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1. 'Objectfus i fonts

El present treball' s' ocupa de la descripció i l'analisi de les pautes locacionals de l' ac
tivitat económica a la ciutatde Lleida, desglossant-la en la de carácter industrial, la del
comerc a I'engros i la del corriere al detall, serveis i activitats professionals, i centrant-se,
el gruix de l'article, en l'estudi d' aquestes últimes.

La informació disponible s'ha ordenat en tres parts. A la primera, es presenten les pau
tes locacionals diferenciades dels tres grans sectors d'activitat considerats (indústria, co
mere al'engros i comerc al detall i serveis) i s' expliquen les característiques espacials
i historiques que han portat a unes ubicacions específiques. A la vegada, una descripció
global de la localització del tercer dels grups d'activitats considerats permet una primera
aproximació a la delimitació dels llocs centrals de Lleida.

A la segona part, es procedeix a una desagregació per sectors homogenis d' activitats
del comerc al detall i dels serveis per estudiar els diversos comportaments locacionals
segons el tipus de funció urbana considerada. Aixo permet la diferenciació entre el que
són funcions centrals, concentrades en unes poques arees, d'aquelles altres que són pre
sents arreu del territori, i normalment, de consum freqüent i amb una amplia clientela
en arees urbanes reduídes, També es presta atenció a les funcions que tenen comporta
ments locacionals específics i que formen arees urbanes especialitzades.

A la tercera part, s' estudien les diferents arees i barris de la ciutat dins del sistema in
traurbá de llocs centrals assajant una caracterització dels diferents centres d'activitat de
Lleida, des dels d'influencia netament regional fins als de barrio
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dels lIocs centrals han estat abundants arreu del món desenvolupat almenys des del decenni
dels cinquanta. En el cas de Lleida, malgrat comptar amb un estudi molt valuós sobre l'es
tructura territorial del comerc a la ciutat (Martínez, 1984) mancava una visió sintética i
una aproximació a la delimitació dels lIocs centrals. El present estudi, més descriptiu que
analític pretén omplir aquest buit, oferint-ne, els resultats, com a dades a considerar per a
una correcta avaluació i planificació del sector. La seva valua és, potser, el fet de quanti
ficar una realitat que de forma més o menys explícita és coneguda. EIs punts de partida
conceptuals han estat suggerits per textos classicssobre el tema (Berry, 1967: 55-75; Carter,
1981: 156-73) així com per alguns estudis empírics dels quals s'han manlIevat les tecni
ques per a I'extracció.i tractament de les dades (Ferrer, 1973; Reis & Fonseca, 1981).

La principal font utilitzada ha estat ellIistat de llicencies fiscals del municipi de Lleida
(1988), informació habitual en molts treballs sobre l'estructura comercial o sobre la deli
mitació de llocs centrals tant d'ámbit regional (per exemple, Pages & Brañas, 1983; Es
colano, 1985) com urbá (per exemple, Ferrer, 1973; García, 1987). Altrament, sovint,
tot valorant I'interes d'aquesta font s'ha posat de manifest les seves limitacions. Per la
nostra part, s 'ha de constatar que la llicencia no ens ha permes mesurar la importancia
económica de l'activitat, tenint cada llicencia el mateix valor (una unitat); d'altra banda,
com és sabut, no té perqué haver-hi una correspondencia entre llicencia i negoci, per tant,
hom parla aquí de funcions (un epígraf o agrupació d'epígrafs fiscals) i d'unitats funcio
nals (cada una de les llicencies) sense voler significar, cada una d'aquestes últimes, un
establiment; fmalment, cal considerar la tasca feixuga de depuració de la font d'activitats
marginals o bé sense una ubicació territorial precisa o de dubtosa rellevancia cara a la
delimitació de llocs centrals urbans. Malgrat aixo, hom pensa que els resultats obtinguts
i la seva simple cartografia són prou interessants per al'analisi proposada. Aquesta font
principal s 'ha complementat amb les Pagines Grogues de la lIista de telefons pel que fa
a les activitats professionals, que ha permes una fácil quantificació i ubicació territorial.

La unitat territorial d'agrupació de les activitats haestat la secció de districte censal. Uni
tat prou petita com per oferir, en la cartografia, una diferenciació territorial contrastada i
real. L'únic problema que comporta aquesta opció ve del fet que alguns límits de seccions
censals són carrers importants amb quantioses activitats. Aixo fa que algunes de les arees de
centralitat manifesta quedin relativament desdibuixades en repartir-se les unitats funcional s
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incidencia a l'área de la placa de Ricard Viñes i encontoms, on s'hi concentra una important
activitat comercial que en la cartografía queda repartida en cinc seccions diferents.

Una última consideració previa fa referencia a l'elaboració cartográfica de la informa
ció. Cada grup d'activitats s'ha representat distribuida per a cada secció censal de forma
relativa. La lectura de la llegenda dels diferents mapes permet avaluar les arees de princi
pal concentració de les activitats així com la dispersió estadística d'aquesta concentració
ja que les trames s'ordenen sempre a partir de la mitjana estadística de l'actividad que
es tracti per a tota Lleida i de la seva desviació tipus. Resumint, una desviació molt eleva
da significara una forta concentració en unes poques arees mentre que una desviació bai
xa denotara un més gran repartiment de l'activitat entre les seccions. Aquest sistema de
representació cartográfica s'empra en la distribució geográfica de fenomens socio
economics des de fa temps (Capel, 1968), essent molt freqüent la seva utilització en atlas
socio-economics urbans recents (per exemple, Calvo & Herin, 1985).
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2. Pautes locacíonals deis graos sectors d'activitat

En aquest apartat s'analitzaran tres ámbits diferents de l'activitat económica de Lleida:
la indústria, el comerc a I'engros i el comerc al detall i serveis. Resumint, pot dir-se que
hi ha una gran coincidencia de localització entre els dos primers sectors que s' agrupen
majorment en dues arees periferiques de la ciutat; el comerc al detall i serveis, contraria
ment, es localitzen en algunes de les árees centrals de Lleida.

S'han considerat nou grans branques d'activitat industrial que totalitzen prop de 500
unitats. La figura 1 mostra el nombre d'unitats funcionals per branca. En destaquen del
conjunt dues, I'alimentaria i la de productes metal-líes que representen el 27 i el 18 per
cent del total d'unitats. Les altres set branques considerades representen, en tots els ca
sos, una quantia molt menor. La figura 2 mostra el grau de concentració de la indústria
en unes poques arees, principalment, el polígon industrial, I'area de Pardinyes i de l'eixam
ple més proper a l'estació del ferrocarril i les zones no urbanes del municipio Cal destacar
també la diferent relació existent entre el nombre de funcions industrials i el d'unitats
segons l'area que es tracti (figura 3).

El polígon industrial que destaca en gran manera pel nombre d'unitats mostra una gran
especialització de les funcions. La indústria alimentaria suposa més del 40 per cent de
l'activitat i entre aquesta, la de productes metal-líes i la de maquinaria arriben a totalitzar
el 90 per cent ..Aquesta especialització és també present a moltes de les partides rurals,
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Fig. 1. Indústria. Unitats funcionals per branea d 'activitat: 1. Alimentaciá; 2. Produetes metal líes; 3. Téxtils;
4. Maquinaria; 5. Fusta, mobles i paper; 6. Arts grafiques; Z Transformaeió de produetes no minerals; 8.
Altres indústries; 9. Químiques.
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Planol de la ciutat de Lleida
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Fig. 2. Localització de les unitats ;industrials.
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que comptant amb un nombre elevat d'unitats mostren una preferencia considerable per
la indústria alimentaria. Contrariament les seccions propiament urbanes mostren en tots
els, casos una diversificació funcional considerable.

Les pautes locacionals de la indústria lleidatana poden interpretar-se des dels postulats
més classics, La preparació de sol i la disponibilitat de superfícies abonen les localitza
cions periferiques, en polígons, sol no urba i prop de les carreteres, com és el cas del
polígon industrial i de les seccions rurals. Altres indústries cerquen centralitat ja que no
necessiten de grans superfícies i, a1hora, viuen d'un mercat local o estan lligades a tas
ques de distribució (amb funció paral-lela de comerc a I'engros). Aquesta distinció expli
ca també, en part, la relativa especialització de les primeres localitzacions (en gran part
d'activitats basiques o exportables com és el cas de l'alimentació) i la diversificació fun
cional de les segones. Altrament, la historia de l'evolució urbana i del planejament de
Lleida acaba d'aclarir aquesta distribució. D'entre les arees urbanes amb més pes indus
trial hi destaquen aquelles que es troben prop de l'estació del ferrocarril o que són inici
de carreteres. Respecte el primer cas, la proximitat a la via ferria havia de permetre la
creació d'una zona «natural» d'ubicació industrial. Aquesta, d'altra banda va ésser san
cionada a I'area de Pardinyes pel planejament vigent fins la creació del polígon industrial,
ja ben entrats els anys seixanta. El segon cas queda com relicte d'una lógica ubicació en
arees d' antuvi periferiques i avui plenament integrades a la trama urbana (la secció 2.3
que segueix el tracat de l'antiga carretera N-II i la 6.4 que ho fa amb la N-340) .
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Planol de la ciutat de Lleida
Seccions de Districte
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Fig. 5. Localització de les unitats del comete a l'engros.
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Planol de la ciutat de Lleida
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La coincidencia entre les árees d'ubicació industrial i les del comerc a I'engros és con
siderable essent també les seccions properes al'estació del ferrocarril, el polígon indus
trial i algunes de l'eixample les de més gran implantació (figura 5). La figura 6 mostra
el grau d'especialització o diversificació de les.diferents seccions. En aquest cas l'espe
cialització máxima es dóna a una secció del barri de Pardinyes (1.8) on l'activitat de co
mercialització de fruites i verdures i productes agraris s' explica per la ubicació en ella
dels mercats de fruites i verdures i del mercat del bestiar. Aquesta és també I'area on
es concentra un nombre més gran d'unitats funcionals. A la resta hi domina la diversifica
ció, essent l'alimentació l'activitatpredominant a les arees de més activitat i notant-se
alguna especialització en arees molt concretes. Deixant a part l'efecte concentradordels
mercats a I'engros, la distribució d'aquest tipus de comerc s'explica per les mateixes cau
ses que la de la indústria: el poligon industrial permet una ubicació satisfactoria; l'estació
del ferrocarril marca la funcionalitat del barri de Pardinyes, les carreteres, antigues o no
ves, concentraren bona part de l'activitat.

Com cal esperar, el comete al detall i els serveis segueixen pautes locacionals totalment
diferents a les anteriorment estudiades. S'han considerat 125 activitats diferents que tota
litzen unes 4.500 funcions. La figura 7, que relaciona funcions i unitats per a cada distric
te, i els mapes de distribució de les funcions i de les unitats funcionals (fig. 8 i fig.9)
permeten realitzar una primera aproximació a la distribució espacial d' aquest sector a la
ciutat. Tant per la quantia de funcions existents com pel nombre d'unitats comptabilitza
des destaca l'area coneguda com Eix Comercial així com la Rambla de Ferran. Algunes
seccions de l'eixample i delbarri vell no comercial destaquen també per la seva activitat.
Una analisi més detallada de les diferents branques així com de les característiques de
la seva distribució en l'espai han de permetre una caracterització més completa de la je
rarquia intraurbana deIs llocs centrals a la ciutat. EIs següents apartats es dedicaran a aques
tes tasques.

(565) 65



Planol de la ciutat de Lleida
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Fig. 7. Comete al detall i serveis. Posició de les seccions censals segons funcions i unitats funcionals.
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Fig. 8. Localitzaciá de les funcions del comete al detall i deis serveis.
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Fig. 9. Localització de les uflitats funcionals del comete al detall i deis serveis.
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3. Branques d'activitat i localització intraurbana

L'analisi de les diferents branques d'activitat s'ha realitzat cartografiant-les i analitzant
els resultats grafics i estadístics. Fonamentalment, hom ha de parlar de dos comporta
ments locacionals ben diferents. En primer lloc, el d'aquells sectors que mostren un grau
de concentració elevat (i, per norma general, una desviació estandard elevada, també)
i que, en essencia, defineixen els llocs centrals de la ciutat de Lleida, aquells districtes
on es concentren una més gran diversitat de funcions i un més gr~n nombre d'activitats.
En segon lloc, aquelles funcions que denoten una dispersió territorial alta entre els diver
sos sectors de la ciutat i que defineixen les activitats primaries, d 'una clientela quotidiana
i, que sovint, fomeixen la xarxa comercial básica de districte o de barrio

EIs grups d' activitats que s'han contemplat en el sector que mostra una concentració
important són:
- vestit, calcat i lligadures (figura 10),
- serveis professionals (figura 11),
- equipament de la llar i de la persona (figura 12),
- instruments i aparells d'equipament de la llar (figura 13),
- bancs i assegurances (figura 14),
- serveis comercials, personals i d'esbarjo (figura 15) i
- paper i arts grafiques (figura 16).
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Fig. 10. Localització del sector del vestit, calcas i lligadures.
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Fig. 12. Localitzaciá del sector d'equipament de la llar i de la persona.
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Plano! de la ciutat de Lleida
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Fig. 13. Localitzaciá del sector dels instruments i aparells de l'equipament de la llar.
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Fig. 14. Localització deis bancs, caixes d'estalvis i companyies d'assegurances.
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Fig. 15. Localitzaciá deis serveis comercials, personals i d'esbarjo.
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La simple comparació deIs mapes de cada activitat permet delimitar el que es pot ano
menar lloc central d'abast regional. En efecte, l'eix comercial, des del Portal de Sant An
toni fins el de la Magdalena i la Rambla de Ferran mostren, en tots els casos, les trames
més denses que corresponen a una més gran activitat. Dins l'área esmentada hi destaca
la secció on s'ubica el carrer Major com a máxima área concentradora de comercos i de
serveis comercials. També cal destacar que els serveis professionals i el sector de bancs
i assegurances, tot i trobar-se difós en I'area esmentada mostra una especial predilecció
per la secció corresponent a la Rambla de Ferran.

D'altra banda, l'observació de la cartografia mostra una gradació de densitats (en uns
casos més acusada i en d'altres no tant) des d'aquest centre cap a la periferia urbana.
Dins d'aquesta gradació s'observa, pero, diferencies importants entre sectors d'activitat
i entre arees urbanes. En el cas del vestit, calcat i lligadures, malgrat que es mostra una
concentració clara (amb una desviació estandard elevada), es pot dir que, amb l'excepció
d'unes poques seccions de districte, són activitats presents arreu. Altres, sense arribar
a la presencia del sector esmentat hi són representades a bastament dins la trama urbana.
En canvi, hi ha activitats que són molt més selectives: paper i arts grafiques, bancs i asse
gurances, serveis comercials i serveis professionals.

En gairebé tots els casos hom es troba amb una certa presencia d' aquestes activitats
amb graus de concentració elevats a l'area de la primera circurnval·lació de la ciutat. Les
seccions on hi ha una més gran activitat corresponen a l'eix de Prat de la Riba i la zona
de la Placa Ricard Viñes. Una altra zona amb presencia important d'activitat és la part
no estrictament comercial del barri vello Algunes de les seves seccions es beneficien de
la proximitat al centre comercial i d'altres, a més a més, mostren un comerc d'ubicació
tradicional i que encara roman, malgrat que, com és sabut, les seves característiques es
tructurals són ben diferents de les de I'área més dinámica, Finalment, algunes activitats,
sobretot les més estrictament comercials, tenen forta presencia en les seccions que són
perllongació de l'eix comercial de la ciutat.

Les branques comercials i de serveis que mostren una dispersió més gran en el territori
s'han considerat com a activitats quotidianes que no necessiten d'un lloc central pero a
desenvolupar la seva tasca. S'han considerat dins d'aquesta categoria els següents sectors:
- alimentació (figura 17),
- reparació de l'automobil (figura 18),
- perruqueries i salons de bellesa (figura 19) i
- hostaleria (bars i cafeteries) (figura 20).

És evident que dins d' aquestes categories hi entren activitats específiques que poden
considerar-se com centrals com, per exemple, algunes botigues d'alimentació, algunes
perruqueries, o alguns bars i cafeteries, de la mateixa manera que a les agrupacions ante
riors hom hi pot trobar activitats no centrals. Aquestes, pero, són excepcions si es compa
ren amb el gruix d'activitats a cada una de les branques, podent-se afirmar que els mapes
corresponents mostren la implantació territorial de les activitats comercials i de serveis
més quotidianes.
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Fig. 17. Localuzaciá del sector alimentario
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Fig. 18. Localitzaciá del sector de reparació de l'autombbil.
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Fig. 19. Localitzaciá de les perruqueries i salons de bellesa.
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Fig. 20. Localització del sector hostaler.
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El sector d'alimentació és el més paradigmatic com a servei básic d'abast territorial
difós. Abasta més de 400 establiments, tots ells molt repartits. Tot i que destaquen les
seccions on hi ha mercats municipals, la dispersió és evident i amb una desviació están
dard poc elevada ates el volum total de llicencies considerades. La figura 21 destaca amb
trama negra aquelles seccions que tenen un nombre d'activitats d'alimentació en torn a
la mitjana aritmética de la ciutat. El resultat és que una gran part de la superfície del case
urba de Lleida respon a aquesta categoria. Quelcom semblant es pot dir del sector de les
perruqueries i salons de bellesa (amb una desviació estandard molt petita) i de reparació
de I'automobil encara que, en ,flquest últim, hi cal destacar la seva inexistencia al barri
vell (de difícil accés, amb amplíes zones per a vianants i amb una competencia molt forta
d'altres activitats per adquirir locals) i una relativa concentració a una secció del barri
de Balafia i al polígon industrial que s' explica pels diferents tallers de vehicles pesants
i de maquinaria agrícola existerits allí.

Al nostre entendre, el sector d'hostaleria és el que mostra una ambigüitat més clara
a l'hora de definir-lo com a activitat central o no. L'observació del mapa de distribució
reflecteix un resultat forca similar a qualsevol activitat central; amb una forta presencia
a l'eix comercial i a la Rambla de Ferran i, també a les zones d'eixample més actives.
Tanmateix, cal assenyalar dues característiques específiques. La primera, llur presencia
elevada arreu de la trama urbana; l'altra, l'elevat nombre d'unitats al barri vell i a una
part del barri de Pardinyes. La primera qüestió fa que considerem el conjunt hostaleria
com a activitat de prestacions basiques, més si es té en compte que 530 de les menys de
700 llicencies comptabilitzades corresponen a bars-cafeteries de 3a i 4a categoria, restau
rants d'una forquilla i tavemes. La concentració a una part de Pardinyes es deu a l'activi
tat generada pels mercats de fruites i verdures idel bestiar de la qual es conformen com
a activitat auxiliar; en canvi la concentració a algunes árees del barri vell i de l'área en
tom a Prat de la Riba i Ricard Vinyes obeeix a una especialització funcional en zona de
lleure i de joves amb un pes específic economic rellevant en alguns casos.

Per acabar aquesta visió segons branques d'activitat de la distribució espacial del co
mere i deIs serveis s 'ha de fer menció de 1'única branca que mostra una certa especialitza
ció en un espai fora de I'área central de la ciutat. Es tracta del sector de venda d'automoció.
Aquest es concentra de forma important al barri de Cap Pont prop o dins de vies impor-
tants de scrtida a la ciutat; també cal assenyalar que la venda de segona ma sembla tcnir
una preferencia per una área més céntrica, definida pels eixos de Príncep de Viana i Prat
de la Riba.

4. Llocs centrals i jerarquia intraurbana

Un cop descrites les pautes locacionals de les diferents branques comercials i de serveis
hom pot encarar-se amb consideracions de conjunt de la ciutat i de delimitació de la jerar
quia intraurbana. Per fer-ho s'han reagrupat les seccions de districte en árees més grans,
parcialment escollides per la seva denominació histórica i que formen unitats agregades
de població amb consciencia de pertinenca (com és el cas deIs barris), en part deduídes
deIs resultats fins ara presentats. Les zones que hom considera són les següents: eix comer
cial i Rambla de Ferran; I'eixample; el barri vell (excloses les seccions de l'eix comercial),
el Cap Pont; la Mariola-Sta. Maria de Gardeny; la Bordeta, Pardinyes; Balafia; el Seca
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de Sant Pere i els Magraners. De totes les denominacions creiem que l'única que té pro
blemes de definició i d'homogeneitat és la que s'ha anomenat «eixample»; efectivament,
aquesta: zona abasta una gran part de la ciutat, planejada des de la segona meitat de segle
XIX, definida als anys trenta i realment acabada durant els seixanta. A diferencia de les
altres arees no hi ha una consciencia de pertinenca i agrupa sectors de població molt di
versos socialmente De fet, i com a continuació s'especifica, la seva consideració des del
punt de vista comercial i de serveis mereix una analisi més detallada i compartimentada.

La figura 22 relaciona el nombre de funcions i el nombre d'activitats per cada una de
les árees esmentades. El resultat és prou grafic per poder establir una gradació jerárquica
de les diferents árees urbanes segons l'activitat. Hom pot fer, «grosso modo», quatre agru
pacions. L'eix comercial i la Rambla de Ferran i I'area denominada eixample posseeixen
el nombre més gran de funcions i d'unitats funcionals, situant-se per damunt del centenar
de funcions i prop d'un miler i de dos milers respectivament d'unitats, representant les
dues terceres parts del total. El segon grup conté el barri de Cap Pont, el barri vell i la
zona de Mariola-Sta. Maria de Gardeny, en toro a les setanta funcions i menys de tres
centes unitats cadascuna, comptabilitzant una sisena part del total de l'activitat. EIs altres
dos grups estan representats pels barris d'ubicació més periférica, on els més populosos
concentren entre 40 i 50 funcions cadascun i al voltant de les cent cinquanta activitats
(Bordeta, Pardinyes, Balafia) i els dos restants -separats físicament de la trama urbana
de la ciutat- sumen 45 funcions i un centenar d'unitats (Magraners i Seca de Sant Pere).
En el seu conjunt els cinc barris esmentats totalitzen l' altra sisena part de l'activitat.

Les figures 23 i 24 complementen la dita informació en cartografiar la densitat de fun
cions i d'unitats per hectárea, Sobretot aclareixen la localització real dels centres d'activi
tat a l'eixample, permeten matisar les diferencies de.grau entre aquest i l'eix comercial
i la Rambla de Ferran i apunten localitzacions més específiques en els barris del segon
agrupament realitzat.
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Fig. 21. Seccions censals d'implantaciá mitjana en el sector de l'alimentaciá.
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Fig. 23. Densitat de funcions de comete al detall i dels serveis per hectarea.
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Fig. 24. Densitat d'unitats funcionals del comerc al detall i deis serveis per hectárea.
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L'analisi de les dues densitats mostren: Ir. Una compactació i un nombre de funcions
i d'unitats per hectárea més gran a l'eix comercial i la Rambla de Ferran, que hom pot
denominar, atesos els resultats, com el real centre comercial i de negocis de Lleida; 2n.
L'eixample mostra una variació de secció a secció molt elevada tant en el nombre de fun
cions per hectárea com en el nombre d'activitats. Tant per la densitat de funcions com
per la densitat d'unitats destaquen en gran mesura les seccions de districte en tom a la
Placa Ricard Viñes, perllongant-se també, per l'eix de Prat de la Riba. Amb una densitat
funcional més baixa pero amb un nombre molt elevat de funcions destaquen, també, les
seccions que se situen a dreta i esquerra de l'eix comercial i es configuren com a la seva
natural perllongació. 3r. El barri vell no comercial sobta per la densitat aconseguida i
4t. Al Cap Pont i a la Mariola-Sta. Maria de Gardeny poden copsar-se algunes seccions
com a aglutinadores de l'activitat del barri, mentre d'altres resten amb unes densitats molt
baixes.

La consideració de l'eix comercial i la Rambla de Ferran com a lloc central regional
es recolza en I'analisi de les activitats que s'hi desenvolupen. De les 102 funcions consi
derades, 54 superen el 20 per cent de concentració de l'activitat; d'elles, les que superen
el 40 per cent són bancs i caixes, confecció general, rellotgeries, joieries, estancs, asse
gurances, economistes, advocats, bosses i pell; d'entre les que superen més del 60 per
cent s'hi troben financeres, notaris, corredors de comerc... Significativament, els nivells
d'especíalització més baixos es troben en serveis considerats no centrals com reparació
i venda d'automobils, peixateries, forns de pa, tavemes, mobles, tots ells amb menys del
10 per cent de concentració. En el seu conjunt, les 7 seccions de districte censal que s'han
considerat com centre comercial i de negocis agrupen un 20 per cent de l'activitat.

L'analisi del tipus d'activitat a l'eixample permet parlar d'un doble comportament. D'una
banda hom hi troba funcions centrals molt concentrades --així, serveis professionals, equi
pament de la llar, serveis privats, serveis comercials, personals i d'esbarjo, instruments
i aparells de la llar, bancs i assegurances, papers i arts grafiques són branques que con
centren a l'eixample més d'un 40 per cent de les seves unitats-, pero d'altra banda, la
presencia percentual de funcions basiques és també molt elevada. Aquest doble compor
tament s'explica per I'heterogeneítat i grandor de I'area considerada. Si hom es fixa en
les característiques de les seccions de districte on es dóna una máxima densitat de fun-
cions i d'unitats (figures 23 i 24) horripot comprovar com aquestes sí que re?iJn1ent poden
definir-se com llocs centrals d'abast local i regional.

Així, una quarta part de les llicencies corresponents a l'eixample es localitzen prop de la
placa de Ricard Viñes i la meitat d'aquestes en l'esmentada zona, en l'eix de Prat de la Riba
i en les perllongacions a dreta i esquerra de l'eix comercial. Deu de les trenta seccions
que s'han considerat eixample suposen un cinquena part de l'activitat total de Lleida. Pel
nombre d'activitat, tres zones de l'eixample sumades s'igualen al centre regional. Pel nom
bre de funcions destaca I'area de Ricard Viñes amb 92 funcions diferents comptabilitza
des, molt poc per sota del centre comercial i de negocis.

Ateses aquestes ·dades hom pot concloure que juntament amb el centre de caire regional
més tradicional hom pot situar I'área de Ricard Viñes, amb la meitat d'unitats funcionals
pero amb una diversificació practicament idéntica. Les altres dues arees considerades de
l'eixample hom tendeix a situar-les com perllongacions del centre comercial.
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Per a fer una caracterització dels graons intermedis i baixos de la jerarquia intraurbana,
s'han comptabilitzat les funcions més nombroses en aquests barris i s 'han comparat entre
ells i entre les dues arees del cim de la jerarquia. EIs resultats mostren per a tots els barris
que cinc activitats basiques superen sempre el 60 per cent de l'activitat global a cada área
(a diferencia de les dues arees del cim on no arriben al 50 per cent). Una analisi més
detallada permet una caracterització desagregada. El primer a considerar és que a tots
els barris la branca comercial amb més pes és I'alimentaria situant-se, per terme mitja,
en una quarta part de l'activitat total. En segon lloc, cal entendre la dualitat que es dóna
en algunes branques que compten amb establiments de serveis basics en algunes árees
i que ho són d'activitat central en altres. Aixo és clar al sector del vestit, calcar i lligadu
res, amb presencia important a tot arreu. És clar, pero, el diferent caire que aquest con
junt d'activitats adquireix a les arees centrals i a la periferia. A l'eix comercial, la branca
suposa el percentatge més elevat de totes les considerades basiques i, també, el més elevat
respecte de les altres arees de la ciutat, havent-la de definir, en aquest cas com activitat
central i, pels altres barris, com activitat primaria. Un lloc on hi cap una certa ambigüitat
és al barri vell no comercial. Allí el vestit, calcat i lligadures suposen un 15 per cent de
l'activitat, un percentatge mes alt que a la resta dels barris. Aixó pot explicar-se des de
dos punts de vista diferents. El primer, la consideració de I'area amb una certa tradició
comercial; el segon, la proximitat al centre comercial de la ciutat, del qual se'n beneficia.
Aquest segon punt queda recolzat amb altres parametres d'activitat (per exemple, l'acti
vitat professional suposa un 10%, quan als altres barris és practicament inexistent o amb
percentatges mínims) mentre que elprimer ajuda a diferenciar el tipus de comerc especí
fic de la zona, que com és sabut pot qualificar-se, en bona part dels casos, de molt poc
renovat, per no dir obsoleto

El Cap-Pont i la Mariola-Sta. Maria de Gardeny tot i destacar pel nombre de funcions,
no ho fa per la distribució d'aquestes per sectors. Cal destacar simplement el gran potencial
demográfic d'ambdós barris, la qual cosa explicaria la diversificació de funcions, i algu
na especialització, com és el cas de I'automobil al primer. Aquestes especialitzacions pun
tuals són presents a d'altres barris de la ciutat. Pardinyes, a més a més del ja assenyalat
comerc al'engros pot considerar-se especialitzat en recaders i en activitats de transports;
a Balafia cal considerar, per exemple, la venda de mobles i la reparació d'automobil pesant.

Per cloure aquest article i com a resum de l'exposat cal fer dues consideracions: la pri
mera, la constatació del tall clar existent entre centre comercial i de negocis i eixample
d'una banda i barris de l'altra. Quant a importancia percentual pot dir-se que als primers
hom hi troba més funcions, més activitats i percentualment moltes funcions centrals i po
ques que no ho són. A la resta de la ciutat, amb un menor nombre de funcions i d'activi
tats, percentualment les funcions majoritaries són sempre d'activitats primaries,

En segon lloc, cal assenyalar la potencialitat demostrada per una área urbana que se
situa, pel nombre de funcions, per la seva diversificació i caire central, molt poc per sota
del centre comercial i de negocis. La caracterització de l'estructura comercial de I'area
de Ricard Viñes necessita d'una análisi més detallada i qualificada pero hom potja plantejar
se unes preguntes de futur: Caldrá parlar d'una nova área d'abast regional? Fins quin
punt centre tradicional i nou centre entraran en un futur proper en competencia i confron
tació? Quines han de ser les polítiques comercials urbanes, de contenció de I'area, de po
tenciació definitiva, d'especialització diferenciada del centre tradicional?
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Fig. 25. Mapa base de les seccions censals i localitzadá de les arees citades.
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Notes

1 Ponencia presentada a laN Setmana d'Estudis Urbans aLleida: Ciutat, Comete i Urbanisme Comercial (juny
de1989). Larecollida dedades i primera elaboració fou realitzada enunseminari del curs 1988-89 dins l'as
signatura Análisi Urbana, enque participaren una trentena d'estudiants. Lasíntesi deles dades i la redacció
fmal haestat realitzada perXavier Calomarde i Burgaleta, Vicent Colom i Mas, Ramon Jofre i Ruiz, Maribel
Jové i Graells, Alex Oró i Solé, Vicent Perpinyá i Pociello, Teresa Sanz Cros i Joan Vilagrasa i Ibarz. Aquest
darrer haestat el director i coordinador del treball
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