
Mobilitat i sistema urbà de Terrassa / 1

1a PART
LA MOBILITAT LABORAL A TERRASSA A PARTIR DE
LES DADES DE MOBILITAT OBLIGADA (1986-2001)

Aquesta primera part pretén realitzar una aproximació a l'anàlisi de la mobilitat
per motius laborals en l'àmbit municipal de Terrassa i el seu entorn més proper,
aquell que en funció de la intensitat de la relació establerta amb la ciutat a partir
dels fluxos de mobilitat laboral, pot ser considerat com a integrant de l'àmbit
funcional (o sistema urbà) de Terrassa.

Aquesta aproximació es realitza a partir de les dades de mobilitat obligada per
motius de treball obtingudes de l'explotació dels censos de 1991 i 2001, i dels
padrons municipals d'habitants de 1986 i 1996.

Més enllà d'un anàlisi exhaustiu de les dades estadístiques, que en algunes
apartats sí que hi és present, aquestes fonts han estat utilitzades per a la
introducció d'alguns elements de reflexió que seran desenvolupats en la
segona part del treball o sobre els que caldria aprofundir en un futur.

El primer capítol, amb caràcter introductori, vol abordar, de manera sintètica i
teòrica, les característiques generals del model de mobilitat actual en l'àmbit
metropolità barceloní. L'objectiu no és altra que el de contextualitzar els
capítols següents i apuntar aquells elements de caràcter territorial que
permetran explicar les pautes de mobilitat que aniran apareixent en el transcurs
de l'estudi.

En el segon capítol es realitza una aproximació de caràcter global al fenomen
de la mobilitat a partir de la integració de la ciutat de Terrassa en l'àmbit
metropolità configurat al voltant de la ciutat de Barcelona. L'evolució
experimentada per aquells indicadors que permeten copsar la dimensió i
característiques bàsiques del fenomen de la mobilitat laboral, permetrà
constatar la creixent integració i interdependència funcional generada en
aquest àmbit més extens.

En el capítol tercer malgrat haver-se posat de manifest en el capítol precedent
la tendència vers a la integració funcional de tot el territori metropolità i al
trencament de les estructures territorials jeràrquiques, s'aprofundirà en el
caràcter específic de la metròpoli barcelonina, en tant que metròpoli amb un
marcat caràcter policèfal i complex (dotada d'unes polaritats en les capitals
comarcals de la segona corona metropolitana que actuen com a subcentres
metropolitans). L'anàlisi de la intensitat de relació establerta entre aquestes
diferents polaritats i els seus entorns més immediats permetrà posar de
manifest que el sistema urbà de Terrassa, malgrat el seu progressiu
debilitament, continua tenint encara una forta vigència en el sí del Vallès
Occidental i de la regió metropolitana.
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En el quart capítol es realitza una primera caracterització d'aquests fluxos de
mobilitat més enllà de les relacions que estableixen en el territori (capítols
precedents). Es posarà de manifest el paper hegemònic del vehicle privat en el
model territorial actual i de mobilitat que se'n deriva, alhora que s'intentarà
aprofundir en d'altres variables com el temps de desplaçament o el número de
desplaçaments realitzats. També es caracteritzarà aquests fluxos en funció de
l'activitat econòmica i l'ocupació que els genera, i finalment s'apuntarà un dels
impactes del model actual amb especial incidència en el món laboral: la
sinistralitat viària.

El capítol cinquè suposa un pas més en aquesta caracterització dels fluxos de
mobilitat laboral, aprofundint en la incidència de les característiques personals i
socioeconòmiques en les pautes i hàbits de mobilitat. La manifestació de
comportaments diferencials en relació a la mobilitat laboral servirà per constatar
el fort component social inherent al concepte d'accessibilitat i evidenciarà unes
marcades desigualtats en l'accés al mercat de treball per part de determinats
col·lectius, i per extensió a l'ús d'una ciutat estesa damunt d'un bast territori.
Aquest darrer capítol pretén posar de manifest una nova dimensió a incorporar i
considerar, l'accessibilitat als llocs de treball, alhora d'establir les estratègies
per facilitar la introducció al mercat de treball del conjunt de la població, i en
especial la inserció laboral d'aquells col·lectius amb dificultats.


