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2. MOBILITAT EN L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA: 
TERRASSA I EL VALLÈS OCCIDENTAL EN EL SÍ DE LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA, 1986-2001

2.1. Cap a l'obertura municipal

A partir de l'anàlisi de la localització de la població ocupada resident (POR) als
diferents municipis, en aquest cas de Barcelona i la resta de capitals comarcals
articuladores de l'àmbit metropolità4, així com els seus respectius llocs de
treball localitzats (LlTL), és possible realitzar una primera aproximació a les
dinàmiques territorials experimentades en aquestes dues darreres dècades en
aquest àmbit territorial i a l'evolució seguida per la mobilitat, en aquest cas la
que respon a motivacions laborals, i concretament als desplaçaments des del
lloc de residència fins al lloc de treball.

Cal tenir present que aquestes dues variables, la POR i els LlTL, condicionen
en gran mesura aquesta mobilitat per motius laborals. D'una banda perquè
indiquen el potencial del municipi com a emissor o receptor de força de treball, i
de l'altra perquè els desequilibris existents entre ambdues variables generarà
obligatòriament moviments d'entrada o sortida de la població.

L'anàlisi de l'evolució de les taxes d'autocontenció i autosuficiència5 (Taula 1),
des de l'any 1986 fins al 2001, esdevé una excel·lent aproximació a l'intens
procés de canvi, de redistribució damunt del territori, que s'ha experimentat en
aquest tombant de segle pel que fa a les dinàmiques de localització de la
població i de l'activitat econòmica, i les seves conseqüències en l'increment
generalitzat de la mobilitat laboral.

En aquests darrers 15 anys, es constata la caiguda generalitzada tant de
l'autocontenció com de l'autosuficiència, en percentatges que oscil·len entre el
9,6% de Barcelona fins el 28,6% de Martorell, pel que fa a la capacitat
municipal de retenir la seva població ocupada, o caigudes del 7,4% fins al
18,5%, per aquestes dues mateixes ciutats, pel que fa a la capacitat municipal
de donar resposta als llocs de treball que hi són localitzats mitjançant la
població ocupada resident.

La ciutat de Terrassa, amb un comportament molt similar al de la capital del
Maresme (Mataró), forma part del grup de municipis, que malgrat aquesta
tendència, es mostren més autocontinguts i autosuficients en relació al seu
mercat laboral. Darrera Barcelona, Terrassa i Mataró es presenten com les
ciutats madures d'aquesta segona corona metropolitana més autònomes pel
que fa a la capacitat de donar resposta al seu mercat de treball.
                                                          
4 S'ha considerat també Martorell en tant que pol articulador de l'àmbit nord de la comarca del Baix
Llobregat.
5 El percentatge d'autocontenció s'ha d'entendre com la proporció de població ocupada resident que es
queda a treballar al propi municipi. O el què és el mateix, la capacitat d'un municipi de retenir la població
ocupada que hi resideix, que en termes de mobilitat no és altra cosa que la relació entre la mobilitat
interna i externa dels ocupats residents al municipi.
Per la seva banda, el percentatge d'autosuficiència reflecteix la proporció de llocs de treball localitzats al
municipi que són ocupats per residents, o en termes de mobilitat, la relació entre la mobilitat interna i les
entrades d'ocupats residents en d'altres municipis.
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Taula 1. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball
Índex de mobilitat obligada a la Regió Metropolitana de Barcelona. 1986-2001.

Municipi/any POR1 LlTL2 PORTM3 PORTF4 LLTLRF5 ACONT.6 ASUF.7 JOB-RATIO8 OBERTURA9

1986
Barcelona 526.228 630.351 459.534 66.694 170.817 87,33% 72,90% 1,1979 0,517
Granollers 15.594 18.775 10.537 5.057 8.238 67,57% 56,12% 1,2040 1,262
Martorell 4.765 9.333 3.532 1.233 5.801 74,12% 37,84% 1,9587 1,992
Mataró 31.705 30.684 26.767 4.938 3.917 84,43% 87,23% 0,9678 0,331
Sabadell 51.643 51.294 40.656 10.987 10.638 78,73% 79,26% 0,9932 0,532
Sant Feliu de Llobregat 10.582 7.331 4.571 6.011 2.760 43,20% 62,35% 0,6928 1,919

Terrassa 44.300 43.412 37.632 6.668 5.780 84,95% 86,69% 0,9800 0,331
Vilafranca del Penedès 8.319 8.606 6.462 1.857 2.144 77,68% 75,09% 1,0345 0,619
Vilanova i la Geltrú 12.996 12.482 10.454 2.542 2.028 80,44% 83,75% 0,9604 0,437

1991
Barcelona 623.930 761.165 521.129 102.801 240.036 83,52% 68,46% 1,2200 0,658
Granollers 20.487 25.115 12.595 7.892 12.520 61,48% 50,15% 1,2259 1,621
Martorell 6.268 10.285 3.920 2.348 6.365 62,54% 38,11% 1,6409 2,223
Mataró 37.389 36.305 29.737 7.652 6.568 79,53% 81,91% 0,9710 0,478
Sabadell 68.763 62.641 46.394 22.369 16.247 67,47% 74,06% 0,9110 0,832
Sant Feliu de Llobregat 13.575 9.862 5.448 8.127 4.414 40,13% 55,24% 0,7265 2,302

Terrassa 54.753 53.316 43.253 11.500 10.063 79,00% 81,13% 0,9738 0,499
Vilafranca del Penedès 10.723 10.921 7.437 3.286 3.484 69,36% 68,10% 1,0185 0,910
Vilanova i la Geltrú 15.922 14.877 11.795 4.127 3.082 74,08% 79,28% 0,9344 0,611

1996
Barcelona 529.751 659.786 417.410 112.341 242.376 78,79% 63,26% 1,2455 0,850
Granollers 19.600 24.624 10.513 9.087 14.111 53,64% 42,69% 1,2563 2,207
Martorell 6.905 18.821 3.668 3.237 15.153 53,12% 19,49% 2,7257 5,014
Mataró 34.607 32.941 25.013 9.594 7.928 72,28% 75,93% 0,9519 0,701
Sabadell 65.612 60.250 40.406 25.206 19.844 61,58% 67,06% 0,9183 1,115
Sant Feliu de Llobregat 13.044 10.272 4.673 8.371 5.599 35,82% 45,49% 0,7875 2,990

Terrassa 56.765 55.221 41.244 15.521 13.977 72,66% 74,69% 0,9728 0,715
Vilafranca del Penedès 11.195 11.303 6.930 4.265 4.373 61,90% 61,31% 1,0096 1,246
Vilanova i la Geltrú 16.598 15.256 11.172 5.426 4.084 67,31% 73,23% 0,9191 0,851

2001
Barcelona 645.419 765.914 501.803 143.616 264.111 77,75% 65,52% 1,1867 0,813
Granollers 25.406 31.667 12.983 12.423 18.684 51,10% 41,00% 1,2464 2,396
Martorell 10.921 24.685 4.975 5.946 19.710 45,55% 20,15% 2,2603 5,157
Mataró 47.100 42.304 31.446 15.654 10.858 66,76% 74,33% 0,8982 0,843
Sabadell 81.200 69.259 45.842 35.358 23.417 56,46% 66,19% 0,8529 1,282
Sant Feliu de Llobregat 19.511 12.872 6.374 13.137 6.498 32,67% 49,52% 0,6597 3,080

Terrassa 78.005 67.540 50.869 27.136 16.671 65,21% 75,32% 0,8658 0,861
Vilafranca del Penedès 14.310 13.895 7.861 6.449 6.034 54,93% 56,57% 0,9710 1,588
Vilanova i la Geltrú 23.980 19.271 14.154 9.826 5.117 59,02% 73,45% 0,8036 1,056

∆ 1986-2001

Barcelona 22,65% 21,51% 9,20% 115,34% 54,62% -9,58 -7,38 -0,0112 0,296
Granollers 62,92% 68,67% 23,21% 145,66% 126,80% -16,47 -15,12 0,0424 1,134
Martorell 129,19% 164,49% 40,86% 382,24% 239,77% -28,57 -17,69 0,3017 3,1655
Mataró 48,56% 37,87% 17,48% 217,01% 177,20% -17,66 -12,90 -0,0696 0,512
Sabadell 57,23% 35,02% 12,76% 221,82% 120,13% -22,27 -13,07 -0,1403 0,750
Sant Feliu de Llobregat 84,38% 75,58% 39,44% 118,55% 135,43% -10,53 -12,83 -0,0330 1,162

Terrassa 76,08% 55,58% 35,17% 306,96% 188,43% -19,74 -11,37 -0,1141 0,530
Vilafranca del Penedès 72,02% 61,46% 21,65% 247,28% 181,44% -22,74 -18,51 -0,0635 0,969
Vilanova i la Geltrú 84,52% 54,39% 35,39% 286,55% 152,32% -21,42 -10,31 -0,1568 0,619

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. POR: Població ocupada resident al municipi.
2. LlTL: Llocs de treball localitzats al municipi (inclou PORTM més LlTLRF).
3. PORTM: Població ocupada resident al municipi que treballa al municipi.
4. PORTF: Població ocupada resident al municipi que treballa fora del municipi.
5. LLTLRF: Llocs de treball localitzats al municipi de residents de fora del municipi.
6. ACONT.: Taxa d'autocontenció: % de residents que treballen al municipi respecte el total de POR.
7. ASUF.: Taxa d'autosuficiència: % de residents que treballen al municipi respecte el total LlLT.
8. JOB-RATIO: Relació entre oferta i demanda de treball (LlTL/POR).
9. OBERTURA: Índex d'obertura: quocient entre els desplaçaments extramunicipals (entrades més sortides) i els desplaçaments intramunicipals.
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Malgrat tot, amb un descens del 19,7% en l'autocontenció (d'un 84,9% el 1986
al 75,3% l'any 2001), i una davallada del 11,4% en l'autosuficiència (del 86,7%
al 75,3% per al mateix període), la tendència a l'obertura és significativa. Tan
sols Barcelona, precisament pel seu paper de ciutat central de l'àmbit, presenta
una major resistència a aquest procés d'obertura. 

L’anàlisi de l'evolució experimentada per aquestes dues variables posa de
manifest el creixent desequilibri existent entre la POR i el LlTL. A la ciutat de
Terrassa, per exemple, es passa d'una població ocupada resident de 44.300
efectius per l'any 1986 a 78.005 l'any 2001 (suposa un increment del 76%),
mentre que els llocs de treball localitzats experimentaran un creixement de tan
sols el 56%, important però substancialment inferior.

I és que Terrassa esdevé la tercera ciutat en generació de dèficit de llocs de
treball en aquests 15 anys, al darrera de Vilanova i la Geltrú i Sabadell, amb
una job-ratio 6 que ha passat del 98% al 86,6%.

Una tendència que és compartida per gran part de les capitals comarcals de
l’àmbit, en les quals al 1986 ja hi existia un dèficit de llocs de treball localitzats
que en aquests darrers anys no ha fet més que accentuar-se. L’excepció
parcial a aquesta tendència és la ciutat de Granollers, en la qual l’increment del
desequilibri es manifesta mitjançant un increment de l'excedent de llocs de
treball localitzats a la ciutat, però molt especialment Martorell (creixen en un
164% els llocs de treball localitzats per un increment del 129% de la població
ocupada resident). Barcelona és l'altra ciutat de l'àmbit que esdevé
excedentària, tot i que ha vist minvar la relació existent entre llocs de treball i
població ocupada resident.

Una característica, la del dèficit de llocs de treball, que dota de certa debilitat
les capçaleres comarcals, ja que el més habitual és que les ciutats centrals dels
sistemes urbans siguin excedentàries, exercint de cor econòmic de les seves
respectives àrees d'influència. Ara bé, una de les moltes particularitats de
l'àmbit que actualment constitueix la RMB és que tradicionalment els grans
nuclis urbans han concentrat els serveis, relegant una part significativa dels
llocs de treball als municipis de l'entorn receptors dels polígons industrials.

Aquest creixent desequilibri es tradueix necessàriament en una evolució
marcadament desigual en la distribució dels desplaçaments interns i externs
realitzats pels residents, i alhora s'acompanya d'un increment significatiu dels
llocs de treball municipals ocupats per residents en d'altres municipis.

La ciutat de Terrassa és la capital comarcal de l'àmbit metropolità on
precisament els desplaçament externs augmenten de manera més significativa:
(per sota de Martorell, que no exerceix pròpiament de capital administrativa):
així, els desplaçaments de residents vers a d'altres municipis experimenten un
increment superior al 300% (es multipliquen per quatre), alhora que els
desplaçaments realitzats des de l'exterior pràcticament es tripliquen
(experimenten un increment del 188%). Al costat d'aquest increment de la
mobilitat externa, la mobilitat interna, malgrat la tendència també
                                                          
6 Entesa com la relació entre la oferta i la demanda de treball per part del municipi.
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incrementalista, creix només en un 35%, molt per dessota de l'evolució positiva
experimentada pels llocs de treball localitzats al municipi o la població ocupada.

L’anàlisi de l’evolució a l'alça dels índexs d'obertura municipals7 no fa res més
que complementar l'explicitat fins ara, i posa de manifest el pes adquirit pels
desplaçaments intermunicipals en relació als intramunicipals.

L'evolució, en aquest sentit, és paral·lela per a tots els municipis analitzats, tot i
unes diferències significatives pel que fa als nivells d'obertura en resposta a
especificats locals que tenen a veure amb l'estructura econòmica municipal i la
relació funcional d'aquests municipis amb la resta de municipis de l'entorn.

Evolució de l'índex d'obertura municipal, 1986-2001
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En aquell grup de municipis més autocontinguts i autosuficients, Barcelona,
Mataró i Terrassa, malgrat l'evolució general i significativa cap a l'obertura, els
desplaçaments interns encara superen als externs, amb uns índexs d'obertura
al 2001 inferiors a 1 (entre el 0,813 i el 0,861 respectivament). Terrassa, és
però dins d'aquest grup de municipis més tancats, el que ha experimentat una
tendència cap a l'obertura sensiblement superior: el seu índex d’obertura ha
augmentat en un 0,530, lleugerament per damunt de l’experimentat per Mataró
(del 0,512), i força per damunt de l’increment experimentat per Barcelona (del
0,296).

En la resta de capitals comarcals la mobilitat externa per motius laborals
(entrades i sortides) ja supera els desplaçaments realitzats pels residents dins
l'àmbit estrictament municipal, és el cas de Granollers, Martorell, Sabadell, Sant
Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, i Vilanova i la Geltrú (amb uns
índexs d'obertura que al 2001 poden arribar fins al 5,16 en el cas de la capital
del Baix Llobregat nord).
                                                          
7 L'índex d'obertura municipal és el quocient entre els desplaçaments extramunicipals (entrades més
sortides) i els desplaçaments intramunicipals.
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Un cas especial, dins d'aquest grup de municipis és el de ciutats com
Granollers, Martorell o Sant Feliu de Llobregat, que ja al 1986 presentaven un
alt nivell d'obertura degut, a una elevada concentració de llocs de treball
localitzats (el cas de Granollers i especialment Martorell), o a una marcada
especialització residencial (en el cas de Sant Feliu de Llobregat). Així, per
diferents motius, Sant Feliu de Llobregat presenta l'any 2001 una autocontenció
propera al 36% i un índex d'obertura lleugerament superior a 3 (els
desplaçaments externs són tres vegades superiors als interns), i Martorell una
autocontenció de poc més del 45% i un índex d'obertura de 5,2.

Aquesta caiguda generalitzada de l'autocontenció i l'augment dels índexs
d'obertura municipals és un bon indicador no ja només de l'increment de la
mobilitat en general, ans suposa també un increment en la llargària d'aquests
desplaçaments, fruit de la pèrdua de pes relatiu de la mobilitat interna i de
l'increment substancial de la mobilitat intermunicipal.

Malgrat tot, tal i com es farà evident al analitzar l'evolució d'aquestes mateixes
variables per a la totalitat de municipis integrants de la comarca del Vallès
Occidental, aquestes ciutats, llevat de Sant Feliu de Llobregat i en menor
mesura Martorell, continuen mantenint amb major o menor força la seva
tradicional capacitat d'articular el territori que les envolta i que els atorgà
l'estatus administratiu de capitals comarcals.

L'anàlisi detallat de l'evolució d'aquestes mateixes variables per a l'àmbit
comarcal del Vallès Occidental (Taula 2), més enllà de l'anàlisi d'aquells
municipis que tradicionalment han articulat el territori i han exercit de
capçaleres dels seus respectius centres urbans, permet constatar encara millor
els canvis experimentats en l'àmbit de la RMB en aquestes dues darreres
dècades, ja que permet posar en relació municipis molt diversos, amb unes
característiques marcadament diferenciades i una funcionalitat molt diversa en
el territori en el qual s'integren.

Malgrat aquesta diversitat, l'evolució i la tendència general és marcadament
homogènia: experimentant-se una caiguda generalitzada de l'autocontenció i
l'autosuficiència, mitjançant un increment del desequilibri entre els llocs de
treball localitzats i la població ocupada resident, i l'increment substancial dels
desplaçaments intermunicipals per damunt dels intramunicipals.

Aquesta tendència és la que queda reflectida en l'evolució dels índexs
d'obertura, que només és negativa en aquells municipis com Badia del Vallès,
Matadepera, o Sant Quirze del Vallès, que en l'any de referència inicial partien
d'uns nivells d'obertura molt elevats per tractar-se de municipis amb una molt
marcada especialització residencial (com és el cas dels dos primers), o que
malgrat no patir aquest desplaçava gran part de la seva població ocupada a un
municipi alhora que ocupava una part important dels llocs de treball localitzats
amb residents a d'altres municipis (Sant Quirze del Vallès, amb una estreta
relació amb Sabadell).
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Així, si al 1986 els desplaçaments intramunicipals eren els predominants en 5
municipis (Sant Llorenç Savall, Terrassa, Sabadell, Sentmenat, i Rubí), 15 anys
més tard Terrassa esdevé l'únic municipi del Vallès Occidental en el que la
mobilitat obligada intramunicipal encara supera la intermunicipal, tot i que si bé
al 1986 3 de cada 4 desplaçaments generats o atrets per Terrassa
corresponien a desplaçaments interns, 15 anys més tard poc més d'1 de cada 2
es realitzen dins els límits administratius de la ciutat.

Si al 1986 l'índex mitjà d'obertura per al conjunt dels municipis de la comarca
era de 2,4 (és a dir, els desplaçaments externs duplicaven als interns), al 2001
aquest índex mitjà havia augmentat fins a 4,2 (la mobilitat intermunicipal s'ha
duplicat en relació a la mobilitat intramunicipal, i per cada desplaçament intern
es realitzen quatre desplaçaments externs).

En aquesta tendència generalitzada vers a l'obertura, destaca per damunt de
tot l'evolució experimentada pels municipis de Vacarisses i Viladecavalls (han
passat d'un índex d'obertura d'1,5 i 4,6 respectivament, a uns índexs de 7,3 i
10,1). Altres municipis que han experimentat també una notable obertura, tot i
que no tant espectacular, són: Palau-solità i Plegamans, Ullastrell, Santa
Perpètua de Mogoda o Montcada i Reixac (tots ells han vist duplicar la relació
existent entre els desplaçaments intermunicipals i intramunicipals a favor dels
primers) (Mapa 2).

L'anàlisi de l'evolució del desequilibri entre la població ocupada resident i els
llocs de treball pels diferents municipis (Taula 3), i a nivell mitjà per al conjunt
de la comarca, fonamenta i permet explicar parcialment aquesta evolució.
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Evolució de l'índex d'obertura municipal, 1986-2001

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Bad
ia 

de
l V

all
ès

Barb
erà

 de
l V

all
ès

Cas
tel

lar
 de

l V
all

ès

Cas
tel

lbi
sb

al

Cerd
an

yo
la 

de
l V

all
ès

Gall
ifa

Mata
de

pe
ra

Mon
tca

da
 i R

eix
ac

Pala
u-s

oli
tà 

i P
leg

am
an

s

Poli
ny

à

Rell
ina

rs

Ripo
lle

t
Rub

í

Sab
ad

ell

San
t C

ug
at 

de
l V

all
ès

San
t L

lor
en

ç S
av

all

San
t Q

uir
ze

 de
l V

all
ès

San
ta 

Perp
etu

a d
e M

og
od

a

Sen
tm

en
at

Terr
as

sa

Ulla
str

ell

Vac
ari

ss
es

Vila
de

ca
va

lls

1986

1991

1996

2001



20 / Mobilitat i sistema urbà de Terrassa

Taula 2. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (1/3).
Índex de mobilitat obligada al Vallès Occidental. 1986-2001.

Municipi/any POR1 LlTL2 PORTM3 PORTF4 LLTLRF5 ACONT.6 ASUF.7 JOB-RATIO8 OBERTURA9

1986

Barberà del Vallès 8.369 7.625 3.057 5.312 4.568 36,53% 40,09% 0,9111 3,232
Castellar del Vallès 3.604 3.432 2.327 1.277 1.105 64,57% 67,80% 0,9523 1,024
Castellbisbal 1.280 3.557 937 343 2.620 73,20% 26,34% 2,7789 3,162
Cerdanyola del Vallès 14.432 9.070 5.049 9.383 4.021 34,98% 55,67% 0,6285 2,655
Gallifa 33 31 17 16 14 51,52% 54,84% 0,9394 1,765
Matadepera 1.216 436 204 1.012 232 16,78% 46,79% 0,3586 6,098
Montcada i Reixac 6.750 7.797 3.422 3.328 4.375 50,70% 43,89% 1,1551 2,251
Palau-solità i Plegamans 1.573 1.660 830 743 830 52,77% 50,00% 1,0553 1,895
Polinyà 871 2.943 591 280 2.352 67,85% 20,08% 3,3789 4,453
Rellinars 65 42 28 37 14 43,08% 66,67% 0,6462 1,821
Ripollet 6.528 5.389 2.838 3.690 2.551 43,47% 52,66% 0,8255 2,199
Rubí 13.535 13.266 9.261 4.274 4.005 68,42% 69,81% 0,9801 0,894
Sabadell 51.643 51.294 40.656 10.987 10.638 78,73% 79,26% 0,9932 0,532
Sant Cugat del Vallès 11.208 9.267 4.844 6.364 4.423 43,22% 52,27% 0,8268 2,227
Sant Llorenç Savall 618 644 556 62 88 89,97% 86,34% 1,0421 0,270
Sant Quirze del Vallès 2.037 2.433 526 1.511 1.907 25,82% 21,62% 1,1944 6,498
Santa Perpetua de Mogoda 4.252 5.978 2.152 2.100 3.826 50,61% 36,00% 1,4059 2,754
Sentmenat 1.289 1.262 932 357 330 72,30% 73,85% 0,9791 0,737
Terrassa 44.300 43.412 37.632 6.668 5.780 84,95% 86,69% 0,9800 0,331
Ullastrell 280 177 136 144 41 48,57% 76,84% 0,6321 1,360
Vacarisses 205 183 112 93 71 54,63% 61,20% 0,8927 1,464
Viladecavalls 696 390 165 531 225 23,71% 42,31% 0,5603 4,582

1991

Barberà del Vallès 11.275 12.940 4.158 7.117 8.782 36,88% 32,13% 1,1477 3,824
Castellar del Vallès 5.122 4.858 2.645 2.477 2.213 51,64% 54,45% 0,9485 1,773
Castellbisbal 2.069 6.148 1.368 701 4.780 66,12% 22,25% 2,9715 4,007
Cerdanyola del Vallès 20.682 16.549 7.484 13.198 9.065 36,19% 45,22% 0,8002 2,975
Gallifa 35 13 10 25 3 28,57% 76,92% 0,3714 2,800
Matadepera 1.897 607 232 1.665 375 12,23% 38,22% 0,3200 8,793
Montcada i Reixac 9.376 12.077 4.330 5.046 7.747 46,18% 35,85% 1,2881 2,955
Palau-solità i Plegamans 3.063 5.513 1.502 1.561 4.011 49,04% 27,24% 1,7999 3,710
Polinyà 1.393 5.567 866 527 4.701 62,17% 15,56% 3,9964 6,037
Rellinars 70 41 30 40 11 42,86% 73,17% 0,5857 1,700
Ripollet 9.690 8.082 3.961 5.729 4.121 40,88% 49,01% 0,8341 2,487
Rubí 19.006 19.101 12.052 6.954 7.049 63,41% 63,10% 1,0050 1,162
Sabadell 68.763 62.641 46.394 22.369 16.247 67,47% 74,06% 0,9110 0,832
Sant Cugat del Vallès 15.726 14.465 6.378 9.348 8.087 40,56% 44,09% 0,9198 2,734
Sant Llorenç Savall 616 473 387 229 86 62,82% 81,82% 0,7679 0,814
Sant Quirze del Vallès 3.778 5.448 876 2.902 4.572 23,19% 16,08% 1,4420 8,532
Santa Perpetua de Mogoda 6.275 9.050 2.642 3.633 6.408 42,10% 29,19% 1,4422 3,801
Sentmenat 1.853 1.932 1.259 594 673 67,94% 65,17% 1,0426 1,006

Terrassa 54.753 53.316 43.253 11.500 10.063 79,00% 81,13% 0,9738 0,499
Ullastrell 386 243 182 204 61 47,15% 74,90% 0,6295 1,456
Vacarisses 327 248 128 199 120 39,14% 51,61% 0,7584 2,492
Viladecavalls 1.299 911 309 990 602 23,79% 33,92% 0,7013 5,152

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. POR: Població ocupada resident al municipi.
2. LlTL: Llocs de treball localitzats al municipi (inclou PORTM més LlTLRF).
3. PORTM: Població ocupada resident al municipi que treballa al municipi.
4. PORTF: Població ocupada resident al municipi que treballa fora del municipi.
5. LLTLRF: Llocs de treball localitzats al municipi de residents de fora del municipi.
6. ACONT.: Taxa d'autocontenció: % de residents que treballen al municipi respecte el total de POR.
7. ASUF.: Taxa d'autosuficiència: % de residents que treballen al municipi respecte el total LlLT.
8. JOB-RATIO: Relació entre oferta i demanda de treball (LlTL/POR).
9. OBERTURA: Índex d'obertura: quocient entre els desplaçaments extramunicipals (entrades més sortides) i els desplaçaments intramunicipals ((PORTF+LLTLRF)/PORTM).
10. El municipis de Badia del Vallès es creà l'any 1994 a partir de la segregació d'una part dels municipis de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. La seva extensió pràcticament 
coincideix amb el polígon d'habitatges de Ciutat Badia, projectat al 1960 per l'Instituto Nacional de la Vivienda i inagurat al 1975, per a l'administració del qual es
creà la Mancomunitat Intermunicipal Barberà-Cerdanyola.

En tan sols 15 anys, el desequilibri mitjà a nivell comarcal ha experimentat un
increment del 256%, i només en 2 dels 23 municipis de la comarca el
desequilibri existent entre LlTL i POR ha tendit a reduir-se (Viladecavalls i Sant
Cugat del Vallès, tot i que en el cas d'aquest segon municipi, al 2001, la
població ocupada resident supera en 1.823 efectius els llocs de treball que té
localitzats).

Terrassa és, per darrera de Sabadell, la segona ciutat amb una major
desequilibri, en aquest cas a favor de la població ocupada resident (supera en



Mobilitat i sistema urbà de Terrassa / 21

10.465 individus els llocs de treball localitzats, inferior al superàvit d'11.941
existent a la ciutat de Sabadell).

Taula 2. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (2/3).
Índex de mobilitat obligada al Vallès Occidental. 1986-2001.

Municipi/any POR1 LlTL2 PORTM3 PORTF4 LLTLRF5 ACONT.6 ASUF.7 JOB-RATIO8 OBERTURA9

1996

Badia del Vallès10 5.864 1.212 549 5.315 663 9,36% 45,30% 0,2067 10,889
Barberà del Vallès 9.939 14.290 3.525 6.414 10.765 35,47% 24,67% 1,4378 4,873
Castellar del Vallès 6.086 5.190 2.444 3.642 2.746 40,16% 47,09% 0,8528 2,614
Castellbisbal 2.530 7.287 1.391 1.139 5.896 54,98% 19,09% 2,8802 5,058
Cerdanyola del Vallès 18.976 17.128 6.534 12.442 10.594 34,43% 38,15% 0,9026 3,526
Gallifa 53 20 17 36 3 32,08% 85,00% 0,3774 2,294
Matadepera 2.437 772 283 2.154 489 11,61% 36,66% 0,3168 9,339
Montcada i Reixac 9.209 12.743 3.562 5.647 9.181 38,68% 27,95% 1,3838 4,163
Palau-solità i Plegamans 3.936 7.365 1.648 2.288 5.717 41,87% 22,38% 1,8712 4,857
Polinyà 1.577 6.701 851 726 5.850 53,96% 12,70% 4,2492 7,727
Rellinars 110 44 23 87 21 20,91% 52,27% 0,4000 4,696
Ripollet 10.593 7.901 3.637 6.956 4.264 34,33% 46,03% 0,7459 3,085
Rubí 19.893 20.703 11.407 8.486 9.296 57,34% 55,10% 1,0407 1,559
Sabadell 65.612 60.250 40.406 25.206 19.844 61,58% 67,06% 0,9183 1,115
Sant Cugat del Vallès 19.095 17.724 6.408 12.687 11.316 33,56% 36,15% 0,9282 3,746
Sant Llorenç Savall 664 523 398 266 125 59,94% 76,10% 0,7877 0,982
Sant Quirze del Vallès 4.255 6.727 844 3.411 5.883 19,84% 12,55% 1,5810 11,012
Santa Perpetua de Mogoda 6.890 10.810 2.488 4.402 8.322 36,11% 23,02% 1,5689 5,114
Sentmenat 2.139 2.547 1.252 887 1.295 58,53% 49,16% 1,1907 1,743

Terrassa 56.765 55.221 41.244 15.521 13.977 72,66% 74,69% 0,9728 0,715
Ullastrell 381 215 144 237 71 37,80% 66,98% 0,5643 2,139
Vacarisses 662 553 154 508 399 23,26% 27,85% 0,8353 5,890
Viladecavalls 1.961 2.326 350 1.611 1.976 17,85% 15,05% 1,1861 10,249

2001

Badia del Vallès10 6.291 1.349 748 5.543 601 11,89% 55,45% 0,2144 8,214
Barberà del Vallès 12.741 17.424 4.223 8.518 13.201 33,14% 24,24% 1,3676 5,143
Castellar del Vallès 8.671 6.978 3.669 5.002 3.309 42,31% 52,58% 0,8048 2,265
Castellbisbal 4.611 9.373 2.200 2.411 7.173 47,71% 23,47% 2,0327 4,356
Cerdanyola del Vallès 25.004 19.099 8.168 16.836 10.931 32,67% 42,77% 0,7638 3,399
Gallifa 96 33 28 68 5 29,17% 84,85% 0,3438 2,607
Matadepera 3.270 1.388 673 2.597 715 20,58% 48,49% 0,4245 4,921
Montcada i Reixac 12.306 15.698 4.393 7.913 11.305 35,70% 27,98% 1,2756 4,375
Palau-solità i Plegamans 5.701 9.120 2.135 3.566 6.985 37,45% 23,41% 1,5997 4,942
Polinyà 2.409 7.281 1.124 1.285 6.157 46,66% 15,44% 3,0224 6,621
Rellinars 161 66 53 108 13 32,92% 80,30% 0,4099 2,283
Ripollet 13.880 9.260 4.529 9.351 4.731 32,63% 48,91% 0,6671 3,109
Rubí 28.958 27.580 15.037 13.921 12.543 51,93% 54,52% 0,9524 1,760
Sabadell 81.200 69.259 45.842 35.358 23.417 56,46% 66,19% 0,8529 1,282
Sant Cugat del Vallès 28.912 27.089 10.237 18.675 16.852 35,41% 37,79% 0,9369 3,470
Sant Llorenç Savall 755 495 400 355 95 52,98% 80,81% 0,6556 1,125
Sant Quirze del Vallès 6.911 6.377 1.614 5.297 4.763 23,35% 25,31% 0,9227 6,233
Santa Perpetua de Mogoda 9.623 15.369 3.428 6.195 11.941 35,62% 22,30% 1,5971 5,291
Sentmenat 2.838 3.380 1.396 1.442 1.984 49,19% 41,30% 1,1910 2,454

Terrassa 78.005 67.540 50.869 27.136 16.671 65,21% 75,32% 0,8658 0,861
Ullastrell 656 267 154 502 113 23,48% 57,68% 0,4070 3,994
Vacarisses 1.542 1.637 341 1.201 1.296 22,11% 20,83% 1,0616 7,323
Viladecavalls 3.125 3.174 522 2.603 2.652 16,70% 16,45% 1,0157 10,067

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. POR: Població ocupada resident al municipi.
2. LlTL: Llocs de treball localitzats al municipi (inclou PORTM més LlTLRF).
3. PORTM: Població ocupada resident al municipi que treballa al municipi.
4. PORTF: Població ocupada resident al municipi que treballa fora del municipi.
5. LLTLRF: Llocs de treball localitzats al municipi de residents de fora del municipi.
6. ACONT.: Taxa d'autocontenció: % de residents que treballen al municipi respecte el total de POR.
7. ASUF.: Taxa d'autosuficiència: % de residents que treballen al municipi respecte el total LlLT.
8. JOB-RATIO: Relació entre oferta i demanda de treball (LlTL/POR).
9. OBERTURA: Índex d'obertura: quocient entre els desplaçaments extramunicipals (entrades més sortides) i els desplaçaments intramunicipals ((PORTF+LLTLRF)/PORTM).
10. El municipis de Badia del Vallès es creà l'any 1994 a partir de la segregació d'una part dels municipis de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. La seva extensió pràcticament 
coincideix amb el polígon d'habitatges de Ciutat Badia, projectat al 1960 per l'Instituto Nacional de la Vivienda i inagurat al 1975, per a l'administració del qual es
creà la Mancomunitat Intermunicipal Barberà-Cerdanyola.

En termes relatius, el municipi que ha experimentat una increment relatiu més
significatiu del desequilibri ha estat Palau-solità i Plegamans, que si al 1986
presentava un lleuger superàvit de llocs de treball en relació a la població
ocupada resident (de 87), al 2001 aquests diferència ha passat a ser de 3.419
(significa un increment del 3.830%). Sabadell i Gallifa són dos altres municipis
que han experimentat una evolució similar del desequilibri entre aquestes dues
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variables, tot i que en aquests dos casos ha estat ha favor de la població
ocupada resident (en els dos casos es tracta d'increments superiors al 3.000%
en aquests 15 anys). Terrassa, amb un increment del 1.078%, apareix com el
sisè municipi en termes relatius d'augment del desequilibri, per darrera de
Sentmenat i Sant Llorenç Savall (dos municipis en el que el desequilibri és
favorable a la localització de llocs de treball).

Taula 2. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (3/3).
Índex de mobilitat obligada al Vallès Occidental. 1986-2001.

Municipi/any POR1 LlTL2 PORTM3 PORTF4 LLTLRF5 ACONT.6 ASUF.7 JOB-RATIO8 OBERTURA9

∆ 1986-2001

Badia del Vallès10 7,28% 11,30% 36,25% 4,29% -9,35% 2,53 10,15 0,0077 -2,675
Barberà del Vallès 52,24% 128,51% 38,14% 60,35% 188,99% -3,38 -15,86 0,4565 1,911
Castellar del Vallès 140,59% 103,32% 57,67% 291,70% 199,46% -22,25 -15,22 -0,1475 1,242
Castellbisbal 260,23% 163,51% 134,79% 602,92% 173,78% -25,49 -2,87 -0,7462 1,194
Cerdanyola del Vallès 73,25% 110,57% 61,77% 79,43% 171,85% -2,32 -12,90 0,1354 0,745
Gallifa 190,91% 6,45% 64,71% 325,00% -64,29% -22,35 30,01 -0,5956 0,842
Matadepera 168,91% 218,35% 229,90% 156,62% 208,19% 3,80 1,70 0,0659 -1,177
Montcada i Reixac 82,31% 101,33% 28,38% 137,77% 158,40% -15,00 -15,90 0,1205 2,124
Palau-solità i Plegamans 262,43% 449,40% 157,23% 379,95% 741,57% -15,32 -26,59 0,5444 3,047
Polinyà 176,58% 147,40% 90,19% 358,93% 161,78% -21,19 -4,64 -0,3565 2,168
Rellinars 147,69% 57,14% 89,29% 191,89% -7,14% -10,16 13,64 -0,2362 0,462
Ripollet 112,62% 71,83% 59,58% 153,41% 85,46% -10,84 -3,75 -0,1584 0,910
Rubí 113,95% 107,90% 62,37% 225,71% 213,18% -16,50 -15,29 -0,0277 0,866
Sabadell 57,23% 35,02% 12,76% 221,82% 120,13% -22,27 -13,07 -0,1403 0,750
Sant Cugat del Vallès 157,96% 192,32% 111,33% 193,45% 281,01% -7,81 -14,48 0,1101 1,244
Sant Llorenç Savall 22,17% -23,14% -28,06% 472,58% 7,95% -36,99 -5,53 -0,3864 0,855
Sant Quirze del Vallès 239,27% 162,10% 206,84% 250,56% 149,76% -2,47 3,69 -0,2717 -0,265
Santa Perpetua de Mogoda 126,32% 157,09% 59,29% 195,00% 212,10% -14,99 -13,69 0,1912 2,537
Sentmenat 120,17% 167,83% 49,79% 303,92% 501,21% -23,11 -32,55 0,2119 1,717
Terrassa 76,08% 55,58% 35,17% 306,96% 188,43% -19,74 -11,37 -0,1141 0,530
Ullastrell 134,29% 50,85% 13,24% 248,61% 175,61% -25,10 -19,16 -0,2251 2,633
Vacarisses 652,20% 794,54% 204,46% 1191,40% 1725,35% -32,52 -40,37 0,1689 5,858
Viladecavalls 348,99% 713,85% 216,36% 390,21% 1078,67% -7,00 -25,86 0,4553 5,485

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. POR: Població ocupada resident al municipi.
2. LlTL: Llocs de treball localitzats al municipi (inclou PORTM més LlTLRF).
3. PORTM: Població ocupada resident al municipi que treballa al municipi.
4. PORTF: Població ocupada resident al municipi que treballa fora del municipi.
5. LLTLRF: Llocs de treball localitzats al municipi de residents de fora del municipi.
6. ACONT.: Taxa d'autocontenció: % de residents que treballen al municipi respecte el total de POR.
7. ASUF.: Taxa d'autosuficiència: % de residents que treballen al municipi respecte el total LlLT.
8. JOB-RATIO: Relació entre oferta i demanda de treball (LlTL/POR).
9. OBERTURA: Índex d'obertura: quocient entre els desplaçaments extramunicipals (entrades més sortides) i els desplaçaments intramunicipals ((PORTF+LLTLRF)/PORTM).
10. El municipis de Badia del Vallès es creà l'any 1994 a partir de la segregació d'una part dels municipis de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. La seva extensió pràcticament 
coincideix amb el polígon d'habitatges de Ciutat Badia, projectat al 1960 per l'Instituto Nacional de la Vivienda i inagurat al 1975, per a l'administració del qual es
creà la Mancomunitat Intermunicipal Barberà-Cerdanyola.

És obvi que per relligar tot aquest espai des del punt de vista de l'activitat
laboral, el desequilibri mitjà del qual s'ha més que triplicat, el desplaçament de
les persones fins als seus respectius llocs de treball ha esdevingut un
imperatiu.

Aquest creixent desequilibri genera uns increments espectaculars de la
mobilitat intermunicipal que poden arribar al 1.000% en municipis com
Vacarisses tant pel que fa a les entrades com a les sortides, o Viladecavalls pel
que fa a les entrades al municipi (Taula 2).
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Taula 3. Mobilitat obligada per desplaçament residència-treball.
Desequilibri entre la població ocupada resident i els llocs de treball localitzats als municipis del 
Vallès Occidental. 1986-2001.

Municipis 1986 1991 1996 2001

Badia del Vallès 4.652 4.942
Barberà del Vallès 744 -1.665 -4.351 -4.683
Castellar del Vallès 172 264 896 1.693
Castellbisbal -2.277 -4.079 -4.757 -4.762
Cerdanyola del Vallès 5.362 4.133 1.848 5.905
Gallifa 2 22 33 63
Matadepera 780 1.290 1.665 1.882
Montcada i Reixac -1.047 -2.701 -3.534 -3.392
Palau-solità i Plegamans -87 -2.450 -3.429 -3.419
Polinyà -2.072 -4.174 -5.124 -4.872
Rellinars 23 29 66 95
Ripollet 1.139 1.608 2.692 4.620
Rubí 269 -95 -810 1.378
Sabadell 349 6.122 5.362 11.941
Sant Cugat del Vallès 1.941 1.261 1.371 1.823
Sant Llorenç Savall -26 143 141 260
Sant Quirze del Vallès -396 -1.670 -2.472 534
Santa Perpetua de Mogoda -1.726 -2.775 -3.920 -5.746
Sentmenat 27 -79 -408 -542

Terrassa 888 1.437 1.544 10.465
Ullastrell 103 143 166 389
Vacarisses 22 79 109 -95
Viladecavalls 306 388 -365 -49

Desequilibri mitjà1 898,09 1.663,95 2.161,52 3.197,83

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. Desequilibri mitjà: Σ (POR-LlTL)/n, on POR-LlTL és la diferència entre població ocupada resident i els llocs de treball localitzats al municipi,

en números absoluts, i on n és el número de municipis.

Evolució del desequilibri entre POR i LlTL, 1986-2001
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Només 4 municipis dels 23 que conformen l'àmbit són autònoms (amb un nivell
d'autocontenció superior al 50%). És a dir, 8 de cada 10 municipis de la
comarca vessen treballadors fora del seu terme municipal en una proporció
més gran a la que reten, representant zones clarament dependents pel que fa
al seu mercat laboral (15 anys abans eren 13 dels aleshores 228 municipis que
constituïen la comarca) (Mapa 1).

Mapa 1. Autocontenció municipal, Vallès Occidental, 1986-2001.

1986 2001
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8 El municipis de Badia del Vallès es creà l'any 1994 a partir de la segregació d'una part dels municipis de
Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. La seva extensió pràcticament coincideix amb el polígon
d'habitatges de Ciutat Badia, projectat al 1960 per l'Instituto Nacional de la Vivienda i inagurat al 1975, per
a l'administració del qual es creà la Mancomunitat Intermunicipal Barberà-Cerdanyola.
Per aquest motiu l'evolució expressada en les taules i mapes del present estudi, en el cas de Badia fa
referència només al període 1996-2001.
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Terrassa, que tal com hem vist abans presenta una de les autocontencions
més elevades de tot l'àmbit metropolità, esdevé des d'aquesta perspectiva el
municipi més autònom de la comarca, i per tant en el que hi concorren funcions
de capitalitat més acusades. Sabadell amb una autocontenció del 56%, Rubí
(52%), i Sant Llorenç Savall (53%) són la resta de municipis de la comarca que
superen el llindar del 50%.

Per altra banda, presenten una escassa capacitat de retenir la població
ocupada que hi resideix, municipis com Badia del Vallès (amb una
autocontenció del 12%), Viladecavalls (17%), Matadepera (20%), Vacarisses
(21%), Ullastrell i Sant Quirze del Vallés (ambdós, amb una autocontenció
lleugerament superior al 23%). Destaquen en aquest grup de municipis que no
assoleixen el llindar del 50%, municipis com Sant Cugat del Vallès (amb una
autocontenció del 35%, o Cerdanyola del Vallès (del 33%), amb uns mercats de
treball local molt oberts cap a la ciutat de Barcelona9.

Alhora, només 9 municipis, gran part d'aquests amb un escàs pes demogràfic,
presenten uns nivells d'autosuficiènca superiors al 50%. Encapçala el llistat, pel
que fa els més grans, altra volta Terrassa (75%), seguida de Sabadell (66%) i
Rubí (55%). Entre els municipis més oberts pel que fa a les entrades,
destaquen per damunt de tot Polinyà (15%), Viladecavalls (16%), Vacarisses
(21%) o Santa Perpètua de Moguda (22%).

Mapa 2. Increment de l’índex d’obertura municipal, Vallès Occidental,
1986-2001.

De -3 a 0

De 0 a 1

De 1 a 2

De 2 a 6

                                                          
9 Centre de Política de Sòl i Valoracions - Universitat Politècnica de Catalunya (2003), Informe relatiu a la
possibilitat de segregar la comarca del Vallès en funció dels sistemes urbans reals.
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L'anàlisi de l'evolució seguida per la relació entre oferta i demanda de treball (la
relació entre llocs de treball localitzats i població ocupada resident al municipi),
permet complementar la informació anterior mitjançant l'establiment d'un
indicador sintètic, la job-ratio, que alhora permet introduir a la perfecció el
fenomen de l'especialització territorial.

En consonància amb el que succeïa per les capitals comarcals de l'àmbit
metropolità, en les que es constatava un increment significatiu del dèficit de
llocs de treball, la comarca del Vallès Occidental és marcadament més
deficitària al 2001 (amb 300.463 llocs de treball localitzats per una població
ocupada resident de 318.634 individus) que al 1986 (170.288 llocs de treball
per una població ocupada de 174.784).

Malgrat tot, l'anàlisi detallat de l'evolució seguida pels diferents municipis
permet constatar l'existència de diferències prou significatives: així, mentre hi
ha municipis que exemplifiquen a la perfecció aquesta tendència a l'increment
del dèficit dels llocs de treball (Castellbisbal, Gallifa, Sant Llorenç Savall i
Polinyà, per ordre de magnitud, tot i que Castellbisbal i Polinyà són encara, al
2001, municipis amb un molt marcat predomini dels llocs de treball localitzats
en relació a la població ocupada resident), d'altres municipis segueixen
l'evolució oposada i experimenten increments substancials que o bé els permet
eixugar el dèficit que tenien el 1986 i passar a esdevenir excedentaris al 2001
(Barberà del Vallès i Viladecavalls són els exemples més clars de municipis
que al 1986 partien d'una marcada situació de dèficit i han evolucionat fins a un
marcat superàvit de llocs de treball en relació a la població ocupada resident), o
bé els permet accentuar encara més el superàvit que presentaven a mitjans de
la dècada dels vuitanta (Palau-solità i Plegamans és el municipi que en aquests
15 anys assoleix un major superàvit).

Així, a la comarca, i malgrat la tendència general al dèficit, la convivència de
municipis deficitaris amb municipis excedentaris en llocs de treball o mà d'obra,
i el que és més rellevant, la tendència generalitzada en aquests 15 anys a
incrementar i reforçar el desequilibri existent, esdevenint encara més deficitaris
o excedentaris, posa de relleu una altra de les característiques bàsiques de
transformació del territori metropolità i que contribueix decisivament en
l'increment  de la mobilitat: l'especialització territorial.

2.2. Cap a l'especialització territorial

La integració funcional del territori metropolità comporta l'especialització de les
seves diverses parts, resultant-ne doncs una creixent polarització del territori,
com veurem aquí en termes econòmics i laborals, però també en termes
socials.

Així, uns municipis mostren una desproporció positiva i creixen entre el seu
nivell de població i els llocs de treball que tenen localitzats, són municipis que
es podria considerar que s'especialitzen fonamentalment en usos i funcions de
caràcter residencial, mentre que en d'altres municipis aquesta relació esdevé
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negativa, són aquells municipis on l'activitat econòmica predomina per damunt
dels usos residencials (Taula 4).

Així, si al 1986 hi havia tan sols 4 dels 22 municipis (el 13%) de la comarca que
es podria considerar presentaven una marcada o forta especialització funcional
(Castellbisbal, Polinyà, Viladecavalls i Matadepera, els dos primers en activitat
econòmica, i els dos darrers en usos residencials), al 2001 eren el 29,2% dels
municipis de la comarca els que comptaven amb aquesta forta especialització
(Castellbisbal i Polinyà en termes d'activat econòmica, Badia del Vallès, Gallifa,
Matadepera, Rellinars i Ullastrell, en usos residencials).

I és que sigui quina sigui l'especialització municipal, en aquests darrers 15
anys, el 62,5% dels municipis de la comarca (15 de 23) han vist incrementar el
seu nivell d'especialització, amb la qual cosa sembla obvi afirmar que la
polarització a nivell funcional del territori ha incrementat notablement. Només 7
dels 23 municipis han vist disminuir el seu nivell d'especialització, una dada que
encara pren més rellevància si tenim en compte que 4 d'aquests són municipis
amb una alta i molt marcada especialització.

Només en 5 dels municipis de la comarca s'ha experimentat un canvi en la
seva especialització funcional, passant d'un predomini dels usos residencials a
un major protagonisme de l'activitat econòmica (Barberà del Vallès i
Vacarisses), o bé a una especialització residencial des d'una situació de partida
d'especialització en activitat (Viladecavalls, Sant Llorenç Savall o Sant Quirze
del Vallès). Però tot i així, d'entre aquests municipis que han vist canviar la
seva especialització, en 2 d'aquests la nova especialització ha tendit a
incrementar-se (Barberà del Vallès i Sant Llorenç Savall), mentre que només
en el cas de Viladecavalls el seu nivell d'especialització ha tendit a disminuir.
Els altres dos municipis, Vacarisses i Sant Quirze del Vallès, han experimentat
el canvi d'especialització en el darrer període d'anàlisi, fet que impossibilita
determinar una tendència per aquesta nova funcionalitat adquirida en el sí del
territori.
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Taula 4. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball.
Vallès Occidental1. Especialització territorial2. 1986-2001.

Municipi 1986 1991 1996 2001 Tendència 1986-2001

Badia del Vallès3 - - residencial forta residencial forta ∇ especialització

Barberà del Vallès residencial feble activitat feble activitat feble activitat feble Canvi i ∆ especialització

Castellar del Vallès residencial feble residencial feble residencial feble residencial feble ∆ especialització

Castellbisbal activitat forta activitat forta activitat forta activitat forta ∇ especialització

Cerdanyola del Vallès residencial feble residencial feble residencial feble residencial feble ∇ especialització

Gallifa residencial feble residencial forta residencial forta residencial forta ∆ especialització

Matadepera residencial forta residencial forta residencial forta residencial forta ∇ especialització

Montcada i Reixac activitat feble activitat feble activitat feble activitat feble ∆ especialització

Mura residencial feble residencial feble residencial feble residencial feble ∆ especialització

Palau-solità i Plegamans activitat feble activitat forta activitat forta activitat feble ∆ especialització

Polinyà activitat forta activitat forta activitat forta activitat forta ∇ especialització

Rellinars residencial feble residencial forta residencial forta residencial forta ∆ especialització

Ripollet residencial feble residencial feble residencial feble residencial feble ∆ especialització

Rubí residencial feble activitat feble activitat feble residencial feble ∆ especialització

Sabadell residencial feble residencial feble residencial feble residencial feble ∆ especialització

Sant Cugat del Vallès residencial feble residencial feble residencial feble residencial feble ∇ especialització

Sant Llorenç Savall activitat feble residencial feble residencial feble residencial feble Canvi i ∆ especialització

Sant Quirze del Vallès activitat feble activitat feble activitat feble residencial feble Canvi
Santa Perpetua de Mogoda activitat feble activitat feble activitat feble activitat feble ∆ especialització

Sentmenat residencial feble activitat feble activitat feble activitat feble ∆ especialització

Terrassa residencial feble residencial feble residencial feble residencial feble ∆ especialització
Ullastrell residencial feble residencial feble residencial forta residencial forta ∆ especialització

Vacarisses residencial feble residencial feble residencial feble activitat feble Canvi
Viladecavalls residencial forta residencial feble activitat feble activitat feble Canvi i ∇ especialització

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. S'inclou el municipi de Mura, adscrit al sistema urbà de Terrassa i pertanyent administrativament a la comarca del Bages.
2. Nivell d'especialització dels municipis: ((LlTL-POR)/(LlTL+POR))*100.
    Especialització en residència forta: <-25%.
    Especialització en residència feble: -25 a 0%.
    Especialització en activitat feble: 0 a 25%.
    Especialització en activitat forta: >25%.
3. El municipis de Badia del Vallès es creà l'any 1994 a partir de la segregació d'una part dels municipis de Barberà del Vallès i Cerdanyola 
del Vallès. La seva extensió pràcticament  coincideix amb el polígon d'habitatges de Ciutat Badia, projectat al 1960 per l'Instituto Nacional 
de la Vivienda i inagurat al 1975, per a l'administració del qual es creà la Mancomunitat Intermunicipal Barberà-Cerdanyola.

Les implicacions d'aquest fenomen són diverses, d'una banda l'increment dels
fluxos de mobilitat que fan possible la integració d'aquest territori més
fragmentat des del punt de vista funcional, però de l'altra, tot i que són
fenòmens que s'escapen de l'objectiu del present estudi, el fet que en la gran
majoria dels casos l'especialització funcional es presenta acompanyada d'altres
tipus d'especialització: en aquells municipis amb una especialització productiva,
aquesta va acompanyada d'un apreciable nivell d'especialització sectorial, i en
aquells municipis especialitzats en funcions i usos residencials, s'acostuma a
produir de manera paral·lela una especialització en nivells socioeconòmics
determinats.

2.3. Creixent integració: la multidireccionalitat dels fluxos de mobilitat.

L'anàlisi dels desplaçaments per motius laborals, pel seu caràcter diari i la seva
elevada regularitat en l'espai i en el temps, permet una bona aproximació a la
definició de les interrelacions que mantenen els diferents municipis amb el seu
entorn. Així, mitjançant l'anàlisi dels fluxos emesos pels diferents municipis de
l'àmbit en qüestió es posa de manifest el vincle d'unió entre dues de les



Mobilitat i sistema urbà de Terrassa / 29

principals funcions desenvolupades en els àmbits urbans: la residència i el
treball, el mercat de l'habitatge i el mercat de treball, la vida familiar i la vida
productiva.

Tradicionalment aquest anàlisi s'ha realitzat mitjançant la delimitació d'àrees
d'influència o àmbits funcionals, possibilitant una bona aproximació a
l'estructura de l'articulació del territori (en el següent capítol s'aborda la definició
de l'àmbit funcional de la ciutat de Terrassa), ara bé, aquest intent de
delimitació d'àrees esdevé un factor limitant en la comprensió de l'actual
dimensió de la mobilitat, ja que no permet una anàlisi detallada en origen dels
fluxos, i impossibilita copsar un dels canvis qualitativament més rellevants de la
mobilitat municipal: la significació real dels fluxos de mobilitat i la tendència a la
seva multidireccionalitat.

En aquest sentit, l'estimació dels fluxos significatius10 (Taula 5), entesos com
les destinacions que poden ser considerades importants des del punt de vista
de la mobilitat, permet una visió més acurada del funcionament real del territori
i el nivell d'interrelació que existeix entre els diferents municipis.

La mitjana de fluxos significatius dels municipis del Vallès Occidental ha passat
dels 1,82 fluxos municipals als 3,43. Un increment del 88,5% en aquests
darrers 15 anys que permet posar de manifest que cada vegada més l'anàlisi
de les primeres destinacions i la determinació d'àmbits funcionals té menys
sentit i possibilita una visió menys rica de la cada vegada més complexa realitat
territorial.

Així, si al 1986 tan sols tres municipis de la comarca (Barberà del Vallès,
Ripollet, i Sant Quirze del Vallès), mantenien relacions de mobilitat
multidireccionals (que abastaven, com a mínim, els propi municipi i dues
destinacions més), al 1991 són ja 7 municipis (s'afegeixen als anteriors Gallifa,
Matadepera, Santa Perpètua de la Mogoda, i Vacarisses), al 1996 en són 9
dels 23 municipis de la comarca (Badia del Vallès i Rellinars s'afegeixen al
llistat anterior), mentre que al 2001 el nombre de municipis multidireccionals és
de 16 (un 70% de municipis de la comarca) (Mapa 3).

                                                          
10 L'estimació dels fluxos significatius es realitza mitjançant el càlcul dels mínims quadrats de les
diferències entre la distribució de fluxos observada a cada municipi i una sèrie de distribucions esperades
i considerades ideals.
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Mapa 3. Evolució dels fluxos significatius, Vallès Occidental, 1986-2001.

1986 2001

1 2 3 5 64

Així mateix, i en aquest mateix sentit, en aquests 15 anys s'ha duplicat el
nombre de municipis que no tenen com a principal flux de mobilitat la mobilitat
intramunicipal o interna. Si al 1986, només Matadepera, Sant Quirze del Vallès,
i Viladecavalls, relegaven a una segona posició la mobilitat interna, al 2001 són
ja 6 municipis els que tenen el seu primer flux de mobilitat cap a d'altres
municipis (Badia del Vallès, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses, i
Viladecavalls).

La tendència és clara, les estructures tancades i les relacions jeràrquiques
unívoques s'estan esmicolant. La mobilitat extramunicipal tendeix a deixar de
ser unidireccional (destinada al centre de l'àrea d'influència) per diversificar-se
en múltiples direccions, assolint un elevat nivell de dispersió que dificulta i
tendeix a deixar sense massa sentit l'intent de delimitació d'àrees en aquest
territori metropolità.

Malgrat tot això, Terrassa, apareix com l'únic municipis del Vallès Occidental
amb un únic flux de mobilitat obligada laboral significatiu: el corresponent a la
mobilitat intramunicipal. Aquesta dada, juntament amb l'anàlisi de les variables
anteriors, reforça la idea ja apuntada amb anterioritat de que malgrat les
transformacions territorials experimentades en les darreres dècades en l'àmbit
metropolità barceloní, Terrassa continua exercint amb certa força, si més no
que d’altres capitals comarcals, un paper rellevant com a centre articulador del
territori que l'envolta.
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Taula 5. Mobilitat obligada per desplaçamnts residència-treball.
Fluxos significatius1. Municipis del Vallès Occidental. 1986-2001.

Municipi 1986 1991 1996 20012

Badia del Vallès3 5 6
Barberà del Vallès 3 3 3 4
Castellar del Vallès 2 2 2 2
Castellbisbal 1 1 2 3
Cerdanyola del Vallès 2 2 2 5
Gallifa 2 3 3 4
Matadepera 2 3 4 3
Montcada i Reixac 2 2 2 3
Palau-solità i Plegamans 2 2 2 4
Polinyà 1 1 2 4
Rellinars 2 2 3 2
Ripollet 3 3 4 6
Rubí 1 1 2 3
Sabadell 1 1 1 2
Sant Cugat del Vallès 2 2 2 2
Sant Llorenç Savall 1 1 2 3
Sant Quirze del Vallès 3 3 3 4
Santa Perpètua de Mogoda 2 3 3 5
Sentmenat 1 1 2 3
Terrassa 1 1 1 1
Ullastrell 2 2 2 3
Vacarisses 2 3 3 4
Viladecavalls 2 2 2 3

Mitjana àmbit 1,82 2,00 2,48 3,43

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
En negreta i cursiva s'hi fan constar aquells municipis el primer flux de mobilitat laboral dels quals és el de mobilitat interna.
1. Els fluxos significatius s'han d'entendre com les destinacions que poden ser considerades importants
des del punt de vista de la mobilitat discriminant aquelles que poden ser considerades poc rellevants. 
L'anàlisi dels fluxos significatius es realitza mitjançant el càlcul dels mínims quadrats de les diferències
entre la distribució de fluxos observada a cada municipi i una sèrie de distribucions esperades i 
considerades com a ideals.
2. Inclou com a flux la categoria "Ocupats a diversos municipis" no inclosa com a categoria específica en 
cens anteriors.
3. El municipis de Badia del Vallès es creà l'any 1994 a partir de la segregació d'una part dels municipis de Barberà del Vallès i Cerdanyola 
del Vallès. La seva extensió pràcticament  coincideix amb el polígon d'habitatges de Ciutat Badia, projectat al 1960 per l'Instituto Nacional 
de la Vivienda i inagurat al 1975, per a l'administració del qual es creà la Mancomunitat Intermunicipal Barberà-Cerdanyola.


