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3. UNA METRÒPOLI POLICÈNTRICA: 
LA DELIMITACIÓ DEL SISTEMA URBÀ DE TERRASSA

En el capítol precedent s'han pogut constatar algunes de les transformacions
territorials més rellevants experimentades en el sí del territori metropolità, i s'ha
intentat determinar el seu abast en la ciutat de Terrassa i el seu àmbit territorial
més proper.

Així, s'han posat de manifest fenòmens com l'especialització funcional del
territori (el creixent desequilibri entre llocs de treball localitzats i població
ocupada resident), la tendència a l'obertura municipal que se'n deriva (el
notable increment de la mobilitat intermunicipal per damunt de la mobilitat
interna), i la creixent integració territorial (la dispersió de les relacions de
mobilitat significatives que possibiliten relligar aquest territori fragmentat des del
punt de vista funcional).

Ara bé, malgrat que de les tendències apuntades se'n desprèn un trencament
de les estructures territorials jeràrquiques, és excessivament agosarat obviar i
deixar de banda una de les característiques pròpies de l'àmbit metropolità
barceloní i que el dota d'una marcada especificitat en relació a la gran majoria
d'àrees metropolitanes del món occidental: el seu marcat caràcter policèntric.

I és que a banda de Barcelona com a ciutat central de l’àmbit que
funcionalment s’articula al seu voltant, la metròpoli catalana presenta un
caràcter policèfal i complex, amb l’existència d’unes polaritats en les capitals
comarcals que actuen com a subcentres metropolitans que contribueixen
decisivament en l’articulació del territori dotant-lo d’un caràcter particular i
específic en relació a la resta d’àmbits metropolitans11.

I malgrat que des de la perspectiva de la mobilitat, tal i com s’ha constatat,
cada vegada té menys sentit intentar delimitar àrees d’influència territorial,
encara avui, malgrat la debilitació d’aquestes àrees fruït de la integració
funcional creixent del territori, les capitals comarcals de la segona corona
metropolitana (Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat,
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú) continuen mantenint una forta
relació amb el seu territori més proper.

L’aproximació a la delimitació d’aquests àmbits funcionals pot realitzar-se des
de múltiples perspectives12, i cap d’elles ens determinarà de unívocament la
manera d’aproximar-nos al fenomen, tot i que una de les vies més emprades,

                                                          
11 La Regió Metropolitana de Barcelona s'allunya del model metropolità per excel·lència, el model
monocèntric tradicional exemplificat a la perfecció a l'Estat espanyol per Madrid (on la ciutat central
articula ella sola el seu hinterland), però també apareix a molta distància del model diametralment oposat,
el policèntric pur (on no hi ha cap ciutat amb un pes predominant damunt la resta) del què en són un bon
exemple els àmbits territorials del Rhin-Rhur o el Randstad holandès.
12 Vegeu per exemple, per al cas del sistema urbà de Terrassa: CPSV-UPC (2003), Informe relatiu a la
possibilitat de segregar la comarca del Vallès Occidental en funció dels sistemes urbans reals (s'aborda la
qüestió de la delimitació atenent a criteris geogràfics, demogràfics, el mercat de treball, la mobilitat per
motius d'estudis, o la mobilitat laboral); o bé, Módenes i Cabreizo, Juan Antonio (2003), Informe sobre la
realitat territorial de Terrassa i el seu entorn (on la delimitació del sistema urbà es realitza únicament des
del punt de vista de la mobilitat residencial).
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per la seva regularitat diària i estabilitat tant territorial com temporal, són els
fluxos de mobilitat laboral.

3.1. El sistema urbà de Terrassa

La relació recíproca existent entre l'organització territorial i la mobilitat ha estat
utilitzada, mitjançant l'anàlisi dels desplaçaments de mobilitat obligada, per
avaluar el nivell d'interdependència entre els diferents municipis i per tal
d'establir el límit de la ciutat real o l'àrea metropolitana.

L'aproximació a la delimitació de l'àmbit funcional terrassenc, es realitzarà a
partir de la metodologia utilitzada per l'oficina censal nord-americana de
delimitació d'àrees metropolitanes. El criteri seguit és el de la delimitació dels
fluxos diaris de mobilitat obligada entre la residència i el lloc de treball, i
pressuposa l'existència d'una ciutat central (de més de 50.000 habitants) que
manté amb el seu entorn més immediat (hinterland o àrea d'influència) una
marcada o estreta vinculació, expressada a través de la intensitat de relació
entre aquests municipis a través dels fluxos de mobilitat laboral.

En la definició d'àrees metropolitanes de 1990 realitzada des d'aquesta
aproximació metodològica, la intensitat d'aquesta vinculació havia de ser com a
mínim del 15%. Així, s'agreguen al sistema urbà configurat per al municipi
central tots aquells municipis que envien cap a ell un 15% de la seva població
ocupada resident. 

Per evitar que la grandària demogràfica d'aquest nucli central pugui influir
excessivament en la delimitació resultant, la metodologia estableix un procés
d'iteracions que apaivaga de manera significativa aquesta distorsió. Així, en
una segona iteració, es passa a considerar com a nucli central el conjunt de
municipis integrats en la primera iteració, i passen a agregar-se a aquesta àrea
metropolitana els municipis que superen el llindar del 15% de fluxos de
mobilitat obligada amb aquest nou centre. El procés passa a repetir-se fins a
quatre vegades.

L'aplicació d'aquesta metodologia per a la determinació de l'àmbit metropolità
barceloní posava de manifest, per a l'any 199613, l'existència d'aquesta
estructura espacial complexa explicitada en els paràgrafs anteriors: així, al
costat de la marcada vinculació de l'àmbit a la seva ciutat central (caràcter
monocèntric de la metròpoli barcelonina), s'hi feia evident el manteniment d'una
estructura policèntrica subjacent a l'anterior en la qual un conjunt de nuclis
urbans (Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, i Vilanova i la Geltrú), de rang
inferior a Barcelona, juguen un paper decisiu en l'organització espacial del
territori metropolità com a àrees metropolitanes primàries segons terminologia
d'aquesta metodologia americana.

                                                          
13 El retard en l'obtenció de les dades de mobilitat obligades derivades de l'explotació del Cens de l'any
2001, ha impedit l'actualització d'aquesta delimitació per a la totalitat de l'àmbit metropolità. Així mateix,
els canvis estructurals en la recollida d'informació del darrer cens podria alterar substancialment la
delimitació de l'àrea metropolitana consolidada de Barcelona i les seves àrees primàries.
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Des d'aquesta perspectiva metodològica, l'àmbit funcional de la ciutat de
Terrassa, entre els anys 1986 i 2001, es determina en la primera iteració
(municipis que donen més del 15% de la seva població ocupada resident al
municipi central), i apareix configurat pels municipis de: Terrassa (com a ciutat
central), Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses, i Mura (a la comarca del
Bages) (Taula 6).

Mapa 4. Mercat de treball de Terrassa, 2001
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Malgrat aquesta aparent estabilitat, l'anàlisi temporal dels fluxos de mobilitat
obligada des d'aquests municipis vers el seu centre permet constatar
diferències significatives en la intensitat d'aquesta relació i en la fortalesa del
sistema urbà en sí mateix.

Així, entre 1986 i 1991 es constata un reforçament relatiu de la intensitat de
relació en el sí del sistema urbà (els 6 municipis adscrits a l'àmbit funcional
terrassenc passen d'enviar el 36,3% de la seva població ocupada resident a la
ciutat central, a enviar-ne el 40,1%), fruït de l'increment en aquesta intensitat de
relació per part d'aquells municipis que mantenien uns lligams més dèbils amb
el centre i que compensa el debilitament que experimenten aquelles relacions
més intenses.
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Taula 6. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (1/2).
Mercat de treball de Terrassa. 1986-2001.

Municipi/any POR1 POR/Terrassa2 % Relació3

1986

Terrassa 44.300 37.447 84,53
Viladecavalls 696 391 56,21
Matadepera 1.216 648 53,27
Rellinars 65 21 32,81
Ullastrell 280 86 30,82
Mura 48 12 25,00
Vacarisses 205 40 19,61
Sant Quirze del Vallès 2.037 132 6,48
Rubí 13.535 535 3,95
Sant Cugat del Vallès 11.208 262 2,34
Castellar del Vallès 3.604 72 1,99
Sabadell 51.643 800 1,55

1991

Terrassa 54.753 43.253 79,00
Viladecavalls 1.299 697 53,66
Matadepera 1.897 962 50,71
Ullastrell 386 135 34,97
Rellinars 70 24 34,29
Vacarisses 327 88 26,91
Mura 84 8 9,52
Sant Quirze del Vallès 3.778 276 7,31
Rubí 19.006 872 4,59
Sant Llorenç Savall 616 22 3,57
Gallifa 35 1 2,86
Sabadell 111 3 2,70

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. POR: Població ocupada resident.
2. POR/Terrassa: Població ocupada resident al municipi que treballa al municipi capçalera (Terrassa).
3. % Relació: Percentatge d'ocupats residents al municipi que treballen al municipi central. 

En aquest procés hi destaca la intensificació de la relació amb Terrassa de
Vacarisses (passa d'enviar el 19,6% a enviar-ne el 26,9%), Ullastrell (passa del
30,8% al 34,9%) i Rellinars (del 32,8% al 34,3%), que es combina amb la
relativa pèrdua d'intensitat de la relació establerta del municipi central amb
Viladecavalls i Matadepera (disminueix en 3 punts la seva intensitat de
vinculació tot i que continuen enviant més del 50% de la seva població ocupada
resident a Terrassa).

Però el sistema en sí reforça la seva consistència global, malgrat que Terrassa
mostri una menor capacitat de retenir la seva població ocupada resident (es
produeix una caiguda de 5 punts en el percentatge de població ocupada
resident que es queda a treballar a la ciutat), i malgrat que el 1991 constitueix
l'única data censal, de tot el període analitzat, en què el sistema urbà de
Terrassa apareix configurat per 6 municipis enlloc de 7 (el municipi de Mura
passa d'enviar un 25% de la seva població ocupada resident a Terrassa, a
enviar-ne tan sols el 9,5%).
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Taula 6. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (2/2).
Mercat de treball de Terrassa. 1986-2001.

1996 POR1 POR/Terrassa2 % Relació3

Terrassa 56.765 41.244 72,66
Matadepera 2.437 1.229 50,43
Viladecavalls 1.961 979 49,92
Rellinars 110 44 40,00
Ullastrell 381 145 38,06
Vacarisses 662 236 35,65
Mura 84 20 23,81
Sant Quirze del Vallès 4.255 272 6,39
Gallifa 53 3 5,66
Rubí 19.893 1.116 5,61
Castellar del Vallès 6.086 230 3,78
Sabadell 65.612 2.182 3,33

2001

Terrassa 78.005 50.869 65,21
Viladecavalls 3.125 1.374 43,97
Ullastrell 656 249 37,96
Matadepera 3.270 1.231 37,65
Rellinars 161 58 36,02
Vacarisses 1.542 438 28,40
Mura 101 25 24,75
Rubí 28.958 1.539 5,31
Sant Quirze del Vallès 6.911 367 5,31
Sant Llorenç Savall 755 28 3,71
Castellar del Vallès 8.671 292 3,37
Sabadell 81.200 2.681 3,30

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. POR: Població ocupada resident.
2. POR/Terrassa: Població ocupada resident al municipi que treballa al municipi capçalera (Terrassa).
3. % Relació: Percentatge d'ocupats residents al municipi que treballen al municipi central. 

Serà a partir de 1991, i fins al final del període analitzat, que s'assisteix a un
debilitament de la consistència global de l'àmbit. Així, al 1996 els municipis
adscrits i dependents de la ciutat central passen d'enviar una mitjana del 40,1%
(any 1991) de la seva població ocupada a treballar a Terrassa a enviar-ne el
39,7%, mentre que per a l'any 2001 aquest percentatge baixa fins al 34,8%.

Un fenomen d'esmorteïment que mostra dues tendències marcadament
diferenciades: d'una banda, el debilitament d'aquelles vinculacions més
intenses i marcades, i la intensificació d'aquelles vinculacions relativament més
febles (evolució seguida entre 1991 i 1996); i de l'altra, la caiguda generalitzada
de la intensitat de relació amb el municipi central, fortament accentuada en
aquells vincles que mostraven major fortalesa en els períodes anteriors (de
1996 a 2001).

Així, entre 1991 i 1996, malgrat la tendència global a l'atenuació de lligams,
aquells municipis amb les relacions més febles en el sí del sistema
experimenten guanys força significatius en la intensitat de vinculació amb la
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ciutat central: Mura torna a quedar inclosa en l'àmbit funcional amb un
increment de 14,3 punts percentuals en la seva relació laboral amb Terrassa,
Vacarisses intensifica la seva vinculació amb pràcticament 9 punts, Rellinars
passa d'enviar el 34,3% de la seva població ocupada a enviar-ne el 40%, i
Ullastrell experimenta un guany de poc més de 3 punts. 

La tendència inversa l'experimenten els tres municipis situats al capdamunt del
sistema: Terrassa (la seva capacitat de retenció vers la població ocupada
resident passa del 79% al 72,6%), Viladecavalls (passa d'enviar el 53,6% de
població ocupada al municipi central, a enviar-ne el 49,9%), i Matadepera (que
experimenta una tènue debilitació de la seva intensitat de relació amb Terrassa
de 0,3 punts).

Però és en la darrera part del període, entre 1996 i 2001, que el debilitament
del sistema des del punt de vista de la mobilitat laboral és més evident alhora
que es fa generalitzat per a la totalitat de municipis (a excepció de Mura, que al
capdavall del sistema passa d'enviar a Terrassa el 23,8% de la seva població
ocupada, a enviar-ne el 24,7%): Matadepera (passa del 50,4% al 37,6%),
Vacarisses (passa del 35,7% al 28,4%), Viladecavalls (del 49,9% al 44%),
Rellinars (que passa d'enviar cap a Terrassa el 40% de la seva població
ocupada a enviar-hi el 36%), i Ullastrell (que pràcticament manté la seva relació
amb Terrassa, experimentant una tènue devallada de 0,1 punts). 

Aquest fenomen encaixa a la perfecció amb la tendència a la dispersió i
multidireccionalitat dels fluxos de mobilitat obligada, i el conseqüent trencament
de les estructures jeràrquiques que tradicionalment havien organitzat el territori
metropolità.

La ciutat de Terrassa, per la seva banda, assoleix l'any 2001, el nivell més baix
d'autocontenció passant, en aquests 15 anys, de retenir el 85% de la seva
població ocupada resident, a retenir-ne tan sols el 65%.

És obvi però, malgrat aquest contrastat debilitament, que el Sistema Urbà de
Terrassa (SUT) té encara plena vigència, si més no a curt i mitjà termini, i així
ho fa pensar l'enorme distància que existeix entre la relació mantinguda per
aquests municipis amb la ciutat de Terrassa, i l'índex de relació que mantenen
amb la ciutat aquells municipis que queden fora d'aquesta àrea metropolitana
primària definida a partir del llindar del 15% de la mobilitat laboral: Rubí i Sant
Quirze del Vallès (envien el 5,3% de la seva població ocupada a Terrassa), o
Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès i Sabadell (amb un índex de relació
d'entre el 3,7 i el 3,3%).
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Taula 7. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball.
Índex de mobilitat al mercat de treball de Terrassa. 1986-2001.

Any POR1 LlTL2 POR/Àmbit3 % ACONT.4 % ASUF.5 JOB-RATIO6 OBERTURA7

19868 46.810 44.677 39.960 85,37 89,44 0,9544 0,2895
19919 58.732 55.366 46.897 79,85 84,70 0,9427 0,4329
19968 62.400 59.190 46.579 74,65 78,69 0,9486 0,6104
20018 86.860 74.136 59.011 67,94 79,60 0,8535 0,7282

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. POR: Població ocupada resident a l'àmbit.
2. LlTL: Llocs de treball localitzats a l'àmbit.
3. POR/Àmbit: Població ocupada resident a l'àmbit que treballa en llocs de treball localitzats a l'interior de l'àmbit.
4. ACONT.: Taxa d'autocontenció: % de residents que treballen a l'àmbit respecte el total de POR.
5. ASUF.: Taxa d'autosuficiència: % de residents que treballen a l'àmbit respecte el total LlLT.
6. JOB-RATIO: Relació entre oferta i demanda de treball.
7. OBERTURA: Índex d'obertura: quocient entre els desplaçaments fora de l'àmbit (entrades més sortides) i els desplaçaments 
a l'interior de l'àmbit.
8. Matadepera, Mura, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.
9. Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.

L'anàlisi de l'evolució dels LlTL i la POR de l'àmbit (Taula 7) posa de manifest la
seva tendència a l'obertura i el seu conseqüent debilitament: l'autocontenció del
sistema urbà de Terrassa passa del 85,4% al 67,9% i la seva autosuficiència
del 89,4% al 79,6%. Aquest decrement de la capacitat de retenir la població
ocupada resident a l'interior de l'àmbit i de donar resposta als llocs de treball
que hi són localitzats suposa un notable increment de l'índex d'obertura global
del sistema, que ha passat del 0,29 al 0,73.

Malgrat tot, queda clar que l'àmbit funcional de Terrassa presenta encara una
notable autocontenció i autosuficiència, que es tradueix en un predomini dels
desplaçaments circumscrits a l'interior per damunt dels desplaçaments externs
(malgrat l'increment substancial dels mateixos).

L'evolució seguida per la job-ratio reforça l'explicació del fenomen, tot
contrastant l'increment del dèficit de llocs de treball de l'àmbit en aquests
darrers 15 anys: així, si al 1986, amb una job-ratio del 95,44%, l'àmbit
presentava un lleuger superàvit de població ocupada en relació als llocs de
treball localitzats (de 2.133 individus), al 2001 el dèficit de llocs de treball
s'incrementa substancialment (en 12.724, un 497% en relació al dèficit existent
al 1986).

L'anàlisi de l'evolució seguida pels principals fluxos de mobilitat amb origen o
destinació a l'àmbit del sistema urbà de Terrassa (Taula 8), posa de manifest la
pèrdua d'autocontenció del mateix, així com l'increment de la intensitat de
relació amb la resta de municipis externs al sistema, amb especial rellevància
al pes relatiu que adquireixen aquells fluxos més petits i menys representatius
(els municipis agrupats sota l'epígraf Resta de Catalunya passen de
representar el 2,9% dels fluxos amb origen al sistema urbà de Terrassa, o el
2,3% dels fluxos amb destinació a aquest, a representar-ne el 7 i el 6,4%
respectivament).
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Taula 8. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (1/2).
Mercat de treball de Terrassa. Orígens-Destinacions. 1986-2001.

Destí Origen
% s/Població % s/Total llocs de

Municipi/Àmbit Nombre ocupada al SUT Municipi/Àmbit Nombre treball al SUT

1986

Àmbit definit1 39.960 85,37 Àmbit definit1 39.960 89,44
Barcelona 2.445 5,22 Barcelona 1.317 2,95
Sabadell 1.325 2,83 Sabadell 927 2,07
Rubí 737 1,57 Rubí 553 1,24
Sant Cugat del Vallès 293 0,63 Sant Cugat del Vallès 270 0,60
Cerdanyola del Vallès 176 0,38 Sant Quirze del Vallès 134 0,30
Olesa de Montserrat 127 0,27 Cerdanyola del Vallès 103 0,23
Martorell 120 0,26 Badalona 97 0,22
Castellbisbal 96 0,21 Barberà del Vallès 96 0,21
Barberà del Vallès 96 0,21 Santa Coloma de Gramenet 93 0,21
Sant Quirze del Vallès 86 0,18 Hospitalet de Llobregat, l' 91 0,20
Resta de Catalunya 1.349 2,88 Resta de Catalunya 1.036 2,32

1991

Àmbit definit2 46.897 79,85 Àmbit definit2 46.897 84,70
Barcelona 3.610 6,15 Barcelona 2.035 3,68
Sabadell 2.082 3,54 Sabadell 1.863 3,36
Rubí 1.304 2,22 Rubí 891 1,61
Sant Cugat del Vallès 631 1,07 Sant Cugat del Vallès 413 0,75
Cerdanyola del Vallès 434 0,74 Sant Quirze del Vallès 281 0,51
Barberà del Vallès 299 0,51 Cerdanyola del Vallès 221 0,40
Sant Quirze del Vallès 229 0,39 Hospitalet de Llobregat, l' 199 0,36
Castellbisbal 176 0,30 Badalona 191 0,34
Olesa de Montserrat 153 0,26 Barberà del Vallès 187 0,34
Martorell 131 0,22 Santa Coloma de Gramenet 134 0,24
Resta de Catalunya 2.786 4,74 Resta de Catalunya 2.054 3,71

Font: Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball de la Província de Barcelona. Elaboració pròpia.
1. Matadepera, Mura, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.
2. Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.

En aquest anàlisi dels fluxos de mobilitat amb origen o destinació a l'àmbit
funcional terrassenc, hi destaca per damunt de tot la relació entre aquest i la
ciutat de Barcelona, i en un segon terme l'establerta amb l'àmbit del Vallès
Occidental, on hi tenen un paper important, com a centres receptors i emissors
de mà d'obra expulsada o amb destinació al mercat de treball terrassenc, les
ciutats de Sabadell, Rubí i Sant Cugat del Vallès.

L'anàlisi per àmbits comarcals (Taula 9) posa de manifest que les principals
relacions per mobilitat laboral tenen lloc amb la pròpia comarca del Vallès
Occidental, que és el destí d'un 41,4% dels desplaçaments generats cap a
l'exterior de l'àmbit i el lloc d'emissió d'1 de cada 2 desplaçaments amb
destinació al sistema urbà terrassenc (un 51,3%).
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Taula 8. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (2/2).
Mercat de treball de Terrassa. Orígens-Destinacions. 1986-2001.

Destí Origen
% s/Població % s/Total llocs de

Municipi/Àmbit Nombre ocupada al SUT Municipi/Àmbit Nombre treball al SUT

1996

Àmbit definit1 46.579 74,85 Àmbit definit1 46.579 78,95
Barcelona 3.992 6,41 Barcelona 2.610 4,42
Sabadell 2.792 4,49 Sabadell 2.389 4,05
Rubí 1.742 2,80 Rubí 1.168 1,98
Sant Cugat del Vallès 962 1,55 Sant Cugat del Vallès 583 0,99
Cerdanyola del Vallès 532 0,85 Cerdanyola del Vallès 353 0,60
Barberà del Vallès 426 0,68 Hospitalet de Llobregat, l' 305 0,52
Sant Quirze del Vallès 403 0,65 Sant Quirze del Vallès 291 0,49
Castellbisbal 269 0,43 Badalona 262 0,44
Martorell 243 0,39 Castellar del Vallès 245 0,42
Badalona 238 0,38 Barberà del Vallès 223 0,38
Resta de Catalunya 4.052 6,51 Resta de Catalunya 3.993 6,77

2001

Àmbit definit1 59.011 67,94 Àmbit definit1 59.011 79,60
Ocupats  a diversos municipis 5.883 6,77 Sabadell 3.038 4,10
Barcelona 5.601 6,45 Barcelona 2.733 3,69
Sabadell 3.790 4,36 Rubí 1.652 2,23
Rubí 2.609 3,00 Sant Cugat del Vallès 763 1,03
Sant Cugat del Vallès 1.456 1,68 Cerdanyola del Vallès 446 0,60
Barberà del Vallès 648 0,75 Sant Quirze del Vallès 399 0,54
Cerdanyola del Vallès 604 0,70 Badalona 384 0,52
Castellbisbal 433 0,50 Barberà del Vallès 354 0,48
Sant Quirze del Vallès 414 0,48 Castellar del Vallès 334 0,45
Martorell 351 0,40 Hospitalet de Llobregat 322 0,43
Resta de Catalunya 6.060 6,98 Resta de Catalunya 4.700 6,34

Font: Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball de la Província de Barcelona. Elaboració pròpia.
1. Matadepera, Mura, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.
2. Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.

A certa distància, el Barcelonès s'erigeix com el segon gran àmbit de relació,
tant pel que fa a àmbit receptor de mà d'obra resident a l'àmbit funcional
terrassenc (un 22% dels desplaçaments a l'exterior), com a àmbit emissor (un
25,2% dels desplaçaments entrants).

A una notable distància d'aquests dos grans àmbits de relació (són la
destinació o l'origen de 3 de cada 4 desplaçaments al mercat de treball de
Terrassa), hi trobem la comarca del Baix Llobregat (és la destinació d'un 6,2%
dels desplaçaments externs i l'origen d'un 7,6%), i en un segon terme, pel que
fa a la intensitat dels fluxos, les comarques del Vallès Oriental i el Bages.

L'anàlisi de l'evolució temporal d'aquests àmbits comarcals de relació posa de
manifest un cert debilitament d'aquelles relacions més intenses (Vallès
Occidental i Barcelonès), i un increment en la intensitat de relació amb aquells
àmbits que es podria considerar de segon ordre en funció de la magnitud
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d'aquesta relació: el Baix Llobregat, el Bages, el Vallès Oriental, el Maresme i la
resta de comarques metropolitanes o properes a l'àmbit metropolità14. 

Taula 9. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball.
Mercat de treball de Terrassa. Orígens-Destinacions per comarques. 1986-2001.

Destí Origen
% s/Població % s/Total llocs de

Comarca/Àmbit Nombre ocupada al SUT Comarca/Àmbit Nombre treball al SUT

1986

Àmbit definit1 39.960 85,37 Àmbit definit1 39.960 89,44
Vallès Occidental 3.077 6,57 Vallès Occidental 2.280 5,10
Barcelonès 2.556 5,46 Barcelonès 1.631 3,65
Baix Llobregat 471 1,01 Baix Llobregat 335 0,75
Vallès Oriental 183 0,39 Bages 162 0,36
Bages 174 0,37 Vallès Oriental 106 0,24
Alt Penedès 65 0,14 Maresme 70 0,16
Maresme 49 0,10 Anoia 27 0,06
Anoia 33 0,07 Osona 11 0,02
Osona 33 0,07 Alt Penedès 10 0,02
Garraf 10 0,02 Garraf 6 0,01
Altres 199 0,43 Altres 79 0,18

2001

Àmbit definit1 59.011 67,94 Àmbit definit1 59.011 79,60
Vallès Occidental 11.514 13,26 Vallès Occidental 7.756 10,46
Barcelonès 6.100 7,02 Barcelonès 3.810 5,14
Baix Llobregat 1.714 1,97 Baix Llobregat 1.146 1,55
Vallès Oriental 947 1,09 Vallès Oriental 747 1,01
Bages 550 0,63 Bages 669 0,90
Osona 160 0,18 Maresme 345 0,47
Maresme 158 0,18 Anoia 86 0,12
Alt Penedès 157 0,18 Garraf 73 0,10
Anoia 67 0,08 Alt Penedès 52 0,07
Garraf 31 0,04 Osona 51 0,07
Altres 569 0,66 Altres 390 0,53
Ocupats a diversos municipis 5.883 6,77

Font: Generalitat de Catalunya, Institud d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.
1. Terrassa, Matadepera, Mura, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.

Aquests àmbits territorials de relació es mantenen pel cas exclusiu de Terrassa.
L'anàlisi de l'evolució dels fluxos interns i externs (entrades i sortides), no fa res
més que constatar l'obertura del municipi, i l'increment substancial d'aquells
fluxos més petits (Taula 10).

Així, mentre que al 1986 els fluxos de mobilitat obligada cap a la Resta de
Catalunya suposaven un 3,2% dels fluxos originats a Terrassa i un 3% dels
fluxos amb destí a la ciutat, 15 anys més tard han passat a representar el 8,2%
i el 7,6% respectivament. Un increment, en pes relatiu, força més marcat al
d'aquells fluxos concentrats en municipis de major entitat o territorialment més
propers.

                                                          
14 Cal tenir present però, la cautela amb que cal realitzar aquest anàlisi evolutiu, sobretot pel que fa a les
destinacions, on la consideració separada d'aquells que realitzen desplaçaments a més d'un municipi en
el Cens de 2001, que representen un 21% de les destinacions externes al mercat de treball de Terrassa,
poden desvirtuar substancialment l'anàlisi detallat que se'n pugui realitzar.
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Taula 10. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (1/2).
Terrassa. Orígens-Destinacions. 1986-2001.

% s/Població % s/Total llocs de 
Desplaçaments/any Total ocupada a Terrassa Desplaçaments Total treball a Terrassa

1986

Dins el municipi 37.632 84,95 Dins el municipi 37.632 84,95

A d'altres municipis 6.668 15,05 Des d'altres municipis 5.780 13,05

Barcelona 2.229 5,03 Barcelona 1.302 2,94
Sabadell 1.141 2,58 Sabadell 897 2,02
Rubí 717 1,62 Matadepera 651 1,47
Sant Cugat del Vallès 284 0,64 Rubí 539 1,22
Viladecavalls 191 0,43 Viladecavalls 394 0,89
Matadepera 186 0,42 Sant Cugat del Vallès 267 0,60
Cerdanyola del Vallès 172 0,39 Sant Quirze del Vallès 133 0,30
Martorell 110 0,25 Cerdanyola del Vallès 101 0,23
Olesa de Montserrat 109 0,25 Badalona 93 0,21
Barberà del Vallès 88 0,20 Barberà del Vallès 93 0,21
Resta de Catalunya 1.441 3,25 Resta de Catalunya 1.310 2,96

1991

Dins el municipi 43.253 79,00 Dins el municipi 43.253 81,13

A d'altres municipis 11.500 21,00 Des d'altres municipis 10.063 18,87

Barcelona 3.197 5,84 Barcelona 1.968 3,69
Sabadell 1.796 3,28 Sabadell 1.796 3,37
Rubí 1.262 2,30 Matadepera 962 1,80
Sant Cugat del Vallès 594 1,08 Rubí 872 1,64
Viladecavalls 467 0,85 Viladecavalls 697 1,31
Cerdanyola del Vallès 405 0,74 Sant Cugat del Vallès 405 0,76
Matadepera 296 0,54 Sant Quirze del Vallès 276 0,52
Barberà del Vallès 274 0,50 Cerdanyola del Vallès 217 0,41
Sant Quirze del Vallès 194 0,35 Hospitalet de Llobregat, l' 197 0,37
Castellbisbal 162 0,30 Badalona 186 0,35
Resta de Catalunya 2.853 5,21 Resta de Catalunya 2.487 4,66

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

3.2. El sistema urbà de Terrassa en l'estructura urbana comarcal

L’anàlisi de l’evolució dels fluxos de mobilitat laboral en els desplaçaments
residència-treball, i en concret dels fluxos relatius amb destinació a Barcelona,
Sabadell i Terrassa per als municipis del Vallès Occidental (Taula 11), permet
constatar que malgrat l'evidència de la creixent integració territorial, aquests
tres municipis recullen bona part dels fluxos de mobilitat extramunicipal dels
municipis de l’àmbit, articulant així, des del punt de vista de la mobilitat laboral,
aquesta part del territori metropolità15.

                                                          
15 L'aplicació del model d'agregació de caràcter jeràrquic basat en el valor de relació residència/treball, per
a l'any 1996, determinava l'existència de dos sistemes urbans principals al Vallès Occidental: el de
Terrassa (Matadepera, Ullastrell, Viladecavalls, Rellinars, Vacarisses, i Mura), i el de Sabadell (Sant
Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Polinyà, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, i Sant Quirze del
Vallès). Juntament amb aquests dos sistemes urbans, s'intuïen dos altres sistemes secundaris: el sistema
dual Sant Cugat del Vallès-Rubí, així com Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac, dos sistemes
de difícil adscripció als anteriors per la seva vinculació amb Barcelona (CPSV-UPC (2003)).
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Taula 10. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (2/2).
Terrassa. Orígens-Destinacions. 1986-2001.

% s/Població % s/Total llocs de 
Desplaçaments/any Total ocupada a Terrassa Desplaçaments Total treball a Terrassa

1996

Dins el municipi 41.224 72,62 Dins el municipi 41.224 74,66

A d'altres municipis 15.541 27,38 Des d'altres municipis 13.995 25,34

Barcelona 3.426 6,04 Barcelona 2.471 4,47
Sabadell 2.344 4,13 Sabadell 2.193 3,97
Rubí 1.631 2,87 Matadepera 1.228 2,22
Viladecavalls 1.235 2,18 Rubí 1.116 2,02
Cerdanyola del Vallès 902 1,59 Viladecavalls 980 1,77
Sant Cugat del Vallès 473 0,83 Sant Cugat del Vallès 556 1,01
Barberà del Vallès 385 0,68 Sant Quirze del Vallès 331 0,60
Sant Quirze del Vallès 357 0,63 Cerdanyola del Vallès 293 0,53
Matadepera 342 0,60 Hospitalet de Llobregat, l' 273 0,49
Castellbisbal 237 0,42 Badalona 248 0,45
Resta de Catalunya 4.209 7,41 Resta de Catalunya 4.306 7,80

2001

Dins el municipi 50.869 65,21 Dins el municipi 50.869 75,32

A d'altres municipis 27.136 34,79 Des d'altres municipis 16.672 24,68

Ocupats  a diversos municipis1 5.177 6,64 Sabadell 2.681 3,97
Barcelona 4.746 6,08 Barcelona 2.485 3,68
Sabadell 3.258 4,18 Rubí 1.539 2,28
Rubí 2.414 3,09 Viladecavalls 1.374 2,03
Viladecavalls 1.496 1,92 Matadepera 1.231 1,82
Sant Cugat del Vallès 1.321 1,69 Sant Cugat del Vallès 702 1,04
Vacarisses 792 1,02 Vacarisses 438 0,65
Barberà del Vallès 583 0,75 Cerdanyola del Vallès 401 0,59
Cerdanyola del Vallès 525 0,67 Sant Quirze del Vallès 367 0,54
Matadepera 468 0,60 Badalona 349 0,52
Resta de Catalunya 6.356 8,15 Resta de Catalunya 5.105 7,56

Font: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya.
1. Ocupats el lloc de treball dels quals està acupat en diversos municipis (nova categoria no inclosa en els cens anteriors).

La tendència a la dispersió dels fluxos és però prou notable, experimentant-se
una caiguda en el pes d’aquestes fluxos cap aquests 3 municipis capçalera.
Només 1 de cada 3 municipis de la comarca inverteix aquesta tendència i
reforça el protagonisme d’aquests 3 fluxos en la repartició de la seva mobilitat
externa (Castellar del Vallès, Castellbisbal, Palau-Solità i Plegamans, Rellinars,
Sentmenat, Ullastrell i Vacarisses). Per la resta de municipis queda palès,
sense necessitat d’un anàlisi més detallat, la pèrdua de capacitat d’atracció de
les capçaleres mitjançant la menor polarització dels fluxos que atreuen
(disminueix el seu pes relatiu).

I òbviament, aquesta disminució de la capacitat d’atracció conjunta es tradueix
en una debilitació dels àmbits d’influència que aquestes capçaleres dibuixen al
seu voltant, reforçant-se aquelles vinculacions més dèbils.

Terrassa a priori, i per als municipis del Vallès, es manifesta com la ciutat que
dibuixa un àmbit més fort i més potent dins la comarca: no només per la
quantitat de municipis que integra en el seu sistema urbà (segons el llindar del
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15% de població ocupada en la primera iteració: 7 municipis, 2 més que
Sabadell), sinó sobretot per la intensitat d'aquests fluxos.

Taula 11. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball.
Vallès Occidental1. Fluxos relatius amb destinació a Barcelona, Sabadell i Terrassa2. 1986-2001.

% s/Població % s/Població % s/Població % s/Població
ocupada a Barcelona ocupada a Sabadell ocupada a Terrassa ocupada a les tres ciutats

Municipi 1986 2001 1986 2001 1986 2001 1986 2001

Badia del Vallès - 13,51 - 15,07 - 2,72 - 31,30
Barberà del Vallès 22,62 11,28 22,60 18,05 1,11 2,29 46,33 31,62
Castellar del Vallès 4,30 3,15 21,23 26,74 2,03 3,90 27,56 33,79
Castellbisbal 9,22 11,47 0,08 0,52 0,78 1,28 10,08 13,27
Cerdanyola de Vallès 33,08 21,10 6,64 4,72 0,70 1,60 40,42 27,42
Gallifa 27,27 25,00 6,06 2,08 0,00 3,13 33,33 30,21
Matadepera 9,46 12,20 12,09 7,83 53,54 37,65 75,09 57,68
Montcada i Reixach 26,92 25,19 1,87 2,15 0,33 0,66 29,12 27,99
Mura3 8,33 5,94 2,08 6,93 25,00 24,75 35,41 37,62
Palau-Solità i Plegamans 13,48 15,23 2,29 2,68 0,19 0,53 15,96 18,44
Polinyà 6,08 5,56 8,96 8,59 0,11 0,58 15,15 14,74
Rellinars 6,15 7,45 0,00 0,62 32,31 36,02 38,46 44,10
Ripollet 19,87 14,70 3,80 3,85 0,93 1,15 24,60 19,69
Rubí 14,22 10,84 1,57 1,90 3,98 5,31 19,77 18,05
Sabadell 4,72 6,52 78,73 56,46 1,74 3,30 85,19 66,27
Sant Cugat del Vallès 35,15 31,96 2,36 2,22 2,38 2,43 39,89 36,61
Sant Llorenç Savall 2,43 6,62 4,05 9,80 0,81 3,71 7,29 20,13
Sant Quirze del Vallès 18,41 18,84 34,51 21,79 6,53 5,31 59,45 45,94
Santa Perpètua de Mogoda 18,86 16,25 3,36 3,80 0,24 0,68 22,46 20,73
Sentmenat 4,27 6,24 7,21 10,43 0,31 1,62 11,79 18,29
Terrassa 5,03 6,08 2,58 4,18 84,95 65,21 92,56 75,47
Ullastrell 4,29 5,49 2,86 4,12 30,71 37,96 37,86 47,56
Vacarisses 9,76 11,02 2,93 3,96 19,51 28,40 32,20 43,39
Viladecavalls 8,76 7,42 3,30 5,95 56,61 43,95 68,67 57,33

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. Percentatge de treballadors municipals residents als respectius municipis que van a treballar a Barcelona, Sabadell i Terrassa.
3. Es substitueix el flux amb destinació a Sabadell pel flux d'ocupats municipals que es desplacen a treballar a Manresa (capital comarcal del Bages).

Des d'aquesta perspectiva d'anàlisi, l'estructura urbana del Vallès Occidental
podria quedar organitzada en 5 tipologies de municipis en funció de la relació
establerta entre ells per raó de mobilitat laboral: un primer gran grup el
constituirien aquells municipis que mantenen una relació intensa amb algun
dels municipis que actuen com a capçaleres (el flux de mobilitat amb aquestes
capçaleres, considerant el llindar del 15%, és molt superior al flux de mobilitat
que mantenen amb la resta de capçaleres), mentre que el segon gran grup
seria aquell constituït per aquells municipis que no presenten una adscripció
clara a cap de les ciutats centrals de la comarca (en tots els casos es tracta de
municipis força autocontinguts si els comparem amb la resta i no tenim en
compte les capitals comarcals o capçaleres).

Així, d'una banda trobem uns municipis que graviten a l'entorn de Terrassa
(Matadepera, Ullastrell, Rellinars, Vacarisses, Viladecavalls, i Mura (al Bages)),
Sabadell (Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, Barberà del Vallès, i
Badia del Vallès), o Barcelona (Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Montcada i
Reixac, Palau-solità i Plegamans, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de la
Mogoda, Ripollet, i Castellbisbal).

Mentre que per l'altra, hi ha un petit grup de municipis que no tenen clara la
seva adscripció, alguns entre Sabadell i Barcelona (Sentmenat, Sant Llorenç
Savall, o Polinyà), o d'altres entre Terrassa i Barcelona (com en el cas de Rubí,
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molt més vinculat amb Barcelona, però que en els darrers 15 anys ha
incrementat la seva relació amb Terrassa).

3.3. L'estructura urbana de la comarca del Vallès segons les dades de
mobilitat quotidiana

Com s'ha comentat amb anterioritat, la delimitació d'àmbits funcionals en el
territori a partir dels fluxos de mobilitat obligada per motius laborals constitueix
una de les múltiples aproximacions possibles a l'anàlisi de l'estructura i el
funcionament d'un determinat àmbit territorial.

És sens dubte l'aproximació més emprada tradicionalment, tal i com s'ha
esmentat tant per les característiques pròpies dels fluxos que serveixen per a la
delimitació d'aquests àmbits (regularitat i estabilitat espacial i temporal), com
per la disponibilitat d'informació. Ara bé, des del punt de vista de la mobilitat de
caràcter diari aquests desplaçaments, que responen a la necessitat de
desplaçament entre el lloc de residència i el lloc de treball, permeten cada
vegada menys explicar el funcionament real del territori des del punt de vista de
les interrelacions que hi defineixen els desplaçaments d'aquells que hi viuen.

I és que en el model de mobilitat d'inicis del segle XXI, aquella mobilitat de casa
a la feina, de la feina a casa (pendulars o commuting), que constituïa el motiu
bàsic de desplaçament al llarg del segle passat, permet cada vegada més
explicar una part més petita de les interrelacions que tenen lloc damunt del
territori. Les dades de mobilitat obligada són només una petita part d'una
realitat molt diversa i complexa.

Les característiques que té avui la mobilitat de les persones depassa la
discriminació entre obligada i no obligada, perquè ja no es pot considerar el
treball com el principal motiu de desplaçament. Cal incloure-hi noves raons que
tenen a veure amb l'augment de la productivitat, l'increment del consum i
l'ampliació del temps lliure.

Per tal de resoldre aquesta confusió entre allò que es obligat d'allò que no ho
és, s'està utilitzant el concepte de mobilitat quotidiana. Així, l'Enquesta de
mobilitat quotidiana16, elaborada per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
per als anys 1996 i 2001, estima que al voltant de la meitat dels desplaçaments
realitzats setmanalment pels habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona
(RMB) responen a motivacions tradicionalment considerades com a no
obligades, o no lligades a l'activitat productiva ni als estudis.

Al 1996, corresponien a aquestes motivacions el 45,3% dels desplaçaments
setmanals, mentre que per al 2001, tot i els canvis en la consideració de les

                                                          
16 En relació a les dades censals relatives a la mobilitat obligada per treball, l'Enquesta de mobilitat
quotidiana presenta l'inconvenient de ser una mostra, amb un error estadístic que incrementa a mesura
que hom aprofundeix en el territori. Al contrari, en les dades censals l'univers el constitueix la totalitat de la
població.
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motivacions dels desplaçaments17, aquelles motivacions no obligades
pràcticament s'equiparen, en el nombre de desplaçaments que generen, a
aquelles motivacions per raó de feina o estudis. 

Entre aquestes, destaquen els que responen a motivacions de compres (el
25% dels desplaçaments per mobilitat no obligada), les visites o acompanyar
algú a algun lloc (el 23%), i el lleure o diversió (el 21%).

Des d'aquesta perspectiva de la mobilitat quotidiana, al llarg de la setmana, els
residents a la RMB realitzen 1.628.407 desplaçaments amb origen i/o
destinació a la ciutat de Terrassa, el 62,2% dels quals són interns (origen i
destinació al propi municipi). D'aquests 37,8% de desplaçaments restants
(desplaçaments de connexió: de Terrassa a d'altres municipis de l'àmbit i des
d'aquests municipis amb destinació a Terrassa), pràcticament la meitat (el
48,6%) són amb destinació a Terrassa, posant-se de manifest també des
d'aquesta perspectiva la capacitat d'atracció de la ciutat.

Taula 12. Mobilitat Quotidiana.
Distribució de la mobilitat segons el motiu del desplaçament. 
Regió Metropolitana de Barcelona ampliada1 i Terrassa. 2001.

Terrassa
Motiu RMB Total2 Connexió3 Interns4 Residents5

Obligada 28,0% 25,4% 33,0% 20,7% 22,9%
  Treball 65,1% 78,4%
  Estudis 34,9% 21,6%

No Obligada 24,3% 27,5% 20,5% 31,8% 30,1%
  Compres 24,6% 15,7%
  Visites/acompanyar 23,5% 32,8%
  Lleure/diversió 21,1% 21,8%
  Altres 30,8% 29,8%

Tornada a casa 47,7% 47,1% 46,5% 47,5% 47,0%

Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Elaboració pròpia.
1. Àmbit de la Integració Tarifària: ampliació de l'àmbit del Pla Territorial Metropolità fins al límit del servei de Rodalies de RENFE.
2. Desplaçaments entre Terrassa i l'àmbit de la RMB ampliada.
3. Desplaçaments entre Terrassa i l'àmbit de la RMB ampliada (s'exclouen els desplaçaments interns: origen i destinació a Terrassa).
4. Desplaçaments amb origen i destinació a la ciutat de Terrassa.
5. Desplaçaments realitzats pels residents a Terrassa (interns i de connexió).

Observi's com en el cas de Terrassa la mobilitat no obligada predomina
lleugerament per damunt de la mobilitat obligada (el 28% enfront el 25%), un
predomini que s'incrementa si es consideren només aquells desplaçaments
generats a Terrassa (un 30% dels desplaçaments vers el 23% dels que
responen a motivacions obligades), essent encara més accentuat pels
desplaçaments circumscrits a l'àmbit estrictament municipal (un 32% vers el
21%).

                                                          
17 S'introdueix com a motiu de desplaçament el desplaçament de tornada a casa. La important proporció
assolida per aquest tipus de desplaçament confirma la tendència pendular de la mobilitat: és a dir, la
major part dels desplaçaments tenen l'origen o la destinació en el propi domicili.
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Pràcticament el 60% d'aquests desplaçaments de connexió (amb origen i/o
destinació a la ciutat) tenen lloc dins l'àmbit del Vallès Occidental, destacant per
damunt de tot els fluxos de connexió amb Sabadell (el 16% dels desplaçaments
de connexió amb Terrassa tenen Sabadell a l'origen o la destinació) i Rubí (el
15%).

A molta distància, el Barcelonès és l'àmbit comarcal d'on provenen o cap a on
es dirigeixen el 25% dels desplaçaments amb origen i/o destinació a Terrassa,
tot i que a nivell municipal la ciutat de Barcelona és la que manté una relació
més intensa amb Terrassa (un 19% dels desplaçaments de connexió de la
ciutat de Terrassa).

Pel que fa als desplaçaments realitzats pels residents a la ciutat cap a l'exterior
(un 23,7% dels desplaçaments totals realitzats pels residents), les principals
relacions s'estableixen amb el Vallès Occidental (un 57% d'aquests) i el
Barcelonès (el 25%).

Taula 13. Mobilitat Quotidiana.
Distribució dels desplaçaments segons origen i/o destinació. Terrassa. 2001. 

Àmbit Total1 Residents2

Barcelona 19,1% 22,6%
Resta del Barcelonès 6,4% 2,8%
Baix Llobregat 6,8% 6,1%
Vallès Oriental 2,0% 1,0%
Rubí 15,2% 9,5%
Sabadell 15,9% 16,5%
Resta del Vallès Occidental 27,9% 30,7%
Garraf 0,9% 1,7%
Alt Penedès 0,3% 0,6%
Altres 5,6% 8,4%

Total 100% 100%

Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Elaboració pròpia.
1. Desplaçaments realitzats per residents en l'àmbit de la RMB ampliada amb origen i/o destinació a Terrassa.
2. Desplaçaments realitzats per residents a Terrassa.

Des de la perspectiva municipal, destaquen les relacions establertes amb
Barcelona (el 23%), Sabadell (el 16%), Cerdanyola del Vallès (el 12%), i Rubí
(el 10%).

Així doncs, la consideració global del fenomen de la mobilitat, considerant la
totalitat dels desplaçaments realitzats pels habitants d'un àmbit territorial
concret, per tal d'aproximar-se als processos de interacció i intercanvi
experimentats en el sí del territori, poden dibuixar àmbits diferents als definits
des de la perspectiva de la mobilitat exclusivament laboral, o si més no alterar
la intensitat de vinculació entre les diferents entitats territorials.
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I és que a més a més, les característiques espacials i temporals d'aquests
desplaçaments que constitueixen la mobilitat no obligada són substancialment
diferents a les dels desplaçaments que responen a motivacions laborals18.

A partir dels fluxos observats en l'Enquesta de mobilitat quotidiana del 2001
(EMQ'01), és possible doncs realitzar una nova aproximació a l'anàlisi de
l'articulació territorial del Vallès Occidental en el sí de la Regió Metropolitana de
Barcelona, des de l'òptica de l'anàlisi de xarxes (network analysis), que té com
a objectiu fonamental les estructures, entenent com a tal la regularitat en les
pautes de relacions (lligams entre diferents actors o nodes territorials).

Amb aquest objectiu, la metodologia desenvolupada ad hoc per la pròpia
EMQ'01, inspirada en els treballs pioners en la delimitació d'àrees urbanes
segons fluxos de mobilitat obligada per motius laborals de la tradició nord-
americana (Àrees Estàndard Estadístiques Metropolitanes) i britànica (Àrees
Estàndard Metropolitanes de Mercat de Treball), és el Model Estructural de
Delimitació Automàtica d'Associacions Reticulars (MEDAAR)19.

A diferència de les metodologies tradicionals, el sistema desenvolupat defuig
d'estrictes restriccions, en tant que en termes generals ni imposa llindars
mínims d'associació, ni precisa d'un centre inicial sobre el qual generar
agregacions de forma iterativa (un llindar mínim del 15% i municipis de més de
50.000 habitants en la delimitació del sistema urbà de Terrassa que, seguint la
tradició nord-americana, precedeix el present apartat).

El model parteix del concepte d'equivalència estructural, a partir del qual les
àrees de cohesió queden definides per conjunts de municipis que presenten
entre ells unes pautes de relació properes. La tècnica estadística utilitzada ha
estat l'anàlisi de classificació automàtica (cluster analysis), que té com a
objectiu la classificació d'un conjunt d'objectes en grups el més homogenis
possibles, en aquest cas el punt de partida ha estat la matriu d'orígens per
destinacions a escala municipal.

A partir d'aquí s'elabora una nova matriu de lligam municipal sobre la que es
realitza la tècnica del cluster analysis, generant un seguit de classificacions, un
cop establert el mètode d'agregació (jeràrquic i aglomeratiu) i la mesura
d'associació pertinent.

Al finalitzar el procés, la RMB apareix integrada per 10 àrees de cohesió,
clusters o conglomerats de municipis: l'àrea Central (inclou Barcelona i el Baix
Llobregat sud), l'àrea del Garraf, de l'Alt Penedès, l'àrea del Baix Llobregat
nord, l'àrea del Vallès Occidental, la del Vallès Oriental, l'àrea del Montseny
(part oriental de la comarca del Vallès Oriental), l'àrea de l'Alt Maresme, la del
Maresme central i la del Barcelonès nord.

                                                          
18 Cebollada, Àngel i Miralles, Carme (2001), "Mobilitat laboral, per compres i lleure", a Enquesta de la
Regió de Barcelona, 2000, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB): Barcelona,
pàgs. 41-68.
19 Capdet, Mayte (2004), "L'anàlisi de les xarxes de mobilitat a la RMB" a Enquesta de mobilitat
quotidiana, EMQ 2001, Autoritat del Transport Metropolità (ATM): Barcelona, volum 11, 98 pàgines.
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Mapa 5. Àrees de cohesió de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

I un cop definit aquest esquelet bàsic, és possible realitzar una aproximació a
l'anàlisi de l'estructura interna de l'àrea del Vallès Occidental, integrada per 21
municipis (queden fora de la comarca administrativa els municipis de
Castellbisbal (Baix Llobregat nord) i Gallifa (Vallès Oriental)), amb prop de
650.000 habitants, uns 7,2 milions de desplaçaments setmanals, i que presenta
una de les autocontencions més elevades de l'àmbit metropolità (del 83,7%).

L'estructura urbana de l'àrea és complexa, fugint de la tendència monocèntrica
d'altres àrees de cohesió, amb dos nodes històrics predominants en clara
competència entre ells, Terrassa i Sabadell (al capdavant de la jerarquia
urbana de l'àrea), acompanyats d'una xarxa emergent de nous pols de
centralitat.

El sistema urbà de Terrassa, estaria integrat per Terrassa (destinació principal
d'un 25% de la resta de nodes de l'àrea, Sabadell ho és del 40%), Matadepera,
Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell i Rubí. Observi's, com des d'aquesta
perspectiva cauen del mercat de treball terrassenc els municipis de Mura (fora
de la RMB) i Rellinars20, però per altra banda s'hi integra Rubí.

Aquest municipi però, alhora també presenta estrets lligams de relació amb
aquesta xarxa emergent de noves centralitats que s'observa al sud de l'àrea.
Un sistema amb caràcter lineal que, fugint de la radialitat amb la qual
estructuren els seus respectius àmbits ciutats madures com Terrassa i
Sabadell, s'estructura a partir de les infrastructures de transport disposades
transversalment en el territori (la AP-7 i els seus laterals (B-30)), i apareix molt

                                                          
20 No cal oblidar que la EMQ és una enquesta realitzada sobre un univers molt més petit que el dels
censos (en els quals l'univers coincideix amb la població total). Per aquest motiu la mostra perd
representativitat al augmentar l'escala territorial d'anàlisi i al disminuir el pes demogràfic de les unitats
territorials analitzades.
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ben connectat amb Barcelona a través de la C-16 i el Metro del Vallès dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Mapa 6. Principals relacions exteriors dels residents als
municipis de l'àrea del Vallès Occidental.

Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Taula 14. Mobilitat Quotidiana.
Distribució dels desplaçaments segons origen i/o destinació. Rubí. 2001. 

Àmbit Total1 Residents2

Barcelona 24,0% 23,0%
Resta del Barcelonès 2,7% 1,5%
Baix Llobregat 6,2% 4,5%
Maresme 1,1% 1,5%
Vallès Oriental 1,6% 1,1%
Sant Cugat del Vallès 23,6% 26,5%
Terrassa 23,3% 22,3%
Resta del Vallès Occidental 14,1% 15,0%
Garraf 1,1% 1,5%
Altres 2,3% 3,1%

Total 100% 100%

Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Elaboració pròpia.
1. Desplaçaments realitzats per residents en l'àmbit de la RMB ampliada amb origen i/o destinació a Rubí.
2. Desplaçaments realitzats per residents a Rubí.

L'anàlisi detallat de les principals relacions establertes a partir dels fluxos de
mobilitat pels residents a Rubí posa de manifest aquesta doble integració del
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municipi en l'estructura urbana comarcal, alhora que fa palesa la importància de
la vinculació establerta amb Barcelona.

Així les principals relacions dels residents a Rubí amb l'exterior es donen, a
nivell municipal, amb Sant Cugat del Vallès (26%), Barcelona (23%) i Terrassa
(22%). 

Taula 15. M obilitat obligada per desplaçaments residència-treball ( 1/ 2) .
Rubí. Orígens-Destinacions. 1986-2001.

Destí Origen
% s/Població % s/Total llocs de

Municipi/Àmbit Nombre ocupada a Rubí Municipi/Àmbit Nombre treball a Rubí

1986

Dins el municipi 9.261 68,42 Dins el municipi 9.261 69,81

A d'altres municipis 4.274 31,58 Des d'altres municipis 4.005 30,19

Barcelona 1.925 14,22 Barcelona 1.330 10,03
Sant Cugat del Vallès 683 5,05 Terrassa 717 5,40
Terrassa 539 3,98 Sant Cugat del Vallès 448 3,38
Sabadell 212 1,57 Hospitalet de Llobregat, l' 220 1,66
Cerdanyola del Vallès 78 0,58 Sabadell 145 1,09
Sant Quirze del Vallès 72 0,53 Cerdanyola del Vallès 118 0,89
Hospitalet de Llobregat, l' 64 0,47 Santa Coloma de Gramenet 102 0,77
Castellbisbal 62 0,46 Badalona 98 0,74
Molins de Rei 32 0,24 Cornellà de Llobregat 61 0,46
Barberà del Vallès 30 0,22 Esplugues de Llobregat 56 0,42
Resta de Catalunya 577 4,26 Resta de Catalunya 710 5,35

1991

Dins el municipi 12.052 63,41 Dins el municipi 12.052 63,10

A d'altres municipis 6.954 36,59 Des d'altres municipis 7.049 36,90

Barcelona 2.576 13,55 Barcelona 2.010 10,52
Sant Cugat del Vallès 1.383 7,28 Terrassa 1.262 6,61
Terrassa 872 4,59 Sant Cugat del Vallès 748 3,92
Sabadell 322 1,69 Sabadell 364 1,91
Castellbisbal 160 0,84 Hospitalet de Llobregat, l' 363 1,90
Cerdanyola del Vallès 160 0,84 Cerdanyola del Vallès 231 1,21
Hospitalet de Llobregat, l' 137 0,72 Badalona 153 0,80
Barberà del Vallès 90 0,47 Santa Coloma de Gramenet 142 0,74
Sant Quirze del Vallès 75 0,39 Cornellà de Llobregat 117 0,61
Badalona 56 0,29 Sant Quirze del Vallès 111 0,58
Resta de Catalunya 1.123 5,91 Resta de Catalunya 1.548 8,10

Font: Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball de la Província de Barcelona. Elaboració pròpia.

L'anàlisi de l'evolució seguida pels fluxos de mobilitat obligada per motius
laborals no fan res més que corroborar aquesta triple adscripció del municipi.

Pel que fa a les destinació de la població ocupada resident a Rubí que treballa
en d'altres municipis es constata l'atenuació dels lligams amb l'àmbit central
metropolità (la ciutat de Barcelona passa de concentrar el 45% de la població
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resident que treballava fora del municipi l'any 1986, a aglutinar tan sols el 23%
d'aquests desplaçaments a l'exterior), alhora que s'intensifica la relació amb els
municipis de Sant Cugat del Vallès (passa d'atreure el 16% dels desplaçaments
a l'exterior, a atreure'n el 19% en el darrer cens de 2001), i en menor mesura
amb Terrassa (que al 1986 era la destinació del 13% dels desplaçaments
exteriors dels ocupats residents a Rubí, i al 2001 és la destinació de l'11%
d'aquests desplaçaments21).

Taula 15. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball (2/2).
Rubí. Orígens-Destinacions. 1986-2001.

Destí Origen
% s/Població % s/Total llocs de

Municipi/Àmbit Nombre ocupada a Rubí Municipi/Àmbit Nombre treball a Rubí

1996

Dins el municipi 11.393 57,33 Dins el municipi 11.393 55,15

A d'altres municipis 8.481 42,67 Des d'altres municipis 9.264 44,85

Barcelona 2.618 13,17 Barcelona 2.216 10,73
Sant Cugat del Vallès 1.673 8,42 Terrassa 1.630 7,89
Terrassa 1.116 5,62 Sant Cugat del Vallès 1.011 4,89
Sabadell 417 2,10 Sabadell 534 2,59
Cerdanyola del Vallès 217 1,09 Hospitalet de Llobregat, l' 464 2,25
Castellbisbal 213 1,07 Cerdanyola del Vallès 270 1,31
Barberà del Vallès 169 0,85 Badalona 217 1,05
Hospitalet de Llobregat, l' 165 0,83 Santa Coloma de Gramenet 201 0,97
Martorell 96 0,48 Sant Quirze del Vallès 162 0,78
Montcada i Reixac 80 0,40 Cornellà de Llobregat 146 0,71
Resta de Catalunya 1.717 8,64 Resta de Catalunya 2.413 11,68

2001

Dins el municipi 15.037 51,93 Dins el municipi 15.037 54,52

A d'altres municipis 13.921 48,07 Des d'altres municipis 12.542 45,48

Barcelona 3.139 10,84 Barcelona 2.522 9,14
Sant Cugat del Vallès 2.703 9,33 Terrassa 2.414 8,75
Ocupats diversos municipis 2.039 7,04 Sant Cugat del Vallès 1.291 4,68
Terrassa 1.539 5,31 Sabadell 800 2,90
Sabadell 550 1,90 Hospitalet de Llobregat, l' 503 1,82
Castellbisbal 423 1,46 Cerdanyola del Vallès 438 1,59
Barberà del Vallès 275 0,95 Badalona 346 1,25
Cerdanyola del Vallès 246 0,85 Sant Quirze del Vallès 242 0,88
Hospitalet de Llobregat, l' 171 0,59 Santa Coloma de Gramenet 230 0,83
Martorell 145 0,50 Cornellà de Llobregat 186 0,67
Resta de Catalunya 2.691 9,29 Resta de Catalunya 3.570 12,94

Font: Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball de la Província de Barcelona. Elaboració pròpia.

L'anàlisi de l'evolució relativa seguida per aquestes 3 destinacions principals
defineix prou bé els canvis experimentats en la inserció de Rubí en l'estructura
                                                          
21 La consideració a part dels Ocupats a diversos municipis en el darrer cens desvirtua parcialment aquest
anàlisi comparatiu. Al 1996, Terrassa era la destinació d'un 13% dels desplaçaments vers a l'exterior, i al
2001 el guany en nombres absoluts en relació a 1986 és de 1.000 desplaçaments (un increment del
185,6%).
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urbana comarcal: si bé per una banda, en 15 anys els desplaçaments exteriors
han augmentat en un 226%, seguint la tendència generalitzada a l'obertura
constatada anteriorment per l'àmbit metropolità i en especial pel Vallès; de
l'altra, només la intensitat de relació amb Sant Cugat del Vallès s'ha intensificat
en un grau superior a l'obertura experimentada pel municipi (amb un increment
del 295%), alhora que la intensitat de relació amb Barcelona ha incrementat en
un modest 63% (disminueix la polarització dels fluxos de sortida del municipi), i
en un 186% amb Terrassa.

És a dir, des de la perspectiva de la mobilitat, tant si considerem la totalitat dels
desplaçaments com si exclusivament es consideren els desplaçaments que
responen a motivacions laborals, Rubí presenta una doble adscripció en
l'estructura urbana de la comarca del Vallès Occidental: vers al nord, amb el
municipi de Terrassa; però també vers el sud, amb una superior intensitat que
variarà en funció de la variable considerada, amb Sant Cugat del Vallès i per
extensió amb l'àmbit central metropolità.


