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6. CONCLUSIONS

Del tancament a l'obertura municipal: l'explosió de la mobilitat i la
integració territorial.

• En aquests darrers 15 anys, els centres articuladors de l'àmbit metropolità,
Barcelona i les capitals comarcals de la segona corona metropolitana, han
experimentat un intens procés d'obertura.

Tots els municipis, tot i que amb ritmes evolutius i intensitats diferenciades,
veuen minvar la capacitat de retenir la seva població ocupada resident i de
cobrir amb aquesta l'oferta de llocs de treball localitzats a l'interior del
municipi (caiguda dels índexs d'autocontenció i autosuficiència). 

Terrassa i Mataró, per darrera de Barcelona, són les capitals comarcals que
presenten major resistència a aquest procés generalitzat d’obertura
municipal: són les úniques ciutats en les quals els desplaçaments realitzats a
l’interior encara predominen per damunt dels desplaçaments dels residents
cap a d’altres municipis (sortides) i/o els desplaçaments amb destinació a la
ciutat efectuats per residents en d’altres municipis (entrades).

• Terrassa apareix com el municipi més tancat del Vallès Occidental, essent el
municipi que presenta una major capacitat de retenir, dins dels seus límits
municipals, la seva població ocupada.

Aquesta capacitat de resistència a l'obertura fa que Terrassa sigui l'únic
municipi de la comarca en el qual els desplaçaments interns encara superen
els externs (els que s'originen a Terrassa cap a d'altres municipis i els
generats en d'altres municipis amb destinació a la ciutat).

Des d'aquesta perspectiva, Terrassa esdevé la ciutat on concorrerien
funcions de capitalitat de manera més acusada.

• Aquest procés d'obertura i la integració que a nivell territorial en resulta,
s'explica en part pels creixents desequilibris, a l'interior de cada municipi,
entre població ocupada resident i llocs de treball localitzats.

En tan sols 15 anys, el desequilibri mitjà a nivell comarcal ha experimentat
un increment del 256%. Terrassa, que entre 1996 i 2001 ha experimentat un
augment del desequilibri del 578%, és el sisè municipi en increment relatiu
de desequilibri en aquests darrers 15 anys.

Aquesta accentuació del desequilibri en el darrer quinquenni converteix la
ciutat de Terrassa en la segona ciutat, per darrera de Sabadell, amb una
major diferència entre població ocupada i llocs de treball localitzats: en
aquest cas amb un superàvit de 10.465 individus en relació als llocs de
treball localitzats a la ciutat.
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• Aquesta tendència al desequilibri municipal comporta una creixent
polarització funcional del territori: uns municipis s'especialitzen en usos i
funcions de caràcter residencial, en d'altres l’especialització té lloc en termes
d’activitat econòmica.

Al 2001, un 29% dels municipis de la comarca presenten un fort nivell
d’especialització, i en aquests darrers 15 anys són el 63% dels municipis del
Vallès Occidental els que han vist incrementar el seu nivell d'especialització.

Terrassa, amb una població ocupada de 78.005 ciutadans i 67.540 llocs de
treball localitzats, es manté entre els municipis amb una lleugera
especialització residencial.

• El desplaçament dels ciutadans permet relligar aquest territori que tendeix a
l'especialització funcional de les seves diferents parts. Així, en aquests
darrers 15 anys s'assisteix a una integració progressiva del territori que
comporta un canvi substancial en l'organització funcional pròpia d'etapes
precedents.

Progressivament s'està assistint a l'esmicolament de les estructures
tancades i les relacions jeràrquiques unívoques (municipis que articulen una
àrea d'influència al seu entorn), i és que la creixent mobilitat extramunicipal
tendeix a deixar de ser unidireccional per diversificar-se i esdevenir
multidireccional, assolint un elevat nivell de dispersió.

Terrassa esdevé l'únic municipi de la comarca que manté com a únic flux de
mobilitat significatiu la mobilitat intramunicipal. Aquesta tendència contrasta
amb l'experimentada per la resta de municipis de la comarca, els quals han
passat d'una mitjana de 1,8 fluxos significatius l'any 1986 a 3,4 el 2001.

El sistema urbà de Terrassa.

• Malgrat aquesta tendència a la dispersió dels fluxos de mobilitat i a la
creixent integració territorial, Terrassa continua exercint amb força un paper
rellevant com a centre articulador del territori que l'envolta.

El sistema urbà de Terrassa, integrat pels municipis de Matadepera, Mura,
Rellinars, Ullastrell, Vacarisses, i Viladecavalls, a banda de Terrassa com a
municipi central, presenta una notable estabilitat temporal. A més a més, la
intensitat de relació d'aquests municipis amb Terrassa fa preveure que
aquesta estabilitat es mantingui en el temps, si més no a mitjà termini.

• Malgrat tot, en aquests darrers 15 anys, aquesta estructura territorial ha
experimentat un debilitament substancial: l'increment del dèficit de llocs de
treball en el seu conjunt ha comportat una disminució progressiva de la seva
capacitat per retenir a l'interior de l'àmbit la població ocupada que hi resideix.

Tot i així, 2 de cada 3 ocupats de l'àmbit continuen desenvolupant la seva
activitat laboral a l'interior de l'àmbit, quedant palesa la plena vigència i
consistència de l'àmbit articulat per Terrassa.
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• I és que malgrat aquest debilitament progressiu, per la capacitat d'atracció
que manté Terrassa com a capçalera, el mercat de treball de Terrassa
constitueix l'estructura urbana més sòlida a nivell comarcal.

Barcelona, Sabadell i Terrassa han actuat tradicionalment com a pols
articuladors de la comarca del Vallès Occidental. En aquests darrers 15 anys
tots tres municipis han vist minvar la seva capacitat d’atracció, malgrat tot
Terrassa és el municipi que presenta una vinculació més intensa amb els
municipis del seu entorn territorial més immediat.

• La mobilitat laboral constitueix l'aproximació tradicionalment més emprada a
la delimitació d'àmbits funcionals i a l’aproximació de l'estructura territorial
d’un determinat àmbit. Ara bé, el fenomen de la mobilitat és força més
complex i divers, i una part dels desplaçaments realitzats damunt del territori
corresponen a altres motivacions. L'any 2001, la mobilitat no obligada supera
la mobilitat obligada amb origen i/o destinació a Terrassa.

Des de la perspectiva de la mobilitat quotidiana (el total de desplaçaments
dels ciutadans independentment de la motivació que els origini), Terrassa
mostra una intensa relació amb Rubí (un 15% dels desplaçaments amb
origen i/o destinació a Terrassa), que permetria l’adscripció d'aquest segon
municipi al sistema urbà configurat i articulat per la ciutat de Terrassa.

Malgrat tot, l'adscripció de Rubí a l'estructura urbana del Vallès no és única.
La major intensitat de relació que manté amb Sant Cugat del Vallès i
Barcelona (1 de cada 2 desplaçaments dels residents a Rubí vers aquests
municipis), integren el municipi al sistema urbà configurat per una xarxa
emergent de noves centralitats desenvolupada al sud de la comarca: Rubí,
Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Badia i Barberà del Vallès,
Ripollet i Montcada i Reixac.

Característiques de la mobilitat laboral a Terrassa i el seu sistema urbà:
desigualtats socials en l'accés al mercat laboral i en l'ús del territori.

• Els mitjans de transport motoritzats individuals, i especialment el cotxe,
esdevenen cada vegada més hegemònics alhora de satisfer aquestes
creixents necessitats de desplaçament.

El protagonisme d'aquests mitjans s'accentua en aquells municipis integrants
del mercat de treball terrassenc, que poden arribar a quotes del 96% en els
seus desplaçaments externs o superiors al 70% en els seus desplaçaments
interns.

A Terrassa, per la seva elevada compacitat, l'anar a peu és el mitjà de
desplaçament de casa a la feina escollit per 1 de cada 4 terrassencs. Els
mitjans de transport col·lectius són el mitjà de transport escollit per
pràcticament un 10% dels desplaçaments interns, mentre que el cotxe
satisfà més del 55% d'aquests desplaçaments.
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En els desplaçaments externs el mitjà de transport utilitzat depèn en gran
mesura de l'oferta de transport públic col·lectiu, bàsicament ferroviària:
mentre que en municipis com Matadepera, Ullastrell, Viladecavalls o
Vacarisses es realitzen en cotxe més del 90% de desplaçaments, en
municipis com Rubí, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Barcelona, o
l'Hospitalet de Llobregat, el tren arriba a ser el mitjà escollit per satisfer entre
un 10 i un 30% dels desplaçaments.

• Lògicament, el paper adquirit pel cotxe en la satisfacció de les necessitats de
desplaçament s’acompanya d’un increment substancial dels índexs de
motorització.

Terrassa, amb 641,6 vehicles per 1.000 habitants, presenta l’índex de
motorització més baix de tot el seu àmbit funcional. En la resta de municipis,
caracteritzats territorialment per la seva baixa densitat i funcionalment pel
seu caràcter residencial, el cotxe pren més el caràcter de necessitat bàsica
per als seus residents: Mura amb 908,7 vehicles per 1.000 habitants, o
Rellinars amb 803 en són els més clars exemples.

• En l'àmbit funcional de Terrassa la meitat de ciutadans destinen fins a 20
minuts en el desplaçament de casa a la feina (el temps total dedicat a la
mobilitat laboral tindrà a veure amb el nombre de desplaçaments diaris entre
el lloc de residència i el lloc de treball).

Els ciutadans d'aquells municipis de l'àrea d'influència de Terrassa dediquen
un temps sensiblement superior, al dedicat pels residents a Terrassa, al
desplaçament de casa a la feina (un 91% dels llocs de treball de l’àmbit
estan concentrats a Terrassa). Així, si 3 de cada 4 terrassencs dedica a
aquest desplaçament menys de 30 minuts, el percentatge de residents al
mercat de treball de Terrassa que hi dediquen com a màxim aquests 30
minuts és tot just del 61,8%.

• Les dades del nombre de desplaçaments realitzats diàriament entre el lloc
de residència i el lloc de treball permeten constatar que aquests estan
estretament relacionats amb la distància a recórrer i el temps dedicat a
recórrer-la. 

Així, mentre que un 41,1% dels residents a Terrassa realitzen dos o més
desplaçaments diaris de casa a la feina, la proporció es manté per aquells
municipis més propers a Terrassa (Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls, un
44,9%, un 39,9%, i un 35% dels residents a aquests municipis), mentre que
decau significativament a mesura que creix la distància amb el centre de
l'àmbit (un a 26,1% dels residents a Vacarisses, i un 19,9% dels residents a
Rellinars i Mura).

• Un dels impactes socials d'aquest model de mobilitat laboral fonamentat en
l'hegemonia del vehicle privat és la sinistralitat viària. Entre els treballadors
ocupats a empreses de Terrassa, un 8% dels sinistres que han suposat
baixa per part del treballador són fruït d'accidents en el desplaçament entre
el lloc de residència i el lloc de treball.
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• Malgrat la sensació generalitzada d'increment general de l'accessibilitat,
determinades característiques personals de caràcter socioeconòmic poden
no fe extensius aquests guanys d'accessibilitat a la totalitat de la població.

Així, col·lectius definits en funció del gènere, l'edat, el país de procedència, o
el poder adquisitiu, poden presentar dificultats per accedir a la totalitat d’una
oferta de treball cada vegada més escampada pel territori.

En aquest sentit, els pactes territorials per l'ocupació, en què participen els
diferents agents socials i administratius, han de vetllar perquè l'accessibilitat
als llocs de treball sigui una variable present en les mesures a l'hora
d'establir les estratègies per facilitar la introducció al mercat de laboral del
conjunt de la població.

Caldria també, que el teixit empresarial assumeixi l'impacte territorial i social
de les seves (des)localitzacions i que es defensi l'existència del dret del
transport col·lectiu d'empresa com una manera de garantir l'extensió de la
igualtat d'oportunitats a totes les persones.


