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1. TRETS CARACTERÍSTICS DE LA MOBILITAT ACTUAL

Les dinàmiques territorials experimentades, des de finals de la dècada dels 70,
en el territori català i, en especial, a l'entorn de la ciutat de Barcelona,
esdevenen els elements claus que permeten explicar i entendre les tendències
de mobilitat actuals.

D'entre aquestes transformacions experimentades en el sí del marc territorial
de la Regió Metropolitana de Barcelona2 (RMB), destaquen especialment: la
descentralització i dispersió de la població damunt del territori; la
descentralització o deslocalització de l'activitat econòmica; així com la
desindustrialització o terciarització de la base econòmica, entre d'altres.

Un seguit de transformacions que arrenquen amb força d'ençà de la crisi
econòmica experimentada a mitjans dels setanta a Catalunya, i de manera
generalitzada a gran part del món occidental, que tenen a veure amb la
reorganització dels processos productius, però que també incideixen en l'àmbit
reproductiu (en aquest cas la residència), i acaben definint un model
socioeconòmic i territorial que divergeix substancialment de l'imperant fins
aleshores, amb unes implicacions i conseqüències noves a les que cal fer front.

1.1. La dispersió de la ciutat damunt del territori: difusió territorial i
especialització i fragmentació funcional i social.

A finals dels setanta, la ciutat de Barcelona, l'àmbit de la RMB, i la resta de
Catalunya, entren en una fase d'estancament demogràfic que s'explica
bàsicament per la pèrdua de pes de les migracions provinents de la resta de
l'Estat (migracions de llarga distància) i la caiguda dels índexs de natalitat.

Malgrat aquesta estabilitat, aquesta aparent atonia demogràfica pel conjunt del
país que durarà fins a finals dels noranta, el territori metropolità experimentarà
una intensa transformació de la mà de les migracions internes (migracions de
curta distància), que ja no són motivades per motius laborals, sinó que
responen a motius bàsicament residencials: la recerca d'una major qualitat de
l'entorn per fugir de la congestió dels centres metropolitans, el preu de
l'habitatge, i la seducció d'un model de poblament importat de la cultura nord-
americana (la proliferació d'habitatges unifamiliars en són un clar exemple), en
són alguns dels elements que permeten explicar aquesta dinàmica.

Així, a partir de la dècada dels vuitanta del segle passat té lloc un
transvasament de població des del centre metropolità cap a la seva perifèria,

                                                          
2 Són nombrosos els estudis que han intentat aprofundir en la delimitació de l'àmbit funcional de la capital
del país, ara bé, la manca d'un criteri unívoc objectiu que possibiliti aquesta tasca motiva que usualment
es consideri com a Regió Metropolitana de Barcelona l'àmbit que com a tal defineix el Pla Territorial
General de Catalunya (PTGC), aprovat l'any 1995 a instància de la Llei 23/1983, d'1 de novembre, de
política territorial, i que determinava com a àmbit metropolità, per a l'elaboració d'un dels set Plans
Territorials Parcials previstos en la mateixa llei per cobrir tot Catalunya i desenvolupar les determinacions
establertes en el PTGC, el territori definit per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el
Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.



8 / Mobilitat i sistema urbà de Terrassa

però també des de les ciutats madures i denses, articuladores d'aquesta
perifèria (les capitals comarcals) cap els seus hinterlands o àrees d'influència
respectiva. Uns moviments residencials de població, "de dins cap a fora" i de
"dalt cap a baix", que ha comportat la dispersió de la població metropolitana
damunt del territori.

De manera paral·lela a aquesta transformació experimentada pel poblament de
l'àmbit metropolità, la crisi econòmica afectà i alterà els fonaments de
l'estructura productiva de l'àmbit, i de tot el món capitalista.

D'una banda, l'ocupació experimenta un procés de descentralització similar a
l'experimentat per la població, i dels centres metropolitans es dispersa per
damunt del territori des d'una lògica definida fonamentalment pel preu del sòl i
la proximitat a les infrastructures de transport, bàsicament viàries, en resposta
a la irrupció d'un nou model de producció que abandona el model clàssic
fordista, basat en les economies d'escala, i que es fonamenta en la flexibilitat
productiva i les economies d'aglomeració.

De l'altra, l'estructura econòmica de l'àmbit que des dels inicis de la
industrialització havia estat considerat la fàbrica d'Espanya experimenta un
procés progressiu de terciarització i una pèrdua de pes relatiu de l'ocupació
industrial. Una activitat terciària que, per aquells sectors de més alt valor afegit
(el terciari estratègic o quaternari), escapa d'aquesta lògica de dispersió i
apareix concentrada en els grans nuclis de població.

Totes aquestes transformacions configuren un model territorial que, basat en
les premisses teòriques del funcionalisme3, suposa un ús extensiu del territori,
és a dir, empra molta extensió de terreny amb una mínima implantació d'usos.
A més a més, la dispersió s'acompanya d'una creixent especialització dels
espais urbans i d'un augment de la segregació dels grups socials damunt del
territori.

I són aquestes dinàmiques territorials i socioeconòmiques les que han
transformat profundament el concepte de ciutat, entès tradicionalment i definit a
partir de conceptes com densitat i concentració, que s'ha vist desbordat i ha
experimentat un considerable salt d'escala.

Conceptes com la ciutat difusa, la ciutat dispersa, la ciutat en xarxa, o la ciutat
de ciutats han sorgit del món acadèmic per donar resposta a un fenomen urbà
que sobrepassa abastament les fronteres administratives i que s'articula, a
través de les seves relacions funcionals amb l'entorn, en un territori cada
vegada més ampli i extens.

                                                          
3 La base teòrica del funcionalisme proposa un territorri organitzat a partir de la segregació de les diferents
activitats urbanes (residència, treball, i oci) i la seva localització en espais diferenciats que una
immillorable xarxa viària ja s'encarregarà de relligar. Aquestes premisses teòriques es fonamenten en
l'existència d'uns recursos il·limitats (territorials i energètics), i on la mobilitat té un cost pràcticament
inexistent.
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1.2. L’exacerbació de la mobilitat

Així, la dispersió de la població i l'activitat econòmica damunt del territori ha
necessitat del desenvolupament d'una extensa xarxa d'infrastructures de
comunicació, bàsicament viàries, que han de garantir l'accessibilitat territorial
d'aquest cada vegada més extens i fragmentat territori. Aquests increment de
l'accessibilitat, combinat amb l'augment del nivell de renda dels ciutadans que
els ha permès accedir de manera progressiva a la compra d'un vehicle privat al
mateix temps que dedicar més recursos al fet de desplaçar-se, ha motivat un
increment espectacular dels desplaçaments damunt del territori, tant pel que fa
al nombre de desplaçaments, les distàncies recorregudes, el temps dedicat a la
mobilitat i els recursos econòmics invertits.

Evolució de la mobilitat per motiu de treball i estudis (mobilitat obligada).
Catalunya. Persones que es desplacen. 1981-2001.

1981 1986 1991 1996 2001

Població total 5.956.413 5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.343.110
Persones que es desplacen (mobilitat obligada) 3.086.344 3.204.390 3.599.584 3.442.732 3.994.529
% variació - 3,8% 12,3% -4,4% 16,0%
Ràtio de mobilitat 51,8% 53,6% 59,4% 56,5% 63,0%

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.

Evolució de la mobilitat per motiu de treball i estudis (mobilitat obligada).
Catalunya. Tipologia territorial dels desplaçaments. 1981-2001.

1981 1986 1991 1996 2001

Viatges intramunicipals 2.448.193 2.488.045 2.538.972 2.204.263 2.440.190
% viatges intramunicipals 79,3% 77,6% 70,5% 64,0% 61,1%
Viatges intermunicipals 638.151 716.345 1.060.612 1.238.469 1.554.339
% viatges intermunicipals 20,7% 22,4% 29,5% 36,0% 38,9%

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.

Evolució de la mobilitat per motiu de treball i estudis (mobilitat obligada).
Catalunya. Demanda de transport. 1981-2001

1981 1986 1991 1996 2001

Viatgers * Km 6.743.221 8.565.924 13.418.557 17.334.006 19.410.872

Motiu treball 5.013.201 6.085.540 9.719.670 12.324.075 14.921.557
Motiu estudi 1.730.020 2.480.384 3.698.887 5.009.931 4.489.315

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya.
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Cal tenir en compte que la mobilitat, és el producte de la diferència entre el lloc
de residència de la població i aquell on es realitzen les activitats de treball,
d'estudi, de compres, d'oci i lleure, ... La mobilitat apareix, des d'aquesta
perspectiva, com un requeriment del mateix sistema socioeconòmic per tal de
gaudir de les activitats que ofereix el territori, esdevenint així un dels factors
més favorables i alhora més condicionadors de la vida de la ciutadania.

I si aquest augment de la tendència a moure's, aquesta dispersió de població i
activitats damunt del territori, es combina amb unes infrastructures ferroviàries
amb un marcat caràcter radiocèntric, organitzades per de donar servei a les
principals ciutats del país, i concebudes a finals del segle XIX i principis del
segle XX per donar resposta i servei a les necessitats d'una organització
territorial i socioeconòmica radicalment diferent a l'actual, el necessari alt grau
d'accessibilitat capaç de reduir la fricció de la distància entre les diferents parts
constitutives del territori només pot garantir-se l'ús dels mitjans de transport
motoritzats individuals i l'extensa xarxa viària desenvolupada.

Evolució de la mobilitat per motiu de treball i estudis (mobilitat obligada).
Catalunya. Distància mitjana dels desplaçaments (en km). 1981-2001.

1981 1986 1991 1996 2001

Distància mitjana 10,8 12,2 13 14,4 14,6

Motiu de treball 10,4 11,6 12,3 13,5 13,9
Motiu d'estudi 12,1 14,1 15,3 17,4 17,8

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. 

Evolució de la mobilitat per motiu de treball (mobilitat obligada).
Catalunya. Repartiment modal dels desplaçaments residència-treball (en %). 1991-2001.

1991 2001 1991 2001 1991 2001

Catalunya 26,0 23,2 37,9 47,1 36,2 29,7
Desplaçaments urbans 22,3 19,5 28,0 33,9 49,7 46,6
Desplaçaments interurbans 33,6 29,0 58,6 67,7 7,8 3,2

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.

Motoritzat Col·lectiu Motoritzat individual No Motoritzat

Evolució de la mobilitat per motiu de treball (mobilitat obligada).

Anys Índex d'Obertura

1991 1,111
1996 1,464
2001 1,550

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. Índex d'obertura: quocient entre els desplaçaments externs generats i atrets pel municipi i els 
desplaçaments interns.

Catalunya. Índex d'obertura1 municipal, 1991-2001
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I és que a banda de l'estructura radial de la xarxa de transport col·lectiu
ferroviari, els transport col·lectiu en general presenta grans dificultats per servir
un territori dominat per les baixes densitats i la mínima implantació d'usos. I és
que en aquestes condicions, els desplaçaments es dispersen en l'espai i en el
temps, donant lloc al que s'ha denominat com a mobilitat en forma de núvol, en
contraposició a la mobilitat anomenada pendular, característica de
l'organització territorial precedent, basada en desplaçaments homogenis i
col·lectius de grans masses de població que responien en una gran proporció a
motivacions laborals..

1.3. Els impactes d'un model de mobilitat 
basat en l'hegemonia del vehicle privat

Tradicionalment, variables com la construcció d'infrastructures viàries i el
creixement del parc d'automòbils, han estat considerats com a indicadors del
desenvolupament econòmic d'un determinat territori.

Ara bé, en els darrers anys s'han començat a destacar els problemes que
comporta l'ús massiu del cotxe: consum energètic, contaminació (atmosfèrica,
acústica, visual...), escalfament global, consum de sòl, fragmentació d'hàbitats,
sinistralitat, ..., posant de relleu que els costos del transport individual van molt
més enllà dels simples costos de producció i manteniment del vehicle, dels
combustibles i les infraestructures, i que per tal d'ajustar-se a la realitat han
d'incorporar nombrosos impactes socials i ambientals.

Aquests impactes han patit un tractament força diferenciat, i mentre pot existir
plena consciència entra la població que l'ús del vehicle privat té un impacte
més o menys acusat en el medi ambient, o uns elevats costos socials en
termes de sinistralitat viària, el fort component social d'aquest model de
mobilitat fonamentat en el transport privat individual ha quedat força més latent
i amagat.

Entre aquests impactes latents, pel cas que ens ocupa, és interessant destacar
el fort component social de què està dotat el concepte d'accessibilitat, de
manera que en un mateix lloc i un mateix sistema de comunicacions,
l'accessibilitat pot ser molt diferent per a determinats col·lectius socials o
persones.

Costos externs del transport
Catalunya. Costos externs del transport de persones (milions d'euros). 2001.

Mitjà de transport Soroll Contaminació Canvi climàtic Total

Vehicle privat 158 152 614 924
Autobús 2 3 14 19
Ferrocarril 30 14 29 73
Total 190 169 657 1.016

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de política Territorial i Obres Públiques.
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Cal tenir present que la possibilitat de desplaçar-se per la ciutat, és a dir, la
capacitat de fer ús de la ciutat, està directament relacionada amb la capacitat
d'accedir a la utilització dels diferents mitjans de transport, i aquesta depèn d'un
seguit de circumstàncies personals de caràcter socioeconòmic (nivell de renda,
edat, sexe...).

En aquesta nova ciutat extensa i fragmentada, on els guanys d'accessibilitat
territorial estan íntimament relacionats amb l'automòbil, aquells ciutadans que
no tenen accés als mitjans de transport individuals tenen serioses limitacions
de cara al desplaçament i a plenitud i llibertat d'ús de la ciutat. Alguns han
qualificat aquests ciutadans com a nous presoners de la ciutat, entenent que la
mobilitat de les persones a la ciutat pot esdevenir una activitat
democratitzadora o bé un element selectiu segons permeti a més o menys
ciutadans fer ús del seu propi territori, dins de l'àmbit laboral, domèstic o lúdic.


