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V članku se obravnava načrt urbane širitve Barcelone, ki 
ga je leta 1860 izdelal Ildefons Cerdà, ali natančneje, kako 
in zakaj je bilo mesto zasnovano na tako edinstvni način, 
pri čemer je imelo pomembno vlogo zagotavljanje storitev 
prebivalstvu. Cerdàjev predlog širitve je temeljil na po‑
globljeni družbeno‑statistični študiji bivalnih pogojev v 
stari Barceloni. Visoka umrljivost pripadnikov delavskega 
razreda ter slabi zdravstveni in izobraževalni pogoji so 
Cerdàja napeljali k oblikovanju nove vrste urbanističnega 
načrtovanja, ki jo je opredelil kot »urbanizem«. V pre‑
dlogu za novo mesto je predvidel posebna območja za 
storitve, kot so tržnice, šole in bolnišnice. V prvem delu 
članka so opisane urbanistične in politične okoliščine v 
Barceloni, predstavljeni pa so tudi statistični podatki, na 
katerih je Cerdà oblikoval svoj prispevek. V drugem delu 

članka je s pomočjo lokacijske teorije in geografskega in‑
formacijskega sistema (GIS) analiziran vzorec lokacij in 
prebivalcev, ki uporabljajo tržnice in bolnišnice. Na pod‑
lagi topografskih načrtov iz let 1926 in 1975 je opravljena 
študija razvoja širitve vse do končne stopnje. Dejanski 
razvoj mesta je bil drugačen od Cerdàjevega predloga, in 
sicer deloma zaradi nepričakovane rasti gostote prebival‑
stva in grajenega okolja ter večje zasedenosti stavb, vseeno 
pa je bil osnova za razporeditev ulic in avenij.

Ključne	 besede:	 urbanistično načrtovanje, lokacijska 
teorija, optimizacija, blaginja, GIS, sistem za podporo 
prostorskemu odločanju
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1 Uvod

V članku se obravnava načrt urbane širitve Barcelone, ki ga je 
leta 1860 izdelal Ildefons Cerdà, ali natančneje, kako in zakaj 
je bilo mesto zasnovano na tako edinstveni način, pri čemer 
je imelo pomembno vlogo zagotavljanje storitev prebivalstvu. 
Cerdàjev predlog širitve je temeljil na poglobljeni družbe‑
no‑statistični študiji bivalnih pogojev v stari Barceloni. Visoka 
umrljivost pripadnikov delovnega razreda ter slabi zdravstve‑
ni in izobraževalni pogoji so Cerdàja napeljali k oblikovanju 
nove vrste urbanističnega načrtovanja, ki jo je opredelil kot 
»urbanizem«. V predlogu za novo mesto je predvidel poseb‑
na območja za storitve, kot so tržnice, šole in bolnišnice. V 
prvem delu članka so opisane urbanistične in politične okoli‑
ščine v Barceloni, predstavljeni pa so tudi statistični podatki, 
na katerih je Cerdà oblikoval svoj prispevek. V drugem delu 
je s pomočjo lokacijske teorije in geografskega informacijske‑
ga sistema (v nadaljevanju: GIS) analiziran vzorec lokacij in 
prebivalcev, ki uporabljajo tržnice in bolnišnice. Na podlagi 
topografskih načrtov iz let 1926 in 1975 je opravljena študija 
razvoja širitve vse do končne stopnje. Dejanski razvoj mesta 
je bil drugačen od Cerdàjevega, deloma zaradi nepričakova‑
ne rasti gostote prebivalstva, povečane rabe zemljišč in večje 
zasedenosti stavb, vseeno pa je bil osnova za razporeditev ulic 
in avenij. Cerdàjevim zamislim so sledili tudi poznejši načrti 
urbane širitve in prestrukturiranja mesta. Članek temelji na 
domnevi, da je urbanistično načrtovanje pomemben dejavnik 
kakovosti življenja in blaginje. Z mestom, ki ga je načrtoval, 
je Cerdà želel odgovoriti na potrebe prebivalcev Barcelone, 
ki so živeli znotraj mestnega obzidja. Po odobritvi načrta je 
bil razvoj mesta spremenjen in prilagojen tako, da je bolj kot 
socialnim potrebam prebivalstva sledil določenim gospodar‑
skim ciljem.

Dobro urbano tkivo lahko spremeni primernost nekega pro‑
stora za bivanje. Raven blaginje prebivalcev je odvisna od 
možnosti zagotavljanja storitev, ki so v prostoru neenakomer‑
no razporejene. Zagotavljanje izobraževalnih in zdravstvenih 
storitev je povezano z dohodkovnimi razlikami. Urbanistično 
načrtovanje lahko ponudi mehanizme za razporejanje virov in 
izboljšanje prostorske pravičnosti (Smith, 1977; Soja, 2010). 
V skladu s temi zamislimi smo se v članku osredotočili na to, 
kako lahko urbanistično načrtovanje, ki poskrbi za potrebne 
storitve, uporabimo kot orodje za prerazporejanje blaginje 
med prebivalci. Na to vprašanje poskušamo v članku odgovo‑
riti predvsem s preučevanjem okoliščin v Barceloni ob koncu 
19. stoletja – takrat je mesto prebivalcem zagotavljalo le malo 
storitev in tudi stanovanjski pogoji niso bili ustrezni. To se nato 
v članku primerja s predlaganim načrtom, ki je v zasnovi vse‑
boval storitve, namenjene prebivalcem. Optimalnost in racio‑
nalnost lokacij mestnih storitev, predstavljenih v Cerdàjevem 
predlogu, pa je bilo treba še analizirati. Analiza je opravljena v 

drugem delu članka, pri čemer smo ugotovili nekaj odločilnih 
dejavnikov, ki vplivajo na umeščanje storitev z namenom urav‑
noteženja družbene blaginje in kakovosti življenja.

Svetovna razstava leta 2010 v Šanghaju je potekala pod sloga‑
nom »Boljše mesto, boljše življenje«. Oblikovalci politik in 
ustanove so se osredotočili na urbano prebivalstvo, saj po svetu 
živi več ljudi v mestih kot kjer koli drugje. Leta 2050 bo de‑
lež mestnega prebivalstva znašal približno 70 % celotnega sve‑
tovnega prebivalstva (Organizacija združenih narodov, 2010). 
Mesta se soočajo z izzivom, kako prebivalcem zagotoviti dobro 
kakovost življenja. Na mesta lahko gledamo z dveh zornih ko‑
tov. Urbane aglomeracije so pomembne, saj tvorijo gospodarski 
prostor, v katerem se ustvarjata znanje in bogastvo, in privlačijo 
podjetja, ki jih potem v tem prostoru tudi ohranjajo (De Blij, 
2009; Glaeser, 2011). Da pa bi ustvarili dobre mestne prvine, 
moramo rešiti tudi vprašanje disekonomije aglomeracij.

Mesta in oblika naselij so pomembni na več področjih. Mesta 
so lahko alternativa družbeni organizaciji in institucionalizaciji 
(Le Galès, 2002). Pri krčenju politične pokrajine so mesta lah‑
ko celo alternativa državam in regijam; v njih se lahko organi‑
zirajo različne skupine in ustanove. Mesta se hitro spreminjajo 
in dober način doseganja napredka je ta, da poskušamo razu‑
meti njihovo preteklost zato, da zgradimo njihovo prihodnost. 
Tako lahko ocenjevanje normativnih urbanističnih ukrepov, ki 
so spremenili način življenja prebivalcev, prispeva k izgradnji 
boljšega urbanega okolja.

Za urbana okolja in kakovost življenja je bil oblikovan širok na‑
bor modelov, od popolnoma teoretičnih do empirično‑razisko‑
valnih, ki izhajajo z različnih strokovnih področij (Kamp idr., 
2003). Urbanistična politika, ki razvija kakovost življenja, se 
osredotoča na razmerje med ljudmi in njihovim vsakdanjim 
urbanim okoljem (Pacione, 2003). Problemi, ki se pojavljajo v 
urbanem okolju, so večplastni, povezani z zasebnimi in javnimi 
akterji ter ekonomskimi in okoljskimi okoliščinami. Raznoliki 
pa so tudi poskusi reševanja teh problemov; delujejo namreč 
na različnih urbanih stopnjah in v povezavi z vsemi vidiki 
kakovosti življenja. Različne stroke se reševanja urbanističnih 
problemov lotevajo z raziskovanjem različnih prvin kakovosti 
življenja, pri čemer opredelijo strategije za reševanje konkre‑
tnih problemov v družbeno‑prostorskem kontekstu.

Prostorske stroke preučujejo vpliv vzorcev rabe zemljišč, go‑
stote, vrednosti nepremičnin in politične razdrobljenosti na 
ceno storitev (Carruthers in Ulfarsson, 2003). Družbeno bla‑
ginjo v mestih lahko dvignemo z opredelitvijo družbenega in 
teritorialnega stanja, nato pa moramo urbanistično politiko 
prilagoditi potrebam prebivalcev. Blaginja ni povsod na isti 
ravni, zemljevidi pa prikazujejo, kateri sloji uživajo blaginjo 
in kje (Smith, 1973; Coates  idr., 1977). Če je na primer čist 
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zrak pomemben za zdravje, bo pri odločanju, kje živeti, naj‑
pomembnejši zemljevid, ki kaže stopnje onesnaženosti zraka. 
Izpostavljenost onesnaženemu zraku se zmanjšuje z oddalje‑
nostjo od mestnega središča. Kakovost bivanja je neposredno 
povezana z načinom življenja. Prikazi dohodka na prebivalca, 
prometnih zastojev, kriminala, dostopa do javnih parkov ali 
sredstev, namenjenih izobraževanju, so pomembni za analizira‑
nje različnih vidikov blaginje. Zato so procesi odločanja o tem, 
kam umestiti posamezne storitve, pomembni za vsako družbo.

Blaginja ni preprost pojem, saj nanjo in na to, kje se pojavlja, 
vpliva veliko dejavnikov. Pogosto obstajata red in pravilnost 
v geografski razporeditvi razlik v blaginji. Raven blaginje se 
razlikuje med različnimi soseskami, saj je pogosto povezana 
z ravnmi dohodka, ter med razvitimi državami in tistimi v 
razvoju. Osebne odločitve glede lokacije stanovanja so odvisne 
od dejavnikov blaginje, kot so vrsta soseske, varnost, prijaznost 
in družabnost sosedov in to, ali imajo otroci v bližini prijate‑
lje. Na osebno blaginjo torej vplivajo tudi odločitve drugih 
stanovalcev (Cox, 1979) in drugi dejavniki, med njimi tudi 
vrsta stanovanjskega objekta in značilnosti storitev v soseski.

Lokacijska teorija (Lloyd in Dicken, 1972; Conkling in Ye‑
ates, 1976; Dicken, 1976; Osleeb in Ratick, 1990; Moreno, 
1995) pojasnjuje tudi industrijsko, migracijsko, trgovinsko in 
stanovanjsko lokacijo (Tiebout, 1956; Krugman, 1998; Davis 
in Weinstein, 2002; Levy, 2004). Prednosti in slabosti, učinko‑
vitost, vrsta dejavnosti in značilnosti prebivalcev so pomembni 
za odločanje o lokaciji. Načrtovanje učinkovite porazdelitve 
storitev, ki omogoča dostop do delovnih mest, izobraževanja 
in zdravstvenih storitev, bi lahko izboljšalo »prostorsko pravič‑
nost« (Soja, 2010). Učinkovita strategija načrtovanja politik 
za storitve bi omogočila enak dostop in obenem zmanjšala 
prezasedenost, s čimer bi izboljšala prostorsko pravičnost.

V članku je za analizo razporeditve storitvenih območij oko‑
li skupine objektov uporabljen model p‑mediane (Hakimi, 
1964). S tem modelom želimo poiskati določeno število 
objektov, ki kar najbolj znižajo agregat razdalje in časa, ki ga 
prebivalci potrebujejo za dostop do storitve. Gre za vprašanje 
»dobrin, do katerih je treba pripotovati«, pri čemer predvide‑
vamo, da gre pri tovrstnih storitvah za javne dobrine. Zaradi 
dejavnika prostora so javne dobrine različno dostopne, kar 
pomeni, da uporaba določene storitve upada z oddaljenostjo. 
Če vsem uporabnikom pripišemo enako funkcijo koristnosti, 
je njihova raven uporabe dobrine neposredno sorazmerna z 
razdaljo, ki jo morajo prepotovati, da pridejo do te dobrine.

2 Študija primera: Cerdàjev načrt za 
urbano širitev Barcelone in njen 
razvoj

Cerdàjev načrt za širitev Barcelone že več desetletij privlači 
zanimanje arhitektov, urbanistov, geografov in zgodovinarjev. 
Kljub temu pa je bilo opravljenih le malo raziskav optimal‑
nosti in racionalnosti, povezanih z odločitvami glede lokacij 
urbanih storitev v tem načrtu (Pallares‑Barbera, 1986, 2005). 
Cerdà je stanje v mestu začel ugotavljati tako, da je raziskoval 
življenjske pogoje prebivalcev v družbeni strukturi stare Bar‑
celone. Njegov predlog za urbano širitev je temeljil na izbolj‑
šanju življenjskih pogojev prebivalcev. Načrtoval je racionalno 
porazdelitev osnovnih storitev. Zgrajene naj bi bile šole, tržnice 
in bolnišnice, ki bi zadostile izobraževalnim, nakupovalnim in 
zdravstvenim potrebam prebivalcev.

Urbano pokrajino Barcelone so oblikovali politični boji, civil‑
na družba in lokacija. Mesto se nahaja v dolini na sredozemski 
obali, obdajata pa ga hriba Montjuïc in Tibidabo ter reki Besòs 
in Llobregat. Barcelona se je v svojo končno obliko razvila 
med koncem 19. stoletja in prvo polovico 20. stoletja. Danes 
tvorijo mesto štirje glavni predeli. Prvi je staro srednjeveško 
mestno jedro ali Ciutat Vella. Drugi del je Eixample, stano‑
vanjski in storitveni predel, ki ga je načrtoval Cerdà. Tretji 
del tvorijo stare vasice, posejane po dolini, ki je postala del 
mesta v 20.  stoletju, razvila pa se je predvsem v 60. in 70.  le‑
tih 20.  stoletja. Četrti del sestavljajo nove soseske, ki so bile 
zgrajene ob pomembnih priložnostih, na primer ob olimpijskih 
igrah leta 1992 in forumu kultur leta 2004. Predel se je razvijal 
od sredine 80.  let 20. stoletja pa vse do danes.

V 19.  stoletju je bila barcelonska družba večinoma industrij‑
ska. Živahno pristanišče je bilo zaradi trgovine z blagom in 
potniškega prometa zgodovinsko povezano z vsemi ostalimi 
sredozemskimi pristanišči. Zaradi industrijske revolucije se je 
močno zgostilo urbano tkivo, v katerem so bili meščanstvo, 
delavski razred in tovarne združeni v obzidanem srednjeve‑
škem mestu. Nato je kakovost življenja v mestu upadla, saj se 
je gostota prebivalstva močno povečala (856  prebivalcev na 
hektar, medtem ko je na primer v Parizu tedaj živelo manj kot 
400 prebivalcev na hektar), delavski razred pa je živel v gosto 
naseljenih stanovanjskih poslopjih, v katerih je imela oseba na 
voljo manj kot 10 m2. Poleg tega je imelo mesto slabo oskrbo 
z vodo in s kanalizacijo. V letih 1834, 1854, 1864 in 1870 so 
izbruhnile epidemije, v katerih je vsakič umrlo 3  % prebival‑
cev. Povprečna življenjska doba je znašala 38,83  leta za višji 
in 19,68  leta za nižji sloj (povprečje za moške iz let  1837 in 
1847; Cerdà, 1867). Leta 1854 je bil obseg starega mestnega 
jedra enak kot v 14. stoletju in je štel 200 ulic, ki so bile ožje 
od 3 m, in 400 takih, ki so bile ožje od 6 m. Urbano širitev je 
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onemogočalo srednjeveško mestno obzidje, ki so ga zgradili in 
vzdrževali zaradi političnih razlogov. Obkrožalo je celotno me‑
sto ter pomenilo kamnito mejo med Barcelono in preostalim 
svetom (Aibar in Bijker, 1997). Med letoma 1854 in 1868 so 
sporno obzidje porušili, kar je omogočilo širitev mesta proti 
podeželju. Da bi urbana rast potekala načrtovano, je leta 1859 
mestni svet razpisal natečaj za urbanistični projekt povezave 
starega mestnega jedra z vasicami, ki so obkrožale mesto. Po 
razmisleku je svet izbral načrt Antonija Rovira, ki je bil tudi 
glavni arhitekt sveta, vendar je po presenetljivem posredovanju 
španske vlade novonastalo ministrstvo za javna dela v Madridu 
občini naročilo, naj izvede načrt Ildefonsa Cerdàja.[1]

Ildefons Cerdà i Sunyer (1815–1876), sin bogatih staršev iz 
majhnega mesta severno od Barcelone, je gradbeništvo študi‑
ral v Madridu (Estapé, 1968–1971)[2]. Prepotoval je večji del 
Evrope in odkrival tehnološke inovacije, ki so se uporabljale v 
industriji, in tudi različne vrste prometnih ureditev. Te ideje so 
vplivale na njegovo razumevanje urbanističnega načrtovanja. 
Ob vrnitvi v Barcelono je želel najti način, na katerega bi bilo 
mogoče umestiti »družbeni red« v urbanistični razvoj, v kate‑
rem bi bili temelji novega mesta gibanje, komunikacija in teh‑
nologija (slika 1). Cerdàjeva obsežna analiza urbane dinamike 
in statistike življenjskih pogojev delavskega razreda[3] (Cerdà, 
1867) je bila steber njegovega predloga za širitev Barcelone.

Njegov natančni opis poklicev prebivalstva (krojači, čevljar‑
ji, kuharji in trgovci) in funkcij poslopij (samostani, palače, 
skladišča, mlini in dobrodelne ustanove (špa. casas de benefi‑
ciencia); Cerdà, 1867) ne vključuje šol, učiteljev, zdravnikov 
ne bolnišnic. Pomanjkanje tovrstnih storitev oziroma njihov 
izredno nizek vpliv na družbo je privedel do visoke umrljivosti 
in tega, da so otroci delali v tovarnah, namesto da bi hodili 
v šole. To je bilo v Barceloni nekaj popolnoma vsakdanjega.

2.1 Cerdàjev »temelj« novega mesta

Cerdàjeva »socialna filozofija« (Cerdà, 1844, 1867) temelji 

na njegovi »urbanistični zamisli«. Da bi opredelil urbanizem, 
je preučeval izvor urbanih oblik in svoja spoznanja zapisal v 
dveh delih (Cerdà, 1849). Razvil je teorijo o znanstveni in mo‑
derni organizaciji urbanih oblik. Njegov model je vključeval 
vplive takratne nove tehnologije na urbane oblike: železnica, 
ulična razsvetljava, telegraf in kanalizacija. Leta 1854 v svojem 
načrtu ni uporabil besede »širitev«, temveč je govoril o »te‑
meljih« novega mesta. Glavna značilnost je bila pravilnost, ki 
se je kazala v neomejeni geometrijski mreži pravokotnih križišč 
na ulicah. Z oblikovanjem mreže se je želel izogniti privilegira‑
nim območjem za družbene razrede in doseči »kar najboljšo 
mogočo higiensko gostoto« (Solà‑Morales, 1991). Prizadeval 
si je, da bi dosegel optimalne življenjske standarde s 6  m3 na 
osebo in sobo ter 40  m2 na osebo v stanovanjih (ali kot je 
zapisal, 40  m2 na osebo v mestih): »Danes potrebuje oseba 
6 m3 atmosferskega zraka na uro, da lahko pravilno diha /…/ 
Znanstvene raziskave so potrdile minimum 40  m2 na osebo 
znotraj mest.« (Cerdà, 1859: 64.)

Sestavil je več dokumentov o »znanstveno podprti« urbani‑
zaciji, ki so med drugim zajemali statistične podatke o dela‑
vskem razredu, njegov načrt mesta iz leta 1861 in prvi osnutek 
dokumenta za širitev Barcelone (špa. Memoria del Ante‑Pro‑
yecto del Ensanche de Barcelona). Za Cerdàja je bila možnost 
izboljšave pogojev urbanega življenja povezana z reševanjem 
dveh vprašanj: kako bi lahko financirali gradnjo novih cest 
in komunalne infrastrukture in kako bi lahko cene stanovanj 
prilagodili različnim plačnim razredom (Soria y Puig, 1991). 
Trije njegovi najpomembnejši koncepti so bili uporabljeni za 
določanje stranske dolžine zaprtih urbanih blokov (113,3 m): 
število kvadratnih metrov na osebo, število stanovalcev na hišo 
in širina ulic (Cerdà, 1861).

pri čemer je: 
 x stranska dolžina bloka;
 p število kvadratnih metrov na osebo;
 v število stanovalcev na hišo;
 b širina ulice;
 d višina pročelja in
 f globina temeljenja.

Brez kakršne koli razlage je Cerdà določil te vrednosti spre‑
menljivk: 2b = 20 m, f = 20 m, d = 20 m, v = 43 in p = 40, s 
čimer je dobil 113,3 m, kar je trenutna stranska dolžina blokov.

V načrtu je predlagal, da bi staremu mestnemu jedru, ki je me‑
rilo 192 ha, dodali 1.969 ha, in sicer tako, da bi zgradili mrežo 
ulic med starim jedrom in obrobnimi vasicami. Mrežo naj bi 
tvorilo 1.000 blokov, širokih in dolgih 113,3 m, ulice pa bile 

Slika 1: Cerdàjev načrt za urbano širitev Barcelone iz leta 1861 (vir: 
Cerdà, 1861)
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široke od 20 do 30 m. Kot pri kompaktnem modelu vrtnega 
mesta ima mreža v vsakem zaprtem urbanem bloku dve vzpo‑
redni stavbi,z globino od  10 do  20  m (stavba zavzema 40  % 
celotnega bloka). Med njima so vrtovi in zelenice, prepleteni 
s pešpotmi, ki povezujejo odprte notranje prostore neodvisno 
od ulične mreže. Poleg tega so vogale vsakega bloka prirezali na 
kot 45°, ki je meril 20 m, s čimer so med osemkotnimi bloki 
ustvarili majhne trge (slika 2).

Na legendi zemljevida je vrisanih 33  šol in 3  bolnišnice – ki 
naj bi se zaradi higienskih razlogov nahajale na robu mesta –, 
8 parkov, 10 tržnic in 12 upravnih stavb. Na podlagi tega na‑
črta, ki so ga spreminjali in dopolnjevali, je Barcelona postala 
sodobno mesto, ki je bilo v vzor vsem drugim (Cerdà, 1861). 
Cerdà je navdih našel v diagnozi območja, urbanistične strate‑
gije pa je na novo opredelil in jih prilagodil velikosti metropole. 
Njegova brezčasna zamisel je bila osnova za številne projekte, 
ki so jih v Barceloni uresničili v 20. in 21. stoletju[4].

2.2 Uresničevanje Cerdàjevega načrta

Ko je bil načrt potrjen, ga je mestni svet z odredbami nemudo‑
ma spremenil. Naložbe v nepremičnine so pritegnile izvajalce, 
ki so s špekulacijami pri zemljiščih in samovoljnim uvajanjem 
sprememb v štirih letih svojo naložbo lahko celo potrojili. 
Prva sprememba je omogočila 100‑odstotno povečanje povr‑
šine gradbišča, pri čemer so predvideno obliko z vzporednima 
stavbama spremenili v popolnoma zazidan blok z notranjim 
odprtim prostorom. Politika sveta je dovoljevala samodejno 
spreminjanje namembnosti zemljišč iz kmetijskih v urbana. 
V prvih 20  letih po odobritvi načrta je bilo zgrajenih samo 
100  ha. Šele četrt stoletja pozneje se je ta površina podvoji‑
la. Leta  1872 kar 90  % novozgrajenih stanovanjskih stavb ni 
upoštevalo Cerdàjevih smernic (Casellas, 2009). Postopoma 
so novi odloki mestnega sveta dodatno spremenili načrt in 
povečali gostoto gradnje:

Povprečna širina ulic je bila zožena s 35 na 20–30 m; skrb, ki 
je bila izražena glede posebnih stanovanj za delavce, s katero 
naj bi dosegli bolj pravično mesto, je bila popolnoma zanemar‑

Slika 2: (a) Zaprt urbani blok s stanovanji na dveh vzporednih strani-
cah; (b) vogali, trgi in osemkotniki (vir: (a) Cerdà, 1861; (b) barcelonski 
mestni svet, 2011)

Slika 3: Stara Barcelona, sosednja mesta in predlog širitve iz leta 1860 
(vir: Cerdà, 1860)
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jena; globina stavb je bila v vseh primerih povečana na 20 m; 
pravilna razporeditev parkov (82,35 ha) in javnih objektov ni 
bila več obvezna. (Busquets Grau idr., 1992.)

Že leta 1890 so stavbe namesto 50 %, kot je bilo sprva pred‑
videno, v povprečju zavzemale 70 % urbanega bloka. Občinski 
predpisi s področja gradnje so stanje še poslabšali in tako je 
leta  1958 prostornina, ki so jo v bloku zavzemale stavbe in 
ki po Cerdàjevih predpisih ne bi smela presegati 67.200  m3, 
znašala že 294.771,63 m3. (Aibar in Bijker, 1997.)

Načrt se ni izvajal tako, kot je predvidel Cerdà. Izračunal je, ko‑
liko novih hektarjev bi prebivalci, ki so živeli znotraj mestnega 
obzidja, potrebovali, da bi se naselili na novo območje širitve. 
Dolino Barcelone je obkrožalo sedem občin[5]. Mesto naj bi 
se razširilo na ravnino med starim mestom in omenjenimi ob‑
činami (slika  3). Med letoma  1855 in 1860 je na teh osmih 
območjih zgoščene urbane poselitve živelo 249.209 ljudi (ka‑
talonski statistični urad, 2011), pri čemer so bile aglomeracije 
z največ odstotki prebivalcev v starem mestu. Poleg manjših 
urbanih zgostitev[6] je bila dolina Barcelone kmetijsko območje 
s sadovnjaki in z vinogradi, ki so bili s podeželskimi cestami 
povezani s starim mestom ter tamkajšnjo tržnico in pristani‑
ščem. Leta 1926 so bila na državnem topografskem zemljevidu 
Španije (špa. Mapa Topográfico Nacional de España) urbana 
območja razpršena po nižini, pri čemer so bili nekateri urbani 
bloki že zgrajeni in ulice že razmejene v skladu s Cerdàjevim 
načrtom (slika 4).

Urbani razvoj je bil v prvi četrtini 20.  stoletja hiter. 910  za‑
prtih urbanih blokov je bilo že zgrajenih ali delno zgrajenih 
(628,2 ha) kot del predvidene širitve. Zunaj območja načrtova‑
ne širitve pa so se pomembno razširile tudi sosednje občine[7], 
saj je bilo na 722,2  ha zgrajenih kar 2.070  urbanih blokov. 
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Razlika med gradnjama je vidna v različni površini, ki so jo 
zavzemali urbani bloki. Oba urbana procesa sta imela zanimive 
posledice, zaradi katerih so se določeni družbeni razredi nase‑
lili v določenem tipu objekta in zaradi katerih so bile tudi cene 
stanovanj različne, ampak to ni tema tega članka. Število pre‑
bivalstva je v prvih desetletjih 20. stoletja naraščalo: leta 1920 
je mesto štelo 721.869 prebivalcev, leta 1930 pa že 1.005.565 
(katalonski statistični urad, 2011). Zgodnje stavbe, ki so bile 
zgrajene v sklopu širitve, so bile zgoščene na najznačilnejših 
novozgrajenih ulicah, kot so Passeig de Gràcia, Passeig de Sant 
Joan in Urgell, kjer je meščanstvo najemalo ugledne arhitekte 
(Gaudíja, Domèneca in Montanerja ter Puiga in Cadafalcha), 
ki so risali načrte za njihove elegantne domove.

Leta 1951 je bil na 814,4 ha že zgrajen 1.201 blok po Cerdàjevem 
načrtu širitve, v Barceloni pa je živelo 1.280.179  prebivalcev 
(državni geografski inštitut, 1951; katalonski statistični inšti‑
tut, 2011). Med letoma 1950 in 1960 se je na območju širitve 
stanje zelo poslabšalo. Mestni svet ni imel izdelane politike 

vzdrževanja ali prenove, zato je bilo veliko modernističnih 
stavb porušenih. Poleg tega so stavbam iz 19.  stoletja dogra‑
dili nadstropja z uporabo cenenih materialov in brez kakršnega 
koli upoštevanja statike stavb. Notranja dvorišča, ki jih je Cerdà 
načrtoval kot odprte prostore, so spremenili v skladišča in gara‑
že. Sčasoma se je ves grajeni prostor bloka povečal s 13.520 m2, 
ki so jih še dovoljevali prvi odloki, sprejeti v 80. letih 19. sto‑
letja, na 101.497  m2, ki jih je v 60.  letih 20.  stoletja dovolil 
župan Josep Maria de Porcioles (Casellas, 2009). Leta 1977 je 
bilo po Cerdàjevem načrtu[8] na 932  ha zgrajenih 1.464 blo‑
kov, v Barceloni pa je živelo 1.754.714 prebivalcev (katalonski 
statistični urad, 2011; slika 5). Gospodarski razvoj je privlačil 
ljudi iz drugih delov Španije in tako se je razvilo barcelonsko 
metropolitansko območje.

3 Metodologija

Metodologija se osredotoča na določanje optimalnosti in 
občutka učinkovitosti, ki sta veljala za lokacijo storitev na 

Slika 4: Grajeno okolje v Barceloni leta 1926 (vir: državni geografski inštitut, 1926)
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področju širitve, vendar ju Cerdà ni nikdar pojasnil. Kot je 
mogoče razbrati iz njegovega življenjepisa in kot je opisano 
zgoraj, je z občutkom za učinkovitost želel dvigniti družbeno 
blaginjo, ki je bila v starem mestu na nizki ravni. Cerdà je 
razloge za umrljivost in slabe urbane pogoje pripisal pohlepu 
in neznanju: »Napake v prvotnem načrtovanju mesta, ki so 
privedle do slabih higienskih pogojev, so posledice neznanja 
in pohlepa ter preprečujejo razvoj močnih, pametnih in spo‑
sobnih generacij. Te napake povečujejo umrljivost, zmanjšujejo 
povprečno življenjsko dobo in so glavni razlog za epidemije, 
ki se pojavljajo vsakih dvajset let.« (Cerdà, 1860: 55.) Glede 
na njegova prepričanja bi morali njegov načrt uresničiti z upo‑
rabo novih standardov (nove) kulture (novega) stoletja, »da 
bi dosegli dobre pogoje, ki jih sodobna kultura zahteva za vse 
prebivalstvo« (Cerdà, 1860: 56).

Da bi se natančno zajela pomen Cerdàjevih storitvenih lokacij 
in razlog, zaradi katerega se je odločil, da jih bo načrtoval v 
pravilnem vzorcu po celotni Barceloni, so v tem delu članka 

analizirane glavne spremenljivke njegovega implicitnega mo‑
dela. Čeprav je bila potreba po storitvah za prebivalce jasno 
izražena v njegovem predlogu načrta, metodologija, s katero 
je prišel do vzorca razporeditve storitev, ni bila pojasnjena. S 
pomočjo zemljevida, ki prikazuje razporeditev tržnic, izobra‑
ževalnih ustanov ter zdravstvenih in socialnih storitev, lahko 
razumemo Cerdàjevo zamisel družbene enakosti. Zanj je bil 
urbanizem orodje, ki lahko zmanjša razlike v življenjskih po‑
gojih različnih družbenih razredov, zlasti v stari Barceloni. Z 
zdravjem in izobrazbo prebivalcev, ki bi ju zagotovili z nude‑
njem storitev po celotni urbani mreži, so uvajali nov pogled 
na sodoben način življenja. V okviru njegovega predloga je bila 
predvidena pravilna razporeditev osnovnih storitev na celo‑
tnem območju širitve. Med vsemi storitvami sta v tem članku 
analizirani dve, in sicer tržnice in bolnišnice, predlagan pa je 
tudi matematični model in njegova uporaba.

Optimalnost in lokacija sta se v lokacijski teoriji sprva pre‑
učevali kot sredstvi odločanja in zagotavljanja učinkovitega 

Slika 5: Grajeno okolje v Barceloni leta 1977 (vir: državni geografski inštitut, 1977)
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urbanističnega načrtovanja. Poleg tega prostorski modeli opti‑
mizacije, ki za reševanje lokacijskih problemov uporabljajo ge‑
ografski informacijski sistem (Church, 1999, 2002; Cromley in 
Hanink, 1999; Malczewski, 1999), omogočajo, da učinkovito 
razdelimo urbani prostor, preučimo združljivost rabe sosednjih 
zemljišč in načrtujemo lokacijo različnih, vendar komplemen‑
tarnih rab sosednjih urbanih zemljišč (Ligmann‑Zielinska in 
Jankowski, 2007; Church in Jankowski, 2008). Ena od funkcij 
je ta, da komplementarne in združljive funkcije, kot so šole in 
stanovanja ali trgovine in banke, umestimo skupaj. Po drugi 
strani industrija, ki onesnažuje, in stanovanja z vidika rabe niso 
združljivi, zato ne bi smeli stati drug poleg drugega. »Nezaže‑
lene dejavnosti« (Bosque in Moreno, 2004), kot so sežigalnice 
in odlagališča jedrskih odpadkov, imajo v lokacijskih modelih 
zelo stroge omejitve glede združljivosti rabe in razdalje. Op‑
timizacijsko modeliranje je generativna tehnika, ki omogoča 
analizo več scenarijev, pri kateri pridobljeni rezultati niso po‑
drejeni ciljem, ki jih vsebuje model (Paretov optimum). Zajema 
testiranje ter analiziranje optimalnih in podoptimalnih ciljev, 
kot tudi generiranje števila prostorskih rešitev, ki so izvedljive 
in se med seboj razlikujejo. Optimalna rešitev je tista, ki kar 
najbolj zmanjša agregat razdalje.

V teoriji lokacije javnih storitev model p‑mediane (Hakimi, 
1964) stremi k umeščanju določenega števila storitev, in sicer 
tako, da sta povprečna razdalja in čas, ki ga uporabniki potre‑
bujejo, da pridejo do storitve, čim krajša. Osnovna omejitev je 
ta, da obstaja določen proračun za sistem storitev ter da imajo 
vse storitve enake stroške »naložbe« (na storitev) in »širitve« 
(na uporabnika). Glede na opisano je metodologija tega članka 
razdeljena na dva dela: najprej predlagamo in pojasnimo model 
prostorske optimizacije, nato opišemo, analiziramo in ocenimo 
izvedbo tega modela na primeru Cerdàjevega načrta, na zadnje 
pa predstavimo rezultate.

3.1 Model optimizacije

Model p‑mediane je dvociljni model; eden od ciljev je kar naj‑
bolj zmanjšati agregat časa potovanja med poselitvenim voz‑
liščem in skupino storitev (p), drugi pa je določiti razdaljo, ki 
uporabnike ločuje do najbližje storitve (Narula idr., 1977). Pri 
teh lokacijskih problemih, usmerjenih v uporabnike, morajo 
uporabniki potovati, da pridejo do storitve. Nasprotno pa velja 
za gasilna in reševalna vozila, ki svoje storitve uporabnikom 
»dostavijo« (Park, 1983).

Pri funkciji cilja želimo kar najbolj zmanjšati razdaljo, ki jo 
mora prebivalec prepotovati, da pride do storitve. Omejeni 
smo s tem, da moramo vsem uporabnikom zagotoviti dostop 
do storitve, da storitev ponuja le en objekt, da storitev nudijo 
v objektu, ki je odprt, in da skupno število objektov ni prese‑
ženo. Da bi dosegli te rezultate, je odločitvena spremenljivka 

v tem modelu xij.

Splošni model:

če velja,

 

izberemo

 

pri čemer je: 
 
 
da bi minimalizirali Z, ki je enak

 
 in odvisen od

 

 

pri čemer je:
 ai = število prebivalcev v vozlišču i;
 i = izhodišče prebivalcev;
 j = cilj prebivalcev;
 n = število vozlišč;
 dij = najkrajša razdalja med vozliščema i in j;
 yj = mogoča lokacija storitev;
 p = število storitev;
 xij = 1, če populaciji vozlišča i pripišemo j, sicer pa 0; 
 yj = 1, če je storitev locirana na j, sicer pa 0.

Uvedli smo nekaj domnev, ki jih je v nadaljnjih analizah mo‑
goče omiliti:
1. Ni heterogenosti v ravni prihodkov; obstaja utilitaristična 

funkcija socialne varnosti, pri kateri funkcija cilja vsakega 
posameznika ponderira v enaki meri. Tako zanemarimo 
dohodkovne razlike.

2. Ni preobremenjenosti storitvenih kapacitet.
3. Obstaja homogenost proizvodov in kakovosti.

V tem članku je model izveden na podlagi domneve, da obstaja 
niz znanih lokacij. Prebivalstvo v vsakem vozlišču j, v katerem 
stoji objekt, je enako nič. Dobljeni rezultati so lahko podop‑
timalne lokacije, saj splošni model ni rešen; tako specifične 
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lokacije v splošnem modelu ne bi bile znane (ne bi bile po‑
dane). Vseeno pa bi bila specifična lokacijska vozlišča rezultat 
reševanja splošnega modela za določanje lokacije. Optimalna 
lokacija bi bila torej tista, ki bi imela minimalni agregat raz‑
dalje do storitev.

3.2 Izvedba modela v geografskem 
informacijskem sistemu

GIS se uporablja tudi za prostorske in alfanumerične podatke, 
s katerimi lahko izvajamo model. V tem primeru je največja 
ovira dejstvo, da delamo na podlagi slike, torej predloga za 
organizacijo zgradbe Barcelone. Gre za Cerdàjevo risbo širitve, 
ki jo je za vključitev v GIS treba georeferencirati. Ker gre za 
predlog, moramo za georeferenciranje na Cerdàjevem zemlje‑
vidu opredeliti današnje koordinate. Cerdà je označil referenč‑
no koordinato, in sicer urni stolp (kat. Torre del Rellotge). S 
to točko in z dvema središčnima osema Barcelone, avenijama 
Avinguda Meridiana in Avinguda del Parallel, lahko določimo 
25 točk. Zaporedje, ki se je razvilo v procesu georeferenciranja 
z uporabo orodja ArcMap, je bilo tako:

1. premakniti in obrniti Cerdàjev zemljevid tako, da sovpada 
z osmi današnjih ulic;

2. položiti središčno točko Cerdàjevega zemljevida, in sicer 
urni stolp, na isto georeferencirano točko osi današnjih ulic;

3. določiti do 25  kontrolnih točk za izvedbo procesa geore‑
ferenciranja;

4. izvesti proces georeferenciranja – končni koren povprečne 
kvadratne napake (ang. root mean square  – RMS) znaša 
1,79.

4 Prostorska analiza Cerdàjevega 
vzorca lokacij: bolnišnice in tržnice

Osnovna zamisel Cerdàjevega predloga načrta mesta za novo 
industrijsko dobo je vsebovala številne prvine današnjih mest; 
pri tem je Cerdà implicitno »znanstveno« zavrnil stare vzorce, 
ki so veljali po industrijski revoluciji. Če bi izboljšali urbane 
pogoje življenja z načrtom skoraj 2.000  ha kvadratnih mrež 
in razpoložljivih stanovanj ter med stanovanja in ulice vstavili 
prvine sanitarnih, izobraževalnih in družbenih dobrin, bi vsaj 
deloma zadostili njegovemu egalitarnemu cilju. Skoraj 250.000 
prebivalcev (katalonski statistični urad, 2011) stare Barcelone 
bi bilo enakomerno razporejeno v novi Barceloni, storitve bi 
nudilo 33 šol, 3 bolnišnice, ki bi se zaradi higienskih razlogov 
nahajale na robu mesta, 8  parkov, 10  tržnic in 12  upravnih 
stavb. Pravilnost lokacijske razporeditve storitev v načrtu na‑
kazuje obstoj določenega kriterija optimizacije, pri katerem 
bi model p‑mediane ponudil odgovore tako, da bi čim bolj 
zmanjšal ponderirane razdalje do lokacije storitev.

Slika 6: Cerdàjev vzorec lokacije storitvenih objektov (vir: Cerdà, 1861)

Cerdà in Barcelona: potreba po novem mestu in zagotavljanju storitev

bolnišnica
park
oprema (dr avna, industrijska)
tr nica
dru beni objekti
eleznica

cestna os

bolnišnica
park
oprema (državna, industrijska)
tržnica
družbeni objekti
železnica
cestna os

storitveni objekti in
infrastruktura

0     500    1.000          2.000 metrov

S



Urbani izziv, letnik 22, št. 2, 2011

58

4.1 Podatki

Naša analiza je temeljila na podatkih iz Cerdàjeve urbanistične 
dokumentacije, v kateri je predlagal gostoto 250  prebivalcev 
na hektar in 40  m2 na osebo. Število storitvenih objektov in 
njihove lokacije so vzeti iz množice, ki jo je Cerdà predvidel 
na zemljevidu. Število točk povpraševanja je 926  centroidov. 
Za namen analize smo prebivalstveni centroid umestili v sredi‑
šče vsakega urbanega bloka. Število prebivalstva na vsaki točki 
povpraševanja ali v vsakem centroidu smo izračunali tako, da 
smo upoštevali Cerdàjeva merila v odnosu do vrst stanovanj 
za različne sloje prebivalstva; pri tem smo predvidevali, da so 
družbeni sloji v vsakem urbanem bloku mešani. Deleže prebi‑
valcev glede na dohodkovno raven smo izračunali na podlagi 
razmerja med različnimi poklici, ki smo ga pridobili iz popisa 

prebivalstva Barcelone iz leta  1856. Pri tem smo upoštevali 
delež dovoljene gradnje v vsakem urbanem bloku, ki je naveden 
na zemljevidu iz leta  1860. Staro mesto ni zajeto. Na točkah 
storitvenih objektov ni prebivalcev.

Velika skupina Cerdàjevih zaprtih urbanih blokov na mreži 
meri 12.370 m2, vendar je včasih blok celo dvakrat večji, raz‑
deljen na pol ali na četrtino, odvisno od vzorca ulic in ave‑
nij. Čas potovanja vsake osebe bi računali iz središča vsakega 
bloka do najbližje tržnice ali bolnišnice. Razdalja naj bi bila 
»manhattanska« ali »premočrtna razdalja L1«[9]; oseba torej 
ne more potovati diagonalno med bloki, temveč mora slediti 
določenemu pravokotnemu vzorcu ulic. Ulice so dolge 113 m 
in široke 20–30 m. Čas potovanja do storitve naj bi bil čas hoje, 
pri čemer naj bi posameznik prehodil 4 km/h.

Preglednica 1: Prebivalstvo na vsakem bolnišničnem storitvenem območju

Časovni interval v minutah Prebivalstvo Delež (%) Seštevek deležev (%)

1–9 16.251 11,0 11,0

10–19 52.500 34,0 45,0

20–30 50.500 33,0 78,0

> 30 33.224 22,0 100,0

skupaj 152.475 100,0

Slika 7: Prostorska analiza: bolnišnična storitvena območja (vir: Cerdà, 1861; katalonski kartografski inštitut, 2006)
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4.2 Analiza in razprava

Skupina objektov, predlaganih na zemljevidu, zajema parke, 
bolnišnice, šole, državne ustanove, tržnice in »socialne objek‑
te« (slika  6). V članku so storitvena območja tržnic in bol‑
nišnic analizirana z uporabo orodja ArcGIS Spatial Analyst. 
Spremenljivki, ki smo jih uporabili v analizi, sta lokacija 
objektov in število prebivalstva na točkah povpraševanja. Pri‑
čakovani rezultati bi opredelili storitveno območje z natančno 
določeno razdaljo oziroma s časom, ki ga prebivalci potrebujejo 
do lokacije storitvenega objekta, in število prebivalcev, ki jih 
to storitveno območje oskrbuje. Z uvedbo različnih intervalov 
časa okoli točke, na kateri se nahaja objekt, bi dobili različne 
scenarije, v katerih bi različen delež prebivalstva uporabljal 

določen objekt, in maksimalen čas, ki ga prebivalec potrebuje 
za pot do storitve. Izvedli bi lahko tudi nadaljnje raziskave, 
ki pa presegajo obseg tega članka. Z njimi bi lahko analizirali 
optimalno lokacijo šol in drugih storitev.

Uporaba splošnega modela p‑mediane je v tej analizi omejena. 
Analiza storitvenega območja se razlikuje od splošnega modela 
p‑mediane, saj je v prvi lokacija storitvenega objekta znana, v 
drugi pa je opredelitev lokacije rešitev problema. Z drugimi 
besedami: če imamo določeno število storitvenih objektov in 
določeno množico točk povpraševanja, je optimalna lokacija 
storitvenega objekta rezultat procesa reševanja problema. Pri 
bolnišnicah smo upoštevali dano množico treh lokacij bolni‑
šnic, kot jih je predlagal Cerdà (slika  7). Storitvena območja 
so zgrajena okoli vsake bolnišnice z naslednjimi intervali po‑

Preglednica 2: Prebivalstvo na vsakem storitvenem območju tržnice

Časovni interval v minutah Prebivalstvo Delež (%) Seštevek deležev (%)

1–5 19.444 13,0 13,0

6–11 54.268 36,0 49,0

12–24 70.691 46,0 95,0

> 24 8.072 5,0 100,0

skupaj 152.475 100,0

Slika 8: Prostorska analiza: storitvena območja tržnic (vir: Cerda, 1861; katalonski kartografski inštitut, 2006)

Cerdà in Barcelona: potreba po novem mestu in zagotavljanju storitev
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je njena oblika, kot jo poznamo v 21. stoletju, posledica moč‑
nega urbanističnega posega, s katerim so v 60. letih 19. stoletja 
mesto razširili (slika 9). Cerdà je razvil teorijo o tem, kako naj 
bi ljudje živeli. Temeljila je na njegovi statistični analizi soci‑
alnega položaja delavskega razreda ter oceni potreb celotnega 
prebivalstva in uvedbe gospodarske dejavnosti v sodobnem, 
»futurističnem« mestu. V tem članku so ocenjeni temelji nje‑
gove »znanosti«, vendar je na tem področju treba še veliko 
storiti. Njegov predlog je spremenil pogled na urbani prostor 
in predstavil zamisel, da bi lahko obnašanje ljudi spremenili 
s preoblikovanjem javnega prostora. Njegovo delo je bilo do 
neke mere utopično, saj se je skliceval na teoretično mesto, v 
katerem bi bilo težko uresničiti vse nove in revolucionarne 
prvine, za katere je menil, da jih mesto mora imeti. Naše delo 
je temeljilo na hipotezi, da »utopija« presega realnost, ven‑
dar lahko vsebuje optimalne cilje, ki jih je treba doseči, da bi 
dvignili blaginjo prebivalstva. Optimalni cilji so kot ogrodje; 
vsebujejo standarde in cilje, vendar pa se realnost optimalnosti 
izmika in običajno niso doseženi niti podoptimalni cilji. Vse‑
eno pa so utopični standardi zasejani, rastlina pa lahko raste 
navznoter ali navzven in tudi precej visoko. Poleg tega ne gre 
za edini tovrstni model: drugi utopični urbani modeli, kot je 
Brasilia Oscarja Niemeyerja, so ponudili alternativne rešitve 
in strukture, s katerimi lahko mesta primerjamo, z njimi pa 
lahko tudi eksperimentiramo.

Cerdàjeva najpomembnejša inovacija je bilo oblikovanje nove 
urbane kulture ter izgradnja mostu med urbanimi oblikami in 
funkcijami metropole na eni strani in zdravim prebivalstvom 
na drugi strani. Cerdà je zgradil mestne povezave med pre‑
bivalstvom in mestnimi strukturami. Predlagal je normativne 
politične mehanizme za urbano dobo in navdahnil mesto z 
urbanimi tehnologijami ter mehanizmi samoobrambe in samo‑
zaščite. Njegov model inovacij in novih funkcij je bil ogrodje, 
na podlagi katerega je mesto lahko ustvarjalo informacije, po‑
trebne za reševanje problemov v njem.

Glavni namen članka je bil raziskati, kako lahko dobro urba‑
nistično načrtovanje pomaga izboljšati blaginjo. Predvidevali 
smo, da sta dobro zdravje in dobra kakovost življenja povezana 
z zagotavljanjem storitev, ki dvigujejo blaginjo. Raziskali smo, 
kateri sloj prebivalstva naj bi uporabljal storitve bolnišnic in 
tržnic, ki jih je predlagal Cerdà, v nasprotju s starim mestom, 
v katerem te storitve niso bile na voljo. Cerdàjeva zamisel o 
učinkovitosti storitev je bila rešitev, ki je deloma temeljila na 
zdravi pameti in naprednem cilju, da bi lahko slabe pogoje 
delavskega razreda izboljšali z dobrim urbanističnim načr‑
tovanjem. V tem članku smo za analizo njegovih rezultatov 
uporabili sodobne modele lokacijske teorije in GIS. Izkazalo 
se je, da je bila analiza storitvenega območja bolnišnic in tr‑
žnic uporabna za iskanje primarnih rešitev tega problema. S 
pomočjo omejitev, ki jih lahko v nadaljnjih analizah omilimo, 

tovalne razdalje: od 1 minute do 9 minut, od 10 do 19 minut, 
od 20 do  30  minut in več kot 30  minut. V tem scenariju za 
štiri prikazana storitvena območja potrebuje 45 % prebivalstva, 
zajetega v predlogu širitve, 19 minut do bolnišnice, 78 % pre‑
bivalstva pa 30  minut (preglednica  1). Upoštevane so impli‑
citne domneve: ni prometnih zastojev, vsi posamezniki lahko 
hodijo, kapacitete vsake posamezne bolnišnice niso zasedene.

Če primerjamo povprečno življenjsko dobo znotraj mestnega 
obzidja, ki je za bogati razred znašala 38,83 leta in za revnejši 
19,68 leta (moški, povprečje med letoma 1837 in 1847; Cerdà, 
1867) z 10 babicami in 69 kirurgi (Cerdà, 1867), ter upošteva‑
mo neposredno povezavo med številom bolnišničnih postelj in 
življenjsko dobo, bi predlagana lokacija treh bolnišnic nedaleč 
stran zelo povečala življenjsko dobo prebivalstva. Anahroni‑
stično, le za primerjavo, je po svetu pričakovana življenjska 
doba ljudi z nizkimi dohodki leta 2009 znašala 57  let, priča‑
kovana življenjska doba tistih z visokimi dohodki pa 80 let. V 
Španiji (2009) je znašala 82 let za oba spola v vseh dohodkov‑
nih razredih (Svetovna zdravstvena organizacija, 2011).

Da bi se minimizirala razdalja do najbližje tržnice so pri ana‑
lizi storitvenega območja tržnice upoštevane podobne omeji‑
tve kot pri analizi bolnišničnega storitvenega območja. Tako 
predvidevamo, da se posameznik giblje 4 km/h in da se tržnice 
ne morejo zapolniti. Lokacija tržnic in njihovo število sta do‑
ločena na podlagi Cerdàjevega zemljevida. Storitvena območja 
okoli vsake bolnišnice imajo te časovne intervale razdalje: od 
1 minute do 5 minut, od 6 do 11 minut, od 12 do 24 minut in 
več kot 24 minut (preglednica 2). 94 % prebivalcev potrebuje 
do tržnice 24 minut (slika 8). S tremi tržnicami v starem me‑
stu, od katerih sta dve ribji (Pescadería del Mercado del Borne, 
425 m2 in Pescadería del Mercado de Isabel II, 900 m2), ena pa 
je namenjena splošnim živilom (Mercado de la Plaza de Isabel 
II, 3.525 m2; Cerdà, 1867), bi predlagano število 10 tržnic pre‑
bivalcem omogočilo boljšo oskrbo in večjo raznolikost blaga.

V članku se predvideva, da lahko z urbanizmom dvignemo 
blaginjo. Ugotovitve razkrivajo, da lahko z uvedbo pravilne‑
ga vzorca lokacij tržnic in bolnišnic prebivalci pripešačijo do 
storitve, ki lahko prepreči bolezen in izboljša njihovo zdravje, 
ali pa potrebujejo le 30 minut hoje do osnovnih vsakodnevnih 
živil. Opravili bi lahko še druge analize, če bi povečali pov‑
praševanje prebivalcev ali število storitvenih objektov oziro‑
ma izboljšali zmogljivost in tako za storitvena območja dobili 
drugačne izide.

5 Sklep

Današnja Barcelona je rezultat institucionalnega političnega 
odločanja, družbenih gibanj in kulturnih pojavov; poleg tega 
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smo natančno pokazali, da je 78  % prebivalcev Barcelone, ki 
živijo na območju širitve, le 30 minut hoje stran od najbližje 
bolnišnice, 95 % prebivalcev pa loči od najbližje tržnice največ 
24  minut hoje. Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko pridobili 
pomembne rezultate. Večina bi lahko vključevala: upoštevanje 
lokacije storitvenega objekta kot endogene spremenljivke mo‑
dela, upoštevanje zmogljivosti storitev, upoštevanje različnih 
gostot prebivalstva, uvedbo drugačne tipologije storitev, oseb‑
ne odločitve, ki vplivajo na blaginjo, heterogenost prebivalstva, 
različne ravni dohodka, učinkovitost (minimiziranje agregata 
povpraševanja) ter nadaljnje preučevanje prostorske učinkovi‑
tosti in blaginje v povezavi z razporeditvijo storitev.

Barcelona se je od  60.  let 20.  stoletja razširila in postala me‑
tropola, v kateri je prometna infrastruktura prispevala k ra‑
sti metropolitanskega območja. Po 152  letih se storitve, ki 
jih nudi Barcelona, in njeno prebivalstvo zelo razlikujeta od 
Cerdàjevega predloga. Zamisel se je razvijala naprej, današnja 
kompleksnost pa otežuje kakršno koli primerjavo. Prebivalci 
na širitvenem območju in v starih (pozneje priključenih) so‑
sednjih mestih, tvorijo veliko mesto, v katerem je urbanistično 
načrtovanje, kot ga je predlagal prvotni model, zajemalo veliko 
zapletenih procesov, ki so prispevali k oblikovanju sodobne 
Barcelone.
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Opombe

[1] Med letoma 1857 in 1860 so bili predstavljeni trije urbanistični 
projekti za širitev Barcelone: leta 1860 predlog Ildefonsa Cerdàja i 
Sunyerja, med letoma 1857 in 1858 predlog Miquela Garriga Roca 
in leta 1859 predlog Antonija Rovira i Triasa. Barcelonska mestna 
uprava je izbrala predlog, ki ga je predstavil Rovira i Trias, predlog 
Cerdàja i Sunyerja pa je izbrala madridska vlada. Leta 1860 ga 
je podpisala kraljica Izabela  II. Odobritev in razvoj Cerdàjevega 

Slika 9: Ortofoto posnetek Barcelone (vir: katalonski kartografski inštitut, 2010)

Cerdà in Barcelona: potreba po novem mestu in zagotavljanju storitev
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predloga je spremljalo veliko polemik in nasprotovanj. Politični 
in družbeni nasprotniki so trdili, da izboljšave, ki bi jih prinesel 
načrt, ne bi bile trajnostne. V mestni hiši je napredno zamenjala 
konzervativna uprava, ki je zagovarjala Rovirov načrt. Gospodarski 
déležniki, večinoma lastniki zemljišč, so pridali svoj glas, saj so se 
bali posledic nizke gostote poselitve, ki jo je predvideval načrt. 
Cerdàjev načrt je bil na koncu sprejet z določenimi spremembami 
(García Melero, 1998).

[2] Poleg gradbeništva je bil uspešen tudi v vojski in politiki, v 
Madridu in Barceloni. Leta 1851 je bil izvoljen za naprednega 
poslanca barcelonskega okrožja San Pedro. Leta 1954 ga je na-
predna mestna uprava imenovala za síndica; namestnik regijskega 
guvernerja (špa. governador civil) pa ga je imenoval za občinskega 
arhitekta z nalogo izdelave predloga za razvoj Barcelone.

[3] Gre za natančno zbirko podatkov o zdravju, plači, družinskih 
članih, pogojih in življenjskih standardih delavskega razreda.

[4] Leta 1933 je skupina katalonskih arhitektov in tehnikov za ure-
sničitev sodobne arhitekture (kat. Grup d’Arquitectes i Tècnics Cata‑
lans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània) izdelala načrt, ki 
je bil pozneje znan pod imenom El Pla Macià po prvem predsedni-
ku katalonske vlade tistega časa. Načrt je oživil Cerdàjevo zamisel 
ter jo prilagodil novim gospodarskim in demografskim okoliščinam 
(Casellas, 2009). Projekt Vila Olímpica iz leta 1992 je temeljil prav 
na Cerdàjevi mreži.

[5] Sants, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, Horta, Sant Andreu del Palo-
mar in Sant Martí de Provençals.

[6] Sosednja mesta so del Barcelone od leta 1897.

[7] Camp de l’Arpa, Clot, La Llacuna in Icària.

[8] To območje sovpada z grajenim območjem, ki ne šteje 1.969 ha, 
kot je to predvidel Cerdà, ter na katerem naj bi bili tudi ulice in 
parki.

[9] »Manhattan ali premočrtna L1«: če imamo na ravnini množico 
točk izhodišče-cilj in množico večkotnih preprek, ki jih moramo 
prepotovati, je problem ta, da moramo najti minimalno premočr-
tno razdaljo med danimi točkami izhodišče-cilj ob večkotnih pre-
prekah, ki jih moramo prepotovati (Larson in Li, 1981).
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