
Departament de Matemàtiques
1r d'ESO

El PLA CERDÀ

Activitat 1: 

Hem deixat enrere la Vila de Gràcia i ja ens trobem a l'Eixample.
L’any  1860  encara  no  havien  començat  les  obres  de  l’Eixample.  De  fet,  es  va 
començar a dissenyar a mitjans dels segle XIX .

a) Quines diferències en l'estructura dels carrers dels dos barris observes?

b)  Si  mires  un  plànol  de  Barcelona,  a  quins  altres  llocs  observes  una  estructura 
semblant a Gràcia?. Quina explicació donaries?.    

Lectura 1:

Els  barcelonins  vivien  dins  d’un  recinte  murallat  i  també  en  el  barri  de  la 
Barceloneta construït l’any 1753 .
Com que el nombre d’habitants havia anat augmentant des de l’última ampliació de  
les muralles, els pobres habitants de la ciutat vivien molt amuntegats cosa que, a més  
de  provocar  moltes  incomoditats,  tenia  conseqüències  més  greus:  facilitar  la  
transmissió de les malalties infeccioses i augmentar la mitjana de mortaldat.

L’obsessió defensiva havia fet  imposar la prohibició d’edificar a tota  l’àrea que  
quedés a distància de tret de canó.
A finals  del  1858 el  Ministeri  de  la  Guerra  va  prendre  la  decisió  de  deixar  de  
considerar Barcelona com a plaça forta. La defensa va deixar de ser la prioritat i les  
competències sobre la ciutat  van ser transferides al  Ministeri  de Foment.  Aquest  
fet ,conjuntament amb l’enderrocament de les muralles, va possibilitar que es pogués  
fer efectiu el projecte de l’Eixample.



c) Quin any es va començar a construir l'Eixample?.
d) Per què va ser necessari dissenyar l'Eixample?.  

i per què no es va començar abans?.  
     

Exercici:  Completa la taula següent:

any ciutat habitants Superfície 
(km 2)

Superfície 
(ha)

Densitat 
(habitants/ha
)

1855 Madrid 206507 4,93
1855 Londres 

(City)
125000 2,59

1860 Paris (4t 
districte)

108520 1,6

1860 Barcelona 190000 2'13
2004 El Caire 7629866 608
2004 Paris 2142800 105,4
2006 Londres 7512000 1579
2008 Madrid 3213271 605,7
2008 Barcelona 1615908 101,4
         
 Quines conclusions en treus lligades amb el que diu el text de la lectura 2?.
          

                                                                   
e) Qui va dissenyar l'Eixample?

f) Com estan numerades les cases?. La numeració augmenta en direcció Besós o 
Llobregat?. A quina banda hi ha els nombres parells?. A la banda mar o  muntanya?.
En el cas dels carrers que van de mar a muntanya, a quin costat hi els parells, Besós o 
Llobregat?. Com augmenta la numeració?.



Lectura 2:

El 1863  Cerdà proposava un model en què els carrers estan indicats per números i  
lletres, però el model que es va acabar imposant  és obra de Víctor Balaguer i Cirera  
(1824-1901) que va ser la persona encarregada per l’Ajuntament de Barcelona per  
posar nom als nous carrers projectats per Cerdà. Al 1865 va publicar el llibre “Las 
calles  de  Barcelona”  on  es  presenten  els  noms  dels  carrers  amb la  intenció  de 
recuperar la història de Catalunya.
Els carrers transversals començant per la Gran Via fan referència a les institucions  
de govern catalanes: Corts Catalanes, Consell de Cent i Diputació.
A continuació, i paral·lelament, els territoris que havien format part de la Corona
d’Aragó: Aragó, València, Mallorca...
Els carrers longitudinals, a més d’altres territoris on Catalunya havia fet arribar la 
seva  influència:  Sicília,  Nàpols,...  ,  tenen  noms de  personatges  importants  en  la  
història de Catalunya.

g) Quin és l'origen del nom dels carrers?. Era el mateix que havia pensat en Cerdà? 

h) Ves anotant el nom dels carrers pels que passem.

Activitat 2:  

Lectura 3:

Als anys 50 del segle XIX la gent es movia per la ciutat a peu o bé en transports de  
tracció animal: carros, carrosses ....Tot just s’havia inaugurat el primer recorregut  
de tren de la península entre Barcelona i Mataró  l’any 1848.
Cerdà era un home amb molta perspectiva de futur i va preveure que el transport  
rodat  aniria  a  més  i  que  convenia  tenir-ho  en  compte  a  l’hora  de  dissenyar  
l’Eixample. Per això va decidir que els encreuaments dels carrers tinguessin forma 
d’octògon regular aixamfranant les cantonades de les mansanes.

a) Dibuixa l'estructura d'un xamfrà. A quin polígon correspon?. Quines avantatges 
creus que proporcionen aquest tipus de xamfrans?.

b) Quants pisos d'alçada tenen les cases?. Fes una estimació de l'altura de les cases. 
Explica com ho fas.



c) Quina és l'amplada d'una vorera?. Com ho has calculat/estimat?.

d) Quina és la longitud d'una vorera?.Com ho has calculat/estimat?.

Activitat 3  :  

a) Mesura la longitud del “túnel” d'entrada. És, de fet, la fondària a la que es 
construïen les cases?.

b) Observa el pati interior i fes-ne un esquema. Està tot edificat?. Per què?.



Lectura 4:

Construint per les quatre bandes i augmentant la profunditat dels edificis, què lluny 
que ens hem quedat del mínim del 50% de zona verda que proposava en Cerdà!!!
Des que Cerdà va dissenyar l’Eixample, ara fa 150 anys, els baixos dels interiors de  
les mansanes es van anar omplint de tallers, aparcaments i magatzems. Poques eren  
les illes de cases que conservaven en el seu interior zones enjardinades.

L’any 1986 l’Ajuntament va publicar una Ordenança per a Rehabilitació i Millora de  
l’Eixample, on va reduir l’edificabilitat en obligar a deixar lliure i enjardinat el cor 
del  pati  interior  de  cada  mansana  i  reduir  l’altura  dels  nous  edificis.  Això  va 
permetre recuperar i conservar alguns patis interiors que actualment s’utilitzen com 
a jardins d’ús públic. 
De tota manera les dimensions i el disseny de la mansana de Cerdà garanteixen una  
bona distància entre les façanes interiors dels edificis.  Cerdà va proposar  que la  
profunditat dels edificis fos de 20 m i va posar un límit de 28 m per tal d’assegurar-
se una proporció acceptable de zona verda en l’interior de l’illa de cases.
L’amplitud dels  carrers i dels patis interiors permeten una lluminositat i una bona 
ventilació dels habitatges de l’Eixample, i asseguren encara ara una bona qualitat de 
vida pels seus habitants.

Activitat 4:

Suposem que les nostres mansanes tenen un perímetre de 400 m.
Volem construir  edificis  amb la façana que doni al  carrer  i  que tinguin 20 m de 
profunditat. La part no edificada de la mansanes la dedicarem a zona verda.
La  figura  que  us  presentem  a  continuació  representa  dues  illes  de  cases  que 
compleixen les tres condicions.
Resol les qüestions següents:



a. Comproveu que les dues mansanes tenen el mateix perímetre.
b. Calculeu l’àrea de la superfície construïda de cada mansana
c. Calculeu l’àrea de la zona verda de cada mansana
d. Calculeu el % de zona verda de cada una de les mansanes.
Quina creus que és millor?

Activitat 5:

La majoria d'edificis de l'Eixample són Modernistes. Fixa't en la diversitat de portes 
dels edificis i en els motius geomètrics que trobes en moltes d'elles. Tria'n una al llarg 
de l'itinerari i fes-ne un dibuix el més detallat possible.

Qui  podia  encarregar  una  casa  d’aquestes  característiques?  On  vivien  els  seus 
propietaris?



Activitat 6:

Utilitza el Google Maps per determinar quina és la distància que has fet en aquest 
itinerari (només anada de l'institut a l'interior de l'illa),  Si camines per l’Eixample a 
una velocitat de 4km/h, quant trigaràs en fer el recorregut ? . Indica les operacions 
corresponents. 

Activitat 7:

Marca amb un color (en el plànol adjunt) el recorregut que has fet a la sortida de 
matemàtiques.

a) Què indica l'escala 1/12.000 del plànol?. Raona la resposta.

b) Quina és la distància real que separa l?INS Vila de Gràcia i l'interior d'illa que has 
visitat?. (fes el càlcul utilitzant l'escala del mapa)

c) Marca amb un altre color diferent un altre recorregut alternatiu que et dugui a 
l'interior d'illa indicat anteriorment.

d) Calcula la distància real d'aquest recorregut alternatiu.

e) Quin dels dos recorreguts és més curt?. Quina és la diferència?.

f)  L'Ajuntament  de  BCN  vol  organitzar  una  cursa  popular  per  l'esquerra  de 
l'Eixample. Marca el possible recorregut en el plànol i calcula la longitud total real 
que tindria fent servir l'escala indicada.

g)  Marca amb color  el  perímetre  de l'illa  d'habitatges que hi  ha entre  els  carrers 
Balmes, Enric Granados, Còrsega i Rosselló i calcula quant mesura a escala real.


