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EL ALTO - DISTRIKTEL ALTO - DISTRIKT

STADSSTRUKTUR

RIKTAD VÄGSTRUKTUR RADIELLT VÄXANDE STAD BYSTRUKTUR MENTAL BARRIÄR

Stadsstrukturen i El Alto är en homogen massa utmed breda motorvägar som alla 
strålar samman til l en, vägen som leder til l La Paz. Vägarna är viktiga för båda städer-
na, samtidigt utgör de barriärer för utvecklingen av El Alto som en egen fungerande 
och sammanhållen stad där människans rörelse inom staden är lika viktig som fordon-
ens framkomlighet genom den.  

El Alto har vuxit radiellt utifrån den punkt där vägarna över högplatån möter vägen til l la 
Paz. Områdena kring den punkten har idag mest stadsmässig karaktär medan ytter-
områdena fortfarande saknar riktiga vägar, el och vatten.

Boende på högplatån har många gånger varit tvungna att flytta til l El Alto p.g.a. ar-
betsbrist eller vattenbrist orsakad av klimatförändringarna. Ofta har hela byar flyttat och 
slagit sig ned i staden vilket gör att El Alto är utformat som en samling byar. 
    Det äldsta området, distrikt 1, har börjat utvecklas til l centrum där fler och fler verk-
samheter etablerar sig. I distrikt 6 finns en populär marknad som lockar folk från hela 
El Alto och från La Paz.  Området är också på god väg att bli en mer levande stadsdel 
med olika verksamheter och aktiviteter. Idag är de två distrikten åtskilda p.g.a. den 
infrastrukturella knutpunkten, La Ceja.

El Alto vil l vara sin egen stad. Samtidigt är de båda städerna; El Alto och La Paz, 
beroende av varandra. Men det finns en värdeskillnad mellan dem som utgör en 
grogrund för konflikt. La Paz-borna anser El Alto som en okultiverad, stökig och farlig 
plats medan El Alto-borna känner sig orättvist behandlade och protesterar genom att 
blockera vägen til l La Paz. El Altos lägre status i förhållande til l sin granne blir en mental 
barriär som skulle behöva överbryggas för att ge städerna bättre förutsättningar att 
utvecklas i symbios med varandra. 


