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La present tesis tracta de l’estudi de l’ús de l’espai públic en els centres històrics de les ciutats, on els 

fluxos d’ocupació són variables al llarg del dia i de l’any, però generalment es caracteritzen per una 

alta ocupació. Hi ha veïns que hi conviuen, persones que hi treballen i en treuen un rendiment 

econòmic, usuaris que, en alguns casos, són usuaris dels serveis que hi ha establerts, i en altres, 

simplement de l’espai físic. 

En alguns espais de dimensions reduïdes i amb una alta densitat d’usos i d’ocupants, ens trobem 

amb una rivalitat d’usos que genera carències del recurs espai. (Subirats, 2004) 

 

Es planteja com a hipòtesis, que les característiques físiques de la ciutat preindustrial i la seva 

condició de centralitat, generen un ús intensiu de l’espai públic que provoca tensions i carències entre 

usos i usuaris. 

 

Per això, l’objectiu principal d’aquesta tesis és  arribar a entendre el conjunt d’elements físics i socials 

que  dificulten o condicionen la convivència en l’espai públic dels centres històrics, analitzant el cas 

del barri Gòtic de Ciutat Vella, a Barcelona. 

 

Pel desenvolupament d’aquesta tesis, en primer lloc, s’ha realitzat un anàlisi de la bibliografia 

existent, per tal de desenvolupar una base teòrica i configurar el context actual de l’àmbit d’estudi, 

Ciutat Vella, analitzant les característiques relacionades amb l’espai públic i el seu ús, com ara la 

població, el turisme i el pla d’usos. 

 

Seguidament, s’han estudiat quatre places del barri Gòtic de Barcelona, la Plaça del Pi, Plaça Sant 

Josep Oriol, Placeta del Pi i la Plaça Sant Just. 

Per ser coherents amb  la hipòtesis plantejada, s’han escollit espais que mantenen la seva estructura 

física original, si més no, la dels seus límits, i que per tant, no han patit transformacions urbanístiques 

posteriors, ni han estat creats a partir de l’enderroc d’edificis. 

 

La tècnica que s’ha utilitzat per realitzar la investigació és l’observació participant, una immersió en 

l’àrea d’estudi de manera directa sense artificis ni simplificacions. 

Aquesta tècnica proporciona les característiques de la vida en un barri determinat i la configuració 

física dels seus espais. Informació sobre els tipus d’equipaments, comerços i entitats; qualitats dels 

espais de relació i els seus entorns pròxims; qualitats residencials, usos que les persones fan o no de 

diferents espais... 

 

Tota la informació obtinguda s’ha bolcat en mapes i fitxes que han permès comparar la informació 

sobre les dades observades i extreure’n conclusions. 
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