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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTÒRIA DE LA CIUTAT

Codi 100042

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Geografia i Ordenació del
Territori

3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació GANAU CASAS, JOAN

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Horari de tutoria/lloc Jordi Bolos 
Despatx: 2.10 
Tel.: 973 70 3132 
Josep Maria Llop 
Despatx: 3.35 
Carme Bellet 
Despatx: 3.18 
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GANAU CASAS, JOAN ganau@geosoc.udl.cat 0

SOLÍS SOLÍS, JUAN MANUEL jmsolis@geosoc.udl.cat 3

ÚBEDA PAVIA, MIQUEL miquel.ubeda@geosoc.udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aprendre a utilitzar diferents fonts d'informació i documentació amb relació a la història de la ciutat.

Interpretar i analitzar apropiadament fonts d'informació per a la investigació amb relació a la història de la ciutat.

Aprendre a analitzar críticament les diferents perspectives en els diversos períodes i contextos històrics amb
relació a la història de la ciutat.

Competències

Coneixement i domini bàsic de les tècniques d’investigació i difusió en l’estudi de la societat i la cultura amb
relació a la història de la ciutat

Capacitat de dissenyar i gestionar projectes

Coneixement crític de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat amb relació a la història
de la ciutat

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. La ciutat en la història: una introducció.

2. El procés d’urbanització al llarg de la història.

3. Característiques de la ciutat medieval.

4. Les transformacions cap a la ciutat contemporània.

5. La ciutat del XIX: reformisme, higienisme i control social

6. La ciutat industrial: capitalisme, experiència i subjectivitats a la “ciutat-fàbrica”.

8. La ciutat reconstruïda: reformes urbanes i conservació monumental.

7. La ciutat neoliberal: perifèries, espais d’exclusió i penalitat.

8.  La ciutat com a espai de resistència: conflictes, lluites i alternatives.
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Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia de l'assignatura inclourà diversos enfocaments per a assolir els objectius proposats. 

1. Anàlisi de casos d'estudi. Es prendran com a referència les ciutats de Lleida i Barcelona per estudiar-ne la
seva història urbana

2. Per concretar aquesta anàlisi de casos d'estudi, es realitzaran:
a. Dues excursions, una a Lleida i una Barcelona
b. Un treball de curs de caire pràctic sobre la història urbana de Lleida
c. Exposició a classe del treball realitzat

3. Comentari a classe de les lectures que, prèviament, s’hauran assenyalat per a cada tema del programa
4. Debats a classe sobre temes vinculats amb el programa i que presentin un clar interès relacionat amb la

història de la ciutat. Les lectures recomanades poden servir de base per a aquests debats

La participació de l’alumnat en aquestes activitats serà molt important per al desenvolupament de l’assignatura.

A més, al llarg de curs s’aniran fent també explicacions teòriques per part del professorat, que seran els fils
conductors que relligaran la resta d’activitats.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les diverses activitats s’aniran realitzant al llarg de quadrimestre. El pla previst és, bàsicament, el següent:

- Febrer: explicacions teòriques, comentaris de lectures i debats a classe.

- Març i abril: realització d’excursions i realització dels treballs de curs.

- Maig: explicacions teòriques, comentaris de lectures i debats a classe.

- Juny: Finalització dels treballs de curs i presentació a classe dels resultats.

Sistema d'avaluació

Es realitzarà una avaluació continuada, a partir de les tasques realitzades al llarg de l'assignatura.

El pes que tindrà cadascuna de les activitats d'avaluació en la nota final és el següent:

Participació en excursions: 15%
Treball de curs: 20%
Lectures (resums, comentaris i debats): 30%
Examen final: 35%

Bibliografia i recursos d'informació

BAIROCH, P.; BATON, J.; CHÈVRE, P. (1988) La population des villes européennes de 1800 à 1850,
Gèneve, Univ. de Gèneve.
BENEVOLO, L. (1993) La ciudad europea, Barcelona, Crítica, pp. 167-231.
BENEVOLO, Leonardo (1991) La captura del infinito, Madrid, Celeste, 1994.
BENEVOLO, Leonardo, Orígenes del urbanismo moderno, Madrid, Celeste, 1992.
BOLÒS, J. Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Pagès i
Ajuntament de Lleida, Lleida 2008.
CABRE, A.; MUÑOZ, F.M. (1994) “Idelfonso Cerdà i la insuportable densitat urbana: algunes consideracions
a partir de la cartografia i anàlisi de les estadístiques contingudes en la Teoría General” dins Cerdà Urbs i
Territori, Barcelona, Electa, pp. 37-46.
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CAPEL, Horacio (2013). La morfología de las ciudades. III. Agentes urbanos y mercado inmobiliario.
Barcelona: Serbal.
CHOAY, Françoise (1965) El urbanismo. Utopias y realidades, Madrid, Lumen, 1983, pp. 9-106.
CHOAY, Françoise (1965) El urbanismo. Utopias y realidades, Madrid, Lumen, 1983.
CUCÓ, Josepa (ed.) (2013). Metamorfosis urbanas. Ciudades españolas en la dinámica global. Barcelona:
Icaria.
GANAU, J. (2000) “L’inici de l’urbanisme contemporani a Lleida: els primers projectes d’eixample i reforma
interior (1860-1870)”, in L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai,
Barcelona, L’Avenç, pp. 492-508.
GANAU, J. (2003) “La recreació del passat: el Barri Gòtic de Barcelona, 1880-1950”, Barcelona Quaderns
d’Història, núm. 8, pp. 257-272.
GARCIA ESPUCHE, A.; GUARDIA BASSOLS, M. (1986) Espai i societat a la Barcelona pre-industrial,
Barcelona, La Magrana / Institut Muncipal d'Història de Barcelona, p. 19-88.
GUÀRDIA, M; MONCLÚS, F.J.; OYÓN, J.L., dir. (1994) Atlas histórico de ciudades europeas. Península
Ibérica, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània.
HALL, Peter (1988) Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX, Barcelona, Ediciones del
Serbal, 1996.
HARVEY, David (2008). París capital de la modernidad. Madrid: Akal
HARVEY, David (2012). Rebel Cities. Londres: Verso [trad. cast.: Ciudades rebeldes. Del derecho de la
ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal, 2013].
HOHENBERG, P. M.; LEES, L. H. (1985) The Making of Urban Europe 1000-1950, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press. (Hi ha també una traducció francesa).
LE CORBUSIER (1942) Principios de Urbanismo, Barcelona, Ariel, 1981 (5a ed.)
LEFEBVRE, Henri (1968). Le droit à la ville. París: Anthropos [trad. cast.: El derecho a la ciudad. Madrid:
Capitán Swing, 2017].
LLADONOSA, Josep (2007) Els carrers i places de Lleida a través de la història, Lleida: Ajuntament de
Lleida i Universitat de Lleida.
MASSEY, Doreen (2012). Un sentido global del lugar, Barcelona: Icaria
MASSEY, Doreen; Allen, John; Pile, Steve (eds.) (1999). City worlds. Londres: Routledge
MONCLÚS, F. J. (1999) “Las ciudades españolas en la edad contemporánea: procesos de crecimiento y
estrategias urbanas”, García Verdugo, F.; Acosta, F. , eds. Córdoba en la historia: La construcción de la
urbe, Ayutamiento de Córdoba i la Caixa, pp 357-372.
MUMFORD, Lewis (1989) La Ciudad en la Historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas, Buenos
Aires: Infinito
REHER, David-Sven (1994) "Ciudades, procesos de urbanización y sistemas urbanos en la península
ibérica", dins Atlas histórico de ciudades europeas. Península Ibérica, Barcelona, pp. 1-29.
SENNET, Richard (2008). The Public Realm. BMW Stiftung Herbert Quandt [trad.cat.: L'espai públic. Un
sistema obert, un procés inacabat. Barcelona: Arcàdia, 2014].
SICA, Paolo (1980) Historia del urbanismo. El Siglo XIX (2 vols). El Siglo XX (1 vol.), Madrid, IEAL., 1981.
SMITH, Neil (1996). The new urban frontier. Gentrification and the revanchist city. Londres: Routledge [trad.
cast.: La nueva frontera urbana. Ciudadrevanchista y gentrificación. Madrid: Traficantes de sueños, 2012].
SOJA, Edward (2000). Postmetropolis. Critical studies of cities and regions. Oxford: Blackwell [trad. cast.:
Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: Traficantes de Sueños; 2008].
SOJA, Edward (2010). Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press [trad. cast.: En
busca de la justicia espacial. València: Tirant Humanidades, 2014].
TERÁN, F. (1999) Historia del urbanismo en España. Siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra.
TERAN, M. de (1999) Historia del urbanismo en España III. Siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra.
VINUESA, J.; VIDAL, M. J. (1991) Los procesos de urbanización, Madrid, Síntesis. Cap. 3.
"Industrialización y revolución urbana", pp. 59-85.
VRIES, Jan de (1984) La urbanización de Europa 1500-1800, Barcelona, Crítica, 1987, pp. 325-343.
ZIBECHI, Raúl (2011). Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas
latinoamericanas. Màlaga: Zambra.
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