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Resum: 
 
En aquesta investigació analitzem com la Cerdanya s’ha convertit en una ciutat límit, 
en una Edge City, en el sentit que Garreau (1991). L’autor concep un nou tipus de 
perifèries de les ciutats, més com a noves ciutats, que no pas com a tals perifèries. Però 
com són aquestes noves ciutats? “Són unes creacions urbanes noves, que sorgeixen als 
marges de totes les ciutats importants d’Amèrica del Nord i també d’algunes ciutats 
europees i d’altres continents, i que compleixen les mateixes funcions bàsiques i 
ofereixen els mateixos serveis elementals que les ciutats tradicionals, això és, habitatge, 
treball, serveis, oci, consum. [...] Els edificis d’oficina i els residencials són més aviat 
baixos, estan separats per espais verds, envoltats alhora per grans centres comercials 
on, a més de comprar, es pot passejar i passar l’estona (els famosos malls). La sensació 
general és de més llum, de més obertura, de més artificialitat” (Nogué, 1998: 15).  
 
Aquesta transformació cap a la ciutat llindar vindrà analitzada no solament per la 
transformació urbanística i paisatgística que ha sofert la Cerdanya en els darrers anys 
sinó, sobretot, pel conjunt de relacions i pràctiques socials i urbanes que es posen en joc 
en el territori de la comarca les quals, alhora, incideixen directament en la construcció 
de la identitat col·lectiva de la Cerdanya  i de la construcció social d’aquest espai. 
 
Abstract: 
 
In this study we analyze how the Cerdanya has become a city limit, in an Edge City in 
the sense that Garreau (1991). The author defines a new type of peripheries of cities, as 
more new cities, than as such suburbs. But how are these new cities? "These are new 
creations urban, emerge on the margins of all major cities in North America and some 
European cities and other continents, and meet the same basic functions and offer the 
same basic services those traditional cities that is, housing, jobs, services, leisure, 
consumption. [...] The office and residential buildings are rather low, are separated by 
green spaces, surrounded by both large malls where, besides shopping, you can stroll 
and hang out (the famous malls). The general feeling is more light, more openness, 
more artificiality "(Nogué, 1998: 15). 
 
This transformation into the city will be analyzed not only limit the transformation and 
urban landscape has undergone in recent years Cerdanya, but particularly by the 
group of urban social relations and practices that come into play in the territory of the 
region which in turn directly impact on the construction of collective identity  
Cerdanya and the social construction of this space. 


