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0. CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES AL VOLTANT DE LA
COMPARABILITAT TEMPORAL DE LES DADES DE MOBILITAT
OBLIGADA PER MOTIUS LABORALS

En aquest primer apartat de l'estudi, s'analitza l'evolució experimentada per la
mobilitat per motivacions laborals a l'àmbit de la Regió Metropolitana de
Barcelona (RMB), el Vallès Occidental i, especialment, la ciutat de Terrassa i el
seu àmbit territorial d'influència.

L'anàlisi del fenomen s'ha realitzat a partir de les dades, obtingudes amb una
periodicitat quinquennal, dels censos de població (1991 i 2001) i dels padrons
municipals d'habitants (1986 i 1996).

L'anàlisi evolutiu de les dades, òbviament, està estretament relacionada amb la
comparabilitat existent entre les mateixes, que està fortament condicionada pel
disseny seguit en l'elaboració dels qüestionaris encarregats de recollir la
informació (variables incloses i amplitud o complexitat d'aquestes).

D'aquesta manera, les dades obtingudes de mobilitat obligada entre 1986 i
2001 poden no resultar perfectament comparables, ara bé, si entre 1986 i 1996
la comparabilitat se'n ressenteix només lleugerament1, el darrer cens planteja
un seguit de profundes transformacions en la informació recollida que en
dificulten enormement l'anàlisi comparatiu amb la resta de dades anteriors, amb
la qual cosa cal procedir amb una certa cautela i tenint molt present en tot
moment les limitacions existents en termes de comparabilitat.

La primera de les peculiaritats o especificitats del cens de 2001 és que per
primera vegada es disposarà d'informació relativa a la mobilitat obligada a nivell
de tot l'Estat espanyol. Cal tenir present que en l'anterior cens, realitzat per
l'Instituto Nacional de Estadística (INE), eren els governs d'algunes Comunitats
Autònomes, en el nostre cas la Generalitat de Catalunya, els qui sol·licitaven la
incorporació en els qüestionaris de les preguntes referides a la mobilitat,
mentre que en aquest darrer cens ha estat el mateix INE qui ha avaluat la
importància d'aquestes dades i les ha afegides als qüestionaris.

I són precisament aquestes preguntes específiques per avaluar la mobilitat
obligada les que dificulten la comparabilitat amb les dades anteriors:

- Altra volta, desapareix la possibilitat d'anàlisi detallat de la mobilitat
inframunicipal. No s'interrogava al ciutadà sobre el codi postal del lloc de
residència i del lloc de treball, amb la qual cosa només es possible
determinar les relacions de mobilitat laboral entre municipis o àmbits
superiors, però en cap circumstància en unitats territorials inferiors o més
detallades.

                                                          
1 En el padró de 1986 no hi ha la possibilitat d'obtenir informació detallada dels desplaçaments
intramunicipals (no es pregunta sobre el codi postal del lloc de treball en el cas que aquest sigui al mateix
municipi); en el cens de 1991 hi apareixen per primera vegada els Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) com a mitjà possible de desplaçament, mentre que els padrons de 1986 i 1996 separen
la bicicleta de la moto com a mitjà de transport (distinció no feta en el cens de 1991).
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- Per primera vegada, a la pregunta sobre localització del lloc de treball, es
passen a considerar específicament aquells que no tenen el seu lloc de
treball en un únic municipi (viatjants, conductors, ...). Aquests ciutadans no
contesten la resta de preguntes del qüestionari destinades a la
caracterització del desplaçament (mitjà de transport, número de
desplaçament i temps de viatge), fet que suposa no poder considerar, al
analitzar amb detall les matrius origen-destinació segons mitjà de transport,
un flux important de desplaçaments (en el cas de Terrassa constitueixen el
primer flux extramunicipal de desplaçaments a d'altres municipis, un 19,1%
del total). Aquests desplaçaments, que apareixen explícitament en els
desplaçaments a d'altres municipis (se'n pot mesurar la magnitud), no
passen a ser considerats en els desplaçaments amb destinació al municipi,
essent-ne impossible determinar-ne la magnitud (hi ha per tant un nombre
de desplaçaments, més o menys important segons el municipi, que en
censos i padrons anteriors estaven inclosos i que ara no apareixen).

Cal tenir present que en els qüestionaris anteriors, aquests ciutadans sense
lloc de treball fix en un determinat municipi havien d'optar per contestar que
o bé treballaven en el mateix municipi de residència, o bé a qualsevol altre
municipi.

Així doncs, en relació a censos i padrons anteriors, una part que pot arribar
a ser prou significativa del fenomen de la mobilitat laboral passa a no poder
ésser considerada: se'n ressenteix la possibilitat d'avaluar la intensitat de
relació entre municipis, però també la possibilitat d'analitzar el pes real dels
diferents mitjans de transport en la mobilitat laboral.

Els desplaçaments d'aquests ciutadans que disposen d'una ocupació
dispersa en el territori passen a l'epígraf de No aplicable en l'anàlisi segons
mitjà de transport, tot i que per les característiques d'aquests
desplaçaments i l'estructura territorial present, sembla lògic pensar que
seran realitzats amb mitjans motoritzats individuals.

- S'altera lleugerament el llistat de mitjans de transport possibles: d'una
banda és possible distingir aquells que es desplacen en vehicle propi com a
conductors o aquells que ho fan com a acompanyants (aquesta informació
permetria per primera vegada una aproximació al nombre de vehicles que
es desplacen); de l'altra, desapareix la categoria autobús d'empresa (es
mantenia des de 1986), que ara passa a confondre's amb l'autobús en
general.

- En aquesta mateixa qüestió, sobre el mitjà de transport emprat en el
desplaçament es diu literalment que "si feu servir més diversos mitjans de
transport, assenyaleu els dos que cobreixin més recorregut", amb la qual
cosa és possible incidir lleugerament en el tema de la intermodalitat o
multimodalitat, però comporta dificultats de cara a l'establiment de sèries
històriques. En censos i padrons anteriors es feia escollir el mitjà principal
del desplaçament de casa a la feina.
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- S'introdueixen dues noves variables d'anàlisi del fenomen de la mobilitat, el
temps dedicat al desplaçament de casa a la feina, i el nombre de
desplaçaments diaris de casa a la feina, que no es poden posar en relació
amb dades d'anys anteriors ja que no es recollien.

Tots aquests canvis impossibiliten un anàlisi detallat del fenomen de la
mobilitat laboral en el temps, ara bé, amb la cautela necessària i tenint molt
present les limitacions de l'anàlisi temporal, si que s'ha pretès identificar quines
són les grans tendències experimentades per la mobilitat laboral en aquests
darrers 15 anys.

Cal tenir present, que l'evolució de la mobilitat respon a causes d'abast
estructural, lligades a les dinàmiques territorials de localització de la població i
l'activitat econòmica, amb la qual cosa els canvis en els hàbits i patrons de
mobilitat són graduals i responen a aquestes tendències ja identificades a
partir de l'anàlisi de les dades de 1986 a 1996 (aquestes sí que són
comparables en gran mesura), amb la qual cosa, l'anàlisi de les dades de 2001
pot realitzar-se com una aproximació i confirmació d'aquestes tendències que
s'han començat a donar en les dècades anteriors.

Òbviament, vistes aquestes consideracions, és inútil realitzar una comparació
de les dades al "peu de la lletra", ara bé, si que és possible realitzar una bona
aproximació a l'evolució experimentada pel fenomen de la mobilitat laboral.


