
Cathracha: Áiteanna 
feidhmiúla



Áiteanna feidhmúla
Lastigh de gach cathair, is féidir patrún a athint maidir leis na háiteanna éagsúla feidhmiúla:

1. LCG ( larcheantar gno)/ CBD

2. Croílár na siopadóireachta

3. Centair siopadóireachta níos lú

4. Ionaid siopadóireachta

5. Ceantair thionsclaíochta

6. Ceantair chónaithe

7. Spás oscailte do chaitheamh aimsire





LCG
Tá LCG/CBD| I gcroílár gach cathrach

I seo an áit a mbíonn na bainc, na cumainn foirgníochta (building societies), na siopaí ollmhara agus príomhoifigí na gcuideachtaí le fáíl.

Bíonn líon mór daoine ag obair I mbloic oifigí sa LCG. 

Tá talamh sa LCG an-daor le ceannach.

Tá na foirgnimh foirgnimh il-stórach go hiondúil

Mar shampla, Sráid Uí Chonaill I mBAC

Tá croílár siopadóireacht anseo freisin mar shampla, 

Arnotts ar Sráid Uí Chonaill.

Ionaid Chúltúr, mar shampla músaeim

Roirgnimh riaracháin, mar shampla oifigí rialtais. 

Talamh a úsáid – foirgnimh -siopadóireachta, cúltúra, riaracháin, árasáín



Ceantair Siopadóireachta níos lú
Ní théann mórán de na daoine a chónaíonn I gcatharacha isteach chuig LCG gach lá chun a gcuid 
siopadóireachta a dhéanamh.

Déanann siad a gcuid siopadóireachta ag Láithreacha siopadóireachta níos lú, a bhíonn in aice 
leis an áít a mbíonn cónaí orthu.

Bíonn áiteanna páirceála ann agus is minic a chasann daoine lena a gcuid cairde sna háiteanna 
seo.

Mar shampla, Cluain Dolcáin sráidbhaile I mBAC



Ionaid Mhóra Siopadóireachta
Bíonn siad I mbruachbhailte na gcatharacha in Éirinn, mar shampla Gleann na Life I mBAC

Tógtar iad in aice le cuarbhóithre ionas go mbíonn sé easca ag daoine le carrana dul ann. 

Dá thoradh sin, bíonn níos lú daoine ag siopadóireacht I lár na cathrach. 



Ceantair Thionsclaíochta
Ós rud é an Réabhlóid Thionsclaíoch, tá cathracha tábhachtacha mar réimsí tionsclaíoch. Go 
leor earraí a mhonaraítear i monarchana de na cathracha.

Mar shampla, Detroit, Michigan, tá leasainm Cathrach Mótair aige, toisc go bhfuil sé an áit a 
tógadh go leor cuideachtaí carr Mheiriceánach a gcuid carranna.

Ag cathracha calafoirt tionscail ar nós scagadh ola go minic acu (Rotterdam), nó monarchana
ceimiceacha (Corcaigh).

Is na hionaid nua thionscláiochta amuigh sna bruachbhailte a bhíonn an formhór de thionscail
nua-aimseartha an lae inniu.

Is gnách go mbíonn talamh ar fáil ar phraghas íseal sna hionaid seo.  Ní bhíonn an brú trachta
chomh dona céanna sna bruachbhailte. 



Eastáit Tionsclaíochta
Tá go leor eastáit tionsclaíocha i mbruachbhailte timpeall na cathracha. Tionscail gan chuing
(footloose) á mealladh chun na réimsí sin.

Bíonn eastáit nua-aimseartha tionsclaíochta ina mbíonn Tionscail éadroma lonnaithe ar imeall
na mbailte agus na gcathracha mar gheall ar:
◦ Tá an talamh ar imeall na mbailte agus na gcathracha níos saoire le ceannach ná mar atá an talamh I lár 

na cathrach agus leis sin,  bíonn níos mó spáis ar fáil dóibh.

◦ Bíonn cónaí ar na hoibrithe I mbruachbhailte in aice leis an heastáit. 

◦ Bíonn sé níos éasca do leoraithe troma dul chuig na monarchana mar gheall  go mbíonn cuarbhóthar
thart timpeall ar an gcathair. Is féidir ábhair a thabhairt chuig na monarchana agus uathu go héasca. 

◦ Mar shampla I tamhlacht agus I gCluain Dolcáin



Ceantair chónaithe
Tá réimse leathan d’áiteanna cónaithe I gcathracha.

Is gnách gur sa chathair istigh a bhíonn na ceantair chónaithe is sine le fáil- Dolphins Barn

Is iontu a bhíonn na tithe díblí illstóracha a bhíonn roinnte ina n-árasáin a ligtear amach ar cíos le 
daoine ar bheagán pá nó le himircigh.

Is I mbruachbhailte na cathrach, nó sa bailte comaitéireacha, nó bailte dórtúir, lasmuigh den 
chathair, a thógtar formhór na gceantar cónaithe nua.

Bíonn cuid mhór de mhuintir na mbailte seo ag thaisteal isteach agus amach as a láthair oibre sa 
chathair. 

Tá cathracha tar éis fás amach ón Lár, mar shampla Tamhlacht I mBAC


