
Presentació
L’objectiu del meu treball de recerca consisteix a fer una comparativa entre els di-
ferents habitatges de diferents zones de Catalunya, d’Espanya i d’Europa en relació 
amb la seva ubicació geogràfica, la seva història (segons si han estat ciutats influ-
enciades pels romans), la demografia, el clima, el model de vida dels habitants, les 
seves tradicions i l’economia. Les meves motivacions per dur a terme aquest treball 
és que m’agrada molt la geografia i també els dissenys dels edificis. 
L’estudi s’estructura en tres grans blocs: un primer bloc on hi figura una part més 
teòrica i introductiva, que consta d’evolució, material i parts que formen l’habitat-
ge; un segon bloc amb l’estudi exhaustiu dels edificis segons si són de Catalunya, 
d’Espanya o d’Europa, i, finalment, un tercer bloc on hi ha l’estudi comparatiu dels 
habitatges. També acompanya el treball un annex on hi ha les fitxes d’anàlisi dels 
habitatges treballats, sense el qual resulta difícil fer una bona lectura del treball.
Les principals fonts d’informació que he utilitzat han sigut Internet i també una en-
trevista amb l’arquitecta municipal Elisenda Foradada. Les dificultats que he tingut 
en l’elaboració del treball de recerca han estat sobretot definir els criteris a utilitzar 
per escollir les ciutats i la gran quantitat de temps que he tardat a elaborar les fitxes 
d’anàlisi dels habitatges de les ciutats. Els agraïments els voldria donar a la meva 
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tutora de recerca, la Rosa Campalans, i l’arquitecta Elisenda Foradada, que em va 
concedir una entrevista.

Metodologia
Per poder dur a terme aquesta comparativa he agafat quatre ciutats de diferents 
punts de Catalunya (els punts cardinals: nord, sud, est i oest), he fet el mateix amb 
ciutats d’Espanya i després ho he obert també a ciutats d’Europa. Per fer la tria de 
les ciutats m’he focalitzat en dos criteris: el primer és que totes tenen aproximada-
ment 40.000 habitants (l’excepció és la Seu d’Urgell, per ser la més poblada del nord 
de Catalunya) i l’altra la seva situació segons els punts cardinals abans esmentats. 
De cada ciutat se n’han analitzat i comparat cinc cases aïllades, però a Catalunya 
a més de les cinc cases aïllades també s’han analitzat cases mitgeres alineades, 
mitgeres aparellades i la seu d’urbanisme de la ciutat en qüestió. Tot seguit, havent 
completat les fitxes d’anàlisi, dels habitatges de les ciutats, se n’ha fet la seva anàli-
si i comparació entre les ciutats de Catalunya, entre les ciutats d’Espanya i entre les 
ciutats d’Europa. Per poder comparar més fàcilment tots els habitatges he elaborat 
unes taules comparatives amb les característiques principals de cada una d’elles.
Tot seguit s’han diferenciat les ciutats escollides segons si han tingut influència 
dels romans, i per comparar-les després per extreure’n les característiques comunes 
i no comunes.

Cos del treball
El primer bloc, més introductori, és un bloc en el qual consten la història de l’arqui-
tectura, les parts d’un edifici, el procés de construcció, els tipus de materials, els 
tipus d’arquitectures i els tipus d’habitatges. 
El segon bloc inclou l’estudi dels cinc habitatges de les ciutats escollides. De cada 
una d’elles s’ha analitzat la seva ubicació geogràfica, la seva història (segons si han 
estat ciutats influenciades pels romans), la demografia, el clima, el model de vida 
dels seus habitants, les seves tradicions i l’economia. Les ciutats analitzades són 
Vic, la Seu d’Urgell, Cambrils i Figueres, per part de Catalunya: Plasencia, Basauri, 
Dénia, San Fernando de Henares i Lucena, per part d’Espanya, i Borlänge, Zvolen, 
Stirling, Sujumi i Kozani per part d’Europa. De cada ciutat consten, a l’annex, les 
fitxes dels habitatges analitzats.
Finalment, en l’últim bloc es duu a terme la comparativa d’aquests habitatges prèvi-
ament analitzats, fent ús de taules comparatives per poder-ho fer més còmodament. 
S’han comparat entre ells els habitatges de les ciutats de Catalunya, els de les ciu-
tats d’Espanya i els de les ciutats d’Europa.



Conclusions
Al llarg de la història, l’arquitectura ha anat patint fortes evolucions i canvis, ja sigui 
pels diferents materials utilitzats que s’han pogut anar elaborant gràcies a l’avenç en 
maquinària i tecnologia, i també pels canvis de pensament i ideals que la humanitat 
ha anat experimentant. Tots aquests canvis conformen l’arquitectura d’avui en dia.
Les ciutats que han tingut influència romana tenen, en els seus habitatges, unes 
característiques més semblants que no pas els habitatges de les ciutats que no han 
tingut una influència romana. I la característica principal que diferencia els habi-
tatges de les ciutats que no han estat influenciades pels romans és en el tipus de 
materials que s’usen.
La hipòtesi a la qual he arribat fent aquesta anàlisi és que els romans poden haver 
influenciat aquestes ciutats en la utilització dels materials usats per a la construc-
ció d’aquests habitatges.
Un altre factor que influeix molt en la forma de construcció dels habitatges és el cli-
ma. A les ciutats amb un clima més plujós o més fred (amb nevades a l’hivern) s’han 
pogut apreciar diferències en les teulades, molt més inclinades que no pas les de les 
altres ciutats (menys inclinades); també hi ha diferències en el tipus de finestres, els 
accessos (hi ha menys accessos a les zones més fredes), i també hi ha menys nom-



bre de terrasses i balcons. El tipus de finestres són o bé batents a la francesa o bé 
batents i basculants a la vegada a gairebé tots els habitatge analitzats; aquest fet el 
podem atribuir a la globalització que ha patit l’arquitectura en els darrers anys.
L’economia de la ciutat, el producte interior brut per habitant i la renda familiar dis-
ponible bruta per habitant influeixen en la qualitat i els tipus de materials emprats 
per construir els habitatges.
L’evolució demogràfica que ha patit la ciutat en els darrers anys també és clau en 
la construcció de l’habitatge. Si la ciutat va augmentant el seu nombre d’habitants 
i construeix cases a prop del nucli, les dimensions, el nombre d’habitacions i el 
nombre de plantes variaran a causa de la manca d’espai, i si es construeix en zones 
allunyades del nucli també hi haurà canvis en el nombre de plantes, habitacions i 
dimensions, ja que tindran més espai.
També influeix la situació de l’habitatge respecte a la ciutat. Les cases aïllades, amb 
jardí privat, solen estar ubicades en zones allunyades del nucli ja que, com que tots 
els habitatges són noves construccions, no hi sol haver tot l’espai que hi ha als afo-
res i, òbviament, el preu del terreny és molt més alt en zones molt properes al cen-
tre. Aquest fet s’evidencia amb les cases mitgeres aparellades i mitgeres alineades 
de les ciutats de Catalunya, que s’ubiquen molt més a prop del centre de la ciutat 
que no pas les cases de quatre vents.
Un altre factor a tenir en compte és el tipus d’indústria que més ha predominat al 
llarg de la història o que més predomina en l’actualitat a la ciutat en qüestió. El que 
determina la predominança d’una indústria o d’una altra són les tradicions de la 
població, el model de vida dels habitants i també els recursos que tenen. Per exem-
ple, la ciutat de Borlänge (Suècia) té i ha tingut una llarga tradició en la indústria de 
fabricació de fusta, fet que es veu reflectit en els materials que predominen en la 
construcció dels seus habitatges. 
Un cop havent fet aquest estudi, s’evidencia que l’arquitectura és com un organisme 
viu, que no només s’integra en el seu entorn com l’arquitectura orgànica, sinó que 
també pateix canvis al llarg del temps i evoluciona com un ésser viu.
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