
 TRANSFORMACIÓNS RECENTES NA ESTRUTURA DAS CIDADES

As cidades españolas son on resultado dunha evolución histórica que ampliou a estrutura 
urbana con sucesivas áreas de diverso carácter: o centro histórico, un espazo monumental herdado 
de rúas estreitas e tortuosas; os ensanches, de trazado regular; os barrios contemporáneos, de 
crecemento masivo é a beira dos cales subsisten arrabaldes pobres; novos espazos residenciais de 
open planning ou edificación aberta, á beira de periferias de variados usos, en contacto coas áreas
periurbanas e rururbanas.

A cidade está en constante evolución. Á expansión superficial hai que engadir a creación de 
novos espazos industriais e comerciais que axigantan os núcleos principais. Este crecemento non 
sempre é ordeado e planificado, e nel adquiren cada vez maior relevancia as grandes vías de 
transporte, necesarias para comunicar o centro co extrarradio e organizar a afluencia de tráfico cara 
ao núcleo urbano principal.

Grandes cambios aconteceron na morfoloxía urbana nos últimos tempos. Un concepto que 
define ben a evolución actual das nosas cidades é o de cidade difusa, unha urbe asociada ao 
modelo metropolitano (un núcleo central dominante e unha serie de núcleos urbanos secundarios a
xeito de cidades satélites e distribuídos en sucesivas coroas cada vez máis alonxadas) moi estendida
horizontalmente, que tende a ocupar un territorio amplo e se vertebra en torno a eixos de 
comunicación; neste espazo, os movementos pendulares da poboación dentro do ámbito da área 
metropolitana son cada vez máis abundantes. Desde o punto de vista ecolóxico, esta expansión 
plantexa un incremento dos consumos enerxéticos e a necesidade de promover un transporte 
colectivo eficiente para atallar estes problemas.

O modelo de cidade difusa foi impulsado pola ideoloxía clorofila que tanto pulo deu ás 
urbanizacións unifamiliares nas últimas décadas do século XX.

 Na segunda metade do século XX, os centros históricos de moitas cidades españolas 
comezaron a sufrir un progresivo deterioro e abandono, que conlevou avellentamento de 
poboación e edificios, quedando grande cantidade de vivendas baleiras. 

Ao longo das últimas décadas, este abandono empezou a ser combatido polas autoridades  
con procesos de revitalización destas áreas que incluíron as políticas de conservación -por 
exemplo, os PERI's ou planos especiais de reforma interior dos cascos históricos. Actuouse 
rehabilitando edificios e espazos públicos, reutilizando vellos edificios para novos usos 
administrativos ou universitarios, etc.

O turismo cultural puxo en valor estes centros históricos, especialmente naquelas cidades 
que adquiriron a declaración de Patrimonio Cultural por parte da UNESCO. Ao mesmo tempo, 
renovouse a vida económica de certos espazos do centro histórico coa expansión de hostelería e 
servizos asociados. 

Outro aspecto que contribuíu a revitalizar estes centros históricos foron as políticas de 
peonalización e restrición da circulación de veículos.

A todas estas políticas públicas hai que sumar o novo atractivo que adquiren cascos 
históricos peonalizados e libres de ruído para acoller a unha poboación de maior poder adquisitivo 
que volve valorar a área e se decide a rehabilitar edificios como vivenda habitual; iníciase así un 
proceso de xentrificación que consagra unha imaxe dual do centro histórico: xentrificación / vs / 
okupación ilegal de espazos abandonados.

 Os diferentes usos do solo urbano inclúen desde o espazo residencial ata o comercial e 
de negocios, as zonas verdes e áreas de lecer, as áreas industriais e de diferentes equipamentos,...

Na cidade preindustrial, os usos do solo das distintas áreas urbanas caracterízanse pola 
diversidade e multifuncionalidade, se ben isto non impedíu a concentración en determinadas rúas 
e bairros de gremios de artesáns ou mercadores.

Ao longo dos tempos recentes, a progresiva terciarización da sociedade implicou 
masivos cambios de uso do solo, que van desde a histórica creación de espazos residenciais 
burgueses nos ensanches, a configuración de progresivos CBD's a medida que medraban as cidades,



o desprazamento cara ao extrarradio da industria, a ampliación da variedade de espazos 
residenciais, etc.

As zonas industriais e barrios marxinais establecéronse, en principio, en torno ás vías de 
acceso ás cidades, nos portos e no entorno das estacións de ferrocarril. Estas áreas medraron na 
periferia das cidades españolas a medida que estas se industrializaban (a finais do século XIX 
ou ben a comezos da segunda metade do século XX) e conlevaron -na época do desarrollismo- a 
necesidade de afrontar a construción de polígonos residenciais obreiros. Algunhas veces, isto 
provocou a construción de polígonos de vivenda protexida no extrarradio das cidades, xurdidos 
ao abeiro de procesos de chabolismo (pénsese no polígono de Otxarkoaga, en Bilbao).

Das primeiras décadas do século XX quedan restos de áreas de cidade xardín, inspiradas no
modelo inglés de E. Howard, ou espazos singulares pensados para o uso do tranvía como medio 
público de transporte (a Cidade Lineal de Arturo Soria, en Madrid); estes espazos foron pensados 
como áreas residencias de poboación adiñeirada, e organizábanse en torno a planos regularizados de
vivendas unifamiliares. Co crecemento urbano do século XX, estes espazos acabaron deglutidos 
polo resto da cidade, aínda que conservan a súa estrutura orixinaria.

Na época postindustrial actual, a necesidade de solo urbano para ampliar o uso residencial 
obrigou a un cambio de uso do antigo solo industrial máis próximo ao núcleo principal. Esta 
reconversión do solo forzou á expulsión das actividades industriais cara ás aforas das cidades, onde 
o prezo do solo é máis baixo.

O predominio dun modelo de transporte de veículo individual e a expansión das grandes 
áreas comerciais, conlevou a creación de enormes complexos comerciais nas afóras das cidades, 
en antigo solo industrial ou rural.

Tamén ás aforas das cidades é importante a presenza de equipamentos sanitarios e 
deportivos, os cales, xunto cos equipamentos viarios, consumen unha parte cuantiosa destas cidades
difusas que non deixan de espallarse cunha certa especialización no uso do solo en cada área.

Na periferia das cidades, os barrios residenciais responden a diversas tipoloxías: á beira
dos bairros marxinais de infravivenda, os bairros de promoción oficial conviven con polígonos en 
mazá aberta e urbanizacións unifamiliares para poboación de clase media-alta.

En suma, a cidade difusa actual medra cunha especialización dos usos do solo, coa creación 
de novos espazos comerciais e industriais na periferia urbana, coa imbricación do núcleo central coa
área metropolitana a través dunha densa rede viaria, co incremento de áreas verdes e de lecer que 
melloren a calidade de vida do entorno, e co afastamento das actividades máis nocivas cara á 
periferia metropolitana -dado que os custes de transporte se teñen abaratado de tal xeito que fan 
moito máis fáciles os desprazamentos.

https://www.youtube.com/watch?v=kOLqWX5Duh8

