UAB s'hi localitza documentació i informació imprescindible per al desenvolupament de
l'assignatura, tant pel que fa als aspectes organitzatius de l'assignatura com en relació als continguts temàtics
de la mateixa. És important que hi tingueu accés sovint.
Eventuals estratègies d'ensenyament-aprenentatge desenvolupades pel professor:
- docència en classes magistrals;
- organització de les sessions de fòrum i debat;
- impartició de sessions de pràctiques;
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- proposta i guiatge en lectures obligatòries;
- tutories dels treballs;
- desenvolupament de casos;
- eventualment, participació de conferenciants externs;
- eventualment, sortides de camp i visites a exposicions;
Activitats que, previsiblement, realitzaran els/les alumnes:
- assistència ineludible a les sessions de classe;
- participació necessària en les sessions de fòrum i debat;
- participació necessària en les sessions de pràctiques;
- assistència a les eventuals sortides de camp i les visites a exposicions;
- desenvolupament d'un assaig breu (escrit, individual, tutoritzat pel professor) sobre una temàtica urbana;
- preparació i presentació pública (oral, en grup, tutoritzat pel professor) d'un fòrum de debat sobre una
temàtica urbana;
- realització d'una prova escrita i/o oral.
Per imposició, la guia docent d'aquesta assignatura inclou la fórmula d'esmentar unes "competències",
"hores", "activitats formatives" i "resultats d'aprenentage", tot i que no s'adiu amb els criteris dels professors.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

50

2

3, 7

10

0,4

1, 3, 6, 7

40

1,6

1, 7

Tipus: Dirigides
Classes teòriques
Tipus: Supervisades
Classes pràctiques
Tipus: Autònomes
Activitats autònomes

Avaluació
Avaluació i reavaluació
Avaluació de les classes teòriques:
- Assaig creatiu breu d'iniciació a la recerca. Treball escrit individual. [L'avaluació valorarà l'expressió
adequada, la coherència en el desenvolupament, el maneig de bibliografia, l'originalitat, etc.].
- Prova individual. [L'avaluació valorarà l'assimilació de coneixements, la capacitat d'anàlisi, de síntesi i
d'interpretació].
Avaluació de les classes pràctiques:
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- Fòrum de debat temàtic a partir de les lectures proposades. Treball col·lectiu (oral i escrit) dirigit per dos/dues
o tres ponents seguint el calendari establert en la primera sessió de classe. Un cop presentada la seva
ponència, els/les ponents tindran una setmana per entregar-la en format escrit o gràfic (improrrogable).
[L'avaluació valorarà la preparació -incloent tutories amb el professor-, la realització i la presentació oral -en
grup- del fòrum de debat, l'expressió oral correcta i adequada, el maneig de bibliografía, la feina en equip, la
presentació gràfica dels resultats].
- Resum escrit de cadascuna de les lectures obligatòries i participació a classe. Treball individual. Cal entregar
un mínim de resums. [L'avaluació valorarà la capacitat de síntesi i de captació-abstracció de les idees
principals; es valorarà, de manera especial, la presència, l'actitud, la participació i les aportacions en els
debats de classe fets a partir de les lectures].
- Participació a classe.
Per poder ser avaluat/da cal haver entregat-presentat totes les parts avaluables, haver assistit a un mínim del
75 % de les sessions de classe i haver participat activament en les sessions de classe i de fòrum-debat. La no
presentació d'alguna de les parts avaluables comportarà un "No avaluat/da" com nota final.
Tal com afirma el "Protocol de reavaluació de la Facultat de Filosofia i Lletres", per poder ser reavaluat/da cal
haver-se presentat a totes les parts avaluables i cal tenir aprovades les parts corresponents a les classes
pràctiques (fòrum de debat i resums de lectures). En la reavaluació la nota màxima serà un 5. La reavaluació
no servirà, en cap cas, per "millorar nota".
Els criteris d'avaluació definitius i efectivament vàlids es donaran a conèixer durant la primera sessió de classe
del curs.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Assaig creatiu breu d'iniciació a la recerca

30%

20

0,8

1, 3, 4, 7

Fòrum de debat a partir de les lectures proposades

15%

5

0,2

2, 5, 6, 7

Prova individual

40%

5

0,2

7

Resum escrit de cadascuna de les lectures proposades i participació
a classe

15%

20

0,8

2, 6, 7, 8
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ARICÓ, Giuseppe; MANSILLA, José A.; STANCHIERI, Marco Luca (coords.) (2015). Mierda de ciudad. Una
rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales. Barcelona: Pol·len.
BELIL, Mireia; BORJA, Jordi; CORTI, Marcelo (eds.) (2012). Ciudades, una ecuación imposible. Barcelona:
Icaria.
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Alianza.
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MERRIFIELD, Andy (2002). Metromarxism. A Marxist tale of the city. Nova York: Routledge.
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La bibliografia definitiva i efectivament vàlida es donarà a conèixer durant la primera sessió de classe del curs.
Per a cada tema del programa el professor facilitarà una bibliografia específica.
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