
Mobilitat i sistema urbà de Terrassa

INTRODUCCIÓ

Les transformacions territorials que han tingut lloc d'ençà de la segona meitat
del segle passat, experimentades amb especial intensitat en l'àmbit metropolità
barceloní a partir de la dècada dels 70, han comportat un salt d'escala de les
nostres ciutats, o del que tradicionalment s'ha identificat com a fet urbà.

La ciutat entesa en termes de concentració de població, activitat i serveis,
definida a partir de criteris morfològics i de densitat, els límits de la qual definien
la frontera entre el món urbà i el món rural, constitueix a inicis del segle XXI una
idea pròpia de temps pretèrits.

Avui, conceptes com els de ciutat difusa o ciutat dispersa han sorgit des del
món acadèmic per tal d'intentar donar resposta i conceptualitzar aquesta nova
realitat que s’està experimentant des del punt de vista territorial. I és que la
ciutat i el fenomen urbà d’aquest tombant de segle poc té a veure amb les
fronteres administratives que tradicionalment havien servit per estructurar
funcionalment el territori.

En aquesta nova ciutat, caracteritzada per una ocupació extensiva del territori,
amb molt d’espai ocupat a baixes densitats, i per la segregació en l’espai de les
diferents activitats i funcions urbanes (residència, producció, serveis, consum,
lleure, etc.), s'origina una cada vegada més elevada necessitat de connexió i
de desplaçament dels ciutadans, imprescindible per a la realització tant
d’activitats quotidianes com puntuals, que fa possible l'accés als mercats de
treball, als béns i als serveis; en definitiva, que permet gaudir i fer ús de la
ciutat.

És d'aquesta manera que aquesta creixent mobilitat, entesa com la suma dels
desplaçaments individuals realitzats pels ciutadans al llarg del dia, apareix com
un requeriment del mateix sistema socioeconòmic per tal de gaudir de les
activitats que ofereix el territori, tot esdevenint un dels factors més favorables i
alhora més condicionadors de la vida de la ciutadania. 

La mobilitat esdevé així, una condició d'adaptació i de participació en la vida
urbana: ens movem més, per més motius, recorrem distàncies més llargues per
satisfer aquelles mateixes necessitats que fa només unes dècades requerien
desplaçaments més curts, i invertim més temps i diners en aquesta necessitat
imprescindible per poder fer ús plenament de la nostra ciutat.

Ara bé, al costat dels beneficis que suposa pels ciutadans l’extensió
generalitzada del dret a moure’s i arribar a qualsevol punt del territori en
llibertat, amb seguretat i amb uns costos acceptables, si aquest esclat de la
mobilitat no és objecte d'una planificació acurada, amb visió tant global com
local, i si no gaudeix del consens dels diferents agents que hi participen, pot
repercutir amb efectes negatius en diversos àmbits, tal i com ja s’està
manifestant. 
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Així, nombrosos impactes ambientals, energètics, econòmics i socials que
apareixen íntimament associats al model de mobilitat actual poden arribar a fer
perillar els beneficis socials i econòmics que una mobilitat ben planificada i ben
gestionada podria produir en una societat com la nostra.

És precisament amb l’objectiu d’intentar posar fre a aquesta proliferació
d’aquests creixents impactes negatius i perseguint una gestió de la mobilitat de
les persones i del transport de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la
seguretat, alhora que es garanteixi a tots els ciutadans una accessibilitat amb
mitjans sostenibles a la totalitat del territori, que s’aprovà al Parlament de
Catalunya la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

El present treball ha partit de la base que el coneixement de l'abast real
d'aquestes transformacions, la magnitud i les característiques adquirides per la
mobilitat així com l’estructuració funcional del territori que se’n deriva, esdevé
imprescindible de cara a una gestió acurada de les mateixes i dels impactes
negatius, amb repercussions per al conjunt de la població, que se’n deriven.

El treball s’ha centrat en aquella mobilitat que amb caràcter quotidià respon a
motivacions de caràcter laboral, els desplaçaments diaris de casa a la feina i
viceversa, tenint molt present que aquest enfocament no permet una
aproximació a la totalitat del fenomen de la mobilitat quotidiana de la població.

Una aproximació parcial que queda plenament justificat des d’una doble
vessant: d’una banda, per la disponibilitat de dades i la possibilitat d’aproximar-
se al fenomen de manera evolutiva, posant de manifest els canvis produïts en
la dimensió temporal; de l’altra, per la pròpia naturalesa de la institució que
realitza l’estudi en el marc del Pacte Territorial per a l’Ocupació de Terrassa,
que fa especialment rellevant el fet d’abordar l’anàlisi centrat exclusivament en
la mobilitat lligada al món laboral en tant que mecanisme i mitjà d’accés al
mercat de treball.

En la primera part de l’estudi s’ha realitzat una aproximació a l'anàlisi de la
mobilitat per motius laborals en l'àmbit municipal de Terrassa i el seu sistema
urbà a partir de les dades de mobilitat obligada per motius de treball obtingudes
de l'explotació dels censos de 1991 i 2001, i dels padrons municipals
d'habitants de 1986 i 1996.

A banda de l’anàlisi exhaustiu de les dades estadístiques bàsiques, que ha
permès abordar les principals característiques de l’evolució experimentada per
la mobilitat obligada en aquestes dues darreres dècades, l’estudi ha plantejat
com a element innovador, en relació a d’altres estudis de temàtica similar,
l’anàlisi de l’accessibilitat desigual al territori lligada a característiques d’índole
individual, gènere i edat, i personal, com ara el nivell de renda, que planteja
marcades desigualtats en les possibilitats d’accés al mercat de treball de
determinats grups i col·lectius de població.

La segona part de l’estudi, s’ha centrat en la realització d’una enquesta a
empreses (466 enquestes) i treballadors (566 enquestes) de les zones i
polígons industrials de la ciutat per tal de conèixer, entre d’altres, les
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característiques bàsiques dels seus hàbits de mobilitat en el seu desplaçament
diari al lloc de treball, l’origen municipal d’aquests, la valoració que aquests
realitzen de l’accessibilitat en diferents mitjans de transport al seu lloc de
treball, així com la seva predisposició a adoptar hàbits de mobilitat més
compromesos amb la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

L’especial èmfasi donat a l’anàlisi dels dèficits d’accessibilitat territorial
associats a característiques de caràcter individual i personal de la població,
lligats bàsicament a les desigualtats d’accés al vehicle privat en la seva
condició d’únic mitjà de transport que és capaç de garantir l’accessibilitat de
l’individu a la totalitat del territori, permet posar de manifest la doble cara de la
mobilitat, i en concret de les polítiques de transport i gestió de la mobilitat, en
tant que potencial i potent mecanisme d’integració i d’exclusió social.

El compromís dels poders públics del nostre país a partir de l’impuls i
desenvolupament d’una llei de la mobilitat, pionera al continent europeu, és el
primer pas per fer prevaler aquest potencial integrador de la mobilitat.

En aquesta línia, la garantia de l’accessibilitat a la totalitat del territori pel
conjunt de la població amb el mínim impacte ambiental i de la manera més
segura possible, i especialment l’accessibilitat als polígons d’activitats amb
aquells mitjans de transport més sostenibles i accessibles al conjunt de la
societat, constitueixen objectius específicament plantejats en la Llei 9/2003 de
la mobilitat.

En aquest mateix sentit, en la seva disposició addicional tercera, la Llei
estableix que “el Govern, en col·laboració amb els ajuntaments afectats, ha
d'elaborar un pla de mobilitat específic per als polígons industrials i les zones
d'activitats econòmiques que compleixin les condicions, quant a superfície i
nombre d'empreses i de treballadors, que es determinin per reglament. Aquest
pla ha de crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat en cadascuna
d'aquestes àrees i ha d'establir-ne el règim d'implantació i el finançament a
càrrec de les empreses que hi operen”.

Avançant en la consecució d’aquest objectiu el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques ha iniciat un pla d’accessibilitat en transport públic
als polígons d’activitat que de moment consta de 26 actuacions pilot i un
pressupost de 400.000 euros per al present 2005, i que hauria de determinar
els criteris a seguir en aquelles accions destinades a assegurar l’accessibilitat
als diferents polígons i zones industrials de Catalunya.

En la mateixa línia, el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona,
associació territorial formada per administracions locals, organitzacions
sindicals, empresarials i un ampli conjunt d'entitats i organismes vinculats al
desenvolupament econòmic i a la promoció de l'ocupació, té en la mobilitat una
de les seves 4 grans línies de treball, l’objectiu de la qual és dotar d’un accés
de qualitat als centres de treball i als polígons industrials, entenent que a banda
d’un dret dels treballadors l’assoliment d’aquest objectiu és al mateix temps un
prerequisit per a la competitivitat, cohesió social i la sostenibilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona.


