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 I 

Agraïments 

En català es diu allò de De desagraïts l’infern n’és ple, i, encara que l’infern sigui un lloc força atractiu  

—o, almenys, molt més que no pas el cel—, la veritat és que és de justícia començar aquesta tesi donant 

un agraïment públic a totes les persones i institucions sense el suport de les quals aquest treball no 

hauria estat realitat. 

Quan vaig escriure la memòria de recerca, fa poc més de tres anys, tenia davant meu el mateix repte, que 

significa, alhora, un plaer, que ara: omplir dos fulls a tot estirar (la tesi ja és prou llarga) havent de fer 

justícia a totes les persones i institucions que m’han ajudat a fer que aquest treball arribés a bon port (i 

mai no més ben dit, ara que quasi veig els vaixells per la finestra). Per a mi, a més, és una satisfacció 

veure com les persones i les entitats que es mereixen aquest modest homenatge són gairebé les 

mateixes que fa tres anys per la confiança i la dedicació que això implica envers a mi durant la gestació 

d’aquesta tesi doctoral. 

Així, la primera persona a qui cal mostrar el meu agraïment és la doctora Anna Cabré no tan sols en la 

seva qualitat de directora del Centre d’Estudis Demogràfics (CED), sinó com a mentora i mestra meva 

durant els meus gairebé set anys de «vida» al centre. Que aquesta tesi hagi estat realitat és mèrit seu, 

per la confiança que va dipositar en mi un dia del mes de juliol de 2000 i que ha continuat professant-me 

tot aquest temps, i per tots els coneixements, que són molts, que m’ha transmès amb la seva vitalitat 

contagiosa. No menys important ha estat el suport de la Soco Sancho, que des de bon principi et fa sentir 

com a casa quan aterres al CED. 

Per la meva qualitat de becari predoctoral, les institucions següents a les quals cal agrair és el 

Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, al qual, malgrat no treballar-hi 

físicament, m’he sentit molt vinculat —mai no més ben dit—, i no tan sols pels seus inacabables consells 

de departaments d’alguns matins de divendres; i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per la 

concessió de la beca predoctoral que m’ha permès fer aquesta tesi. 

Aquesta és un treball sobre geografia de la població i demografia, de manera que, si m’ho permeteu, 

agruparé les persones que vull esmentar segons un cert criteri geogràfic, una mica sui generis, com són 

els punts cardinals. Així, és clar que al nord, com una brúixola que marca sempre el camí correcte —els 

errors d’aquesta tesi es deuen, segur, a l’elecció del camí incorrecte per part meva—, se situen els meus 

directors de tesi, que permeteu-me que tutegi. Al Juan Antonio li vull agrair el meu guiatge acadèmic 

d’ençà de la meva arribada al CED —quan vaig passar a compartir despatx i moltes experiències amb ell i 

el Carlos—, sàviament combinat de rigorositat i didàctica. Al Marc, simplement, li dec moltes coses, no tan 
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sols des del punt de vista acadèmic —entremig de la xerrameca a classe, de tant en tant feia alguna 

pregunta sobre el que ens explicaves, oi?—, sinó des del personal, coneixement que, potser a diferència 

de l’anterior, no s’oblida mai. Espero que durant moltes caminades, partides i sopars podré continuar 

rebent aquest coneixement. 

De la resta de les direccions, per sort, aportant-me aire fresc en els moments més ociosos, i càlid en els 

més durs, provenen bona part dels meus companys del CED. Sens dubte, vull esmentar en primer lloc el 

Toni López, amb qui, al llarg de les nostres vides paral·leles de calendari similar, he viscut moments 

inoblidables, i a qui no agrairé mai prou haver-me ajudat a escollir una camisa; i al Jordi Gumà, amb qui 

comparteixo també vides paral·leles, però jo dues passes per darrere seu (acabaré fent estudis virtuals?). 

No vull oblidar tampoc el Joan García (que, independentment d’on vingui, sempre ve molt d’hora), de la 

Xiana (que, de fet, no ve de l’est ni de l’oest ni del sud, sinó de poñente), de la Laia (que, si ve, ve tard), 

de l’Anna Turu (que mai sé si ve de Sant Joan o de Sant Just), de l’Ainhoa (que no ve, sinó que se’n va 

anar: molta sort!), de la Marta Merino (que ningú no sap quan ve), de la Marta i de l’Elena (del nord i de lo 

sud respectivament) i de la Candi (que a vegades ve, i moltes vegades, no), que sempre han estat al meu 

costat. 

Al centre de la meva vida, però, és clar que hi ha els meus pares, les meves germanes i l’Anna. Dec 

moltes coses als meus pares, però aquí només els vull agrair haver-me despertat l’interès per les meves 

dues grans passions: la geografia —les excursions amb l’Orfeó Gracienc eren tot un ritual— i els trens  

—quan ens passàvem bona part d’un matí a l’antiga estació de la Bordeta veient passar metros i trens on 

ara només hi ha excavadores i calaixos de formigó. Òbviament, són vivències compartides amb la Laura 

—amb les sortides urbanes per Barcelona—  i la Neus, que, en seu paper de germana gran, em va dir 

com estava d’orgullosa quan li vaig fer saber que volia estudiar geografia. Òbviament, jo exerciré de «tiet 

de Vilanova» i ensenyaré al Genís (només?) les locomotores del Museu del Ferrocarril. 

Deixo per al final, com fa tres anys, parlar-vos de l’Anna. Llavors, com ara, insisties a no sortir als 

agraïments, a restar en un segon pla, però és evident que no pot ser així. Si fa tres anys vas haver de 

passar pel mal tràngol de conèixer els teus sogres públicament, ara és el moment d’agrair-te, també en 

públic, tot el que m’has aportat durant aquest temps. No em refereixo solament a aquesta tesi doctoral, 

sinó a bona part de les coses meravelloses de la meva vida dels darrers tres anys que no m’haurien 

passat sense la teva companyia. Encara que sigui un regal ínfim en comparació de tot el que m’aportes, 

dedicar-te aquesta tesi és el mínim que puc fer. I després vindrà el Maridatge. 

Rellegeixo, per últim cop, aquests agraïments i hi noto un cert to melancòlic. Encara que diguin que va 

amb el meu caràcter, res més lluny de la realitat: és veritat que el meu territori útil ha canviat, però podeu 

estar ben segurs que la meva vinculació amb tots vosaltres depassa tot límit territorial i temporal. 

Vilanova i la Geltrú / Zona Franca, abril de 2007  
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1. Introducció 

Per on es comença una tesi doctoral? A quin tema han d’estar dedicades les primeres línies d’un treball 

que, tradicionalment, significa la culminació —però no per això el punt i final— de la investigació científica 

en una matèria? 

La tradició marca que els primers paràgrafs d’una tesi doctoral siguin dedicats a l’explicació dels 

precedents de la trajectòria investigadora que justifiquen l’elecció del tema estudiat, així com a l’exposició 

del seu contingut i de la seva estructura, i el present cas no serà una excepció d’aquest formalisme tàcit. 

Per tal motiu, aquest primer capítol de la tesi, de clar caràcter introductori, ha estat dividit en tres apartats 

ben diferenciats: en primer lloc, l’exposició dels antecedents personals que emmarquen l’interès pel tema 

estudiat; en segon lloc, l’exposició dels objectius i de les hipòtesis d’investigació plantejades; i, finalment, 

en tercer lloc, la presentació de la pròpia estructura de la tesi doctoral. 

1.1. Antecedents i justificació 

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és estudiar la relació entre la població catalana i el territori. Es tracta, 

doncs, d’una temàtica que engloba, separadament i també conjuntament, les dues disciplines —o tres, 

com es veurà— que han marcat la meva vida com a estudiant i com a investigador. Dic «separadament» 

perquè territori i població són, tradicionalment, els objectes d’estudi de les dues ciències de què he rebut 

formació al llarg dels més de deu anys que «habito»1 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): la 

geografia i la demografia, respectivament. 

En efecte, els cinc anys de llicenciatura en geografia foren seguits per dos cursos més de doctorat en la 

mateixa matèria, al mateix temps que cursava el programa de postgrau «Mètodes i Tècniques per a 

l’Estudi de la Població», organitzat pel CED, institució on he desenvolupat la meva, encara, incipient 

carrera investigadora. Aquesta meva doble formació és la que, amb tota seguretat, m’ha dut a veure la 

realitat social i demogràfica des d’una perspectiva espacial i a intentar entendre els processos 

 

1. Uso aquest terme expressament, amb la clara voluntat d’introduir, ja des d’aquestes primeres línies, la hipòtesi que plana en 
tota la investigació plantejada al llarg de la tesi: la necessitat de redefinir la vinculació territorial de la població i el qüestionament 
de la seva assignació tradicional a partir del lloc de residència habitual. 
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demogràfics en el context territorial en què s’esdevenen. Aquest és, de fet, el punt de vista adoptat en 

aquesta tesi doctoral, en la línia de la tercera disciplina a què em referia abans, la geografia de la població 

o la demogeografia,2 la branca de la geografia que estudia la distribució espacial de les persones en el 

territori i de les seves activitats quotidianes; d’aquí el terme conjuntament usat en el paràgraf anterior. 

No cal dir que la perspectiva geogràfica en l’estudi de la població és molt present en la pràctica 

investigadora del CED, en la seva qualitat de centre de recerca sobre les estructures i les dinàmiques 

poblacionals catalanes. 

Ha estat precisament aquesta sensibilitat territorial en la investigació demogràfica el que m’ha permès 

participar en nombrosos projectes d’investigació en el si del treball diari al CED, que s’erigeixen com el 

precedent i el bagatge necessaris per a la realització de la present tesi doctoral.  

Efectivament, la dinàmica investigadora del CED, amb gran nombre de projectes realitzats en paral·lel i de 

dinàmiques molt concretes —en matèries tan diverses com ara les projeccions de població, els estudis 

sobre l’estructura i la distribució territorial de la població, les anàlisis de la població immigrada i les seves 

característiques sociodemogràfiques o els estudis des de la perspectiva de gènere—, permet formar part 

dels grups d’investigació que, de manera tàcita, però més o menys estable al llarg del temps, realitzen els 

seus treballs. En aquest sentit, i d’acord amb les meves pròpies inquietuds i interessos d’investigació, des 

de la meva arribada al CED passo a formar part de l’equip que, sota la direcció de Juan Antonio Módenes 

i Marc Ajenjo, analitza els aspectes més territorials de la població, en termes de distribució territorial de la 

població —el que es coneix com a poblament— i els factors que el condicionen i que se’n deriven: les 

migracions, d’una banda, i la mobilitat habitual, de l’altra. 

Així, en aquesta línia d’investigació s’emmarquen els diferents estudis en què, al llarg dels últims sis anys, 

he tingut la sort de poder participar, centrats principalment en el territori català —amb alguna excepció, 

com es veurà seguidament—, tant per a l’Administració pública com per encàrrec d’empreses privades. 

Entre els primers es destaca l’estudi realitzat per al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible3 

de la Generalitat de Catalunya titulat Interrelació entre variables demogràfiques i variables 

mediambientals. Demografia, poblament, mobilitat i modes de vida, variables d’interès per al medi 

ambient i el desenvolupament sostenible (Módenes i Alberich, 2003). El seu objectiu era identificar les 

variables demogràfiques més importants que cal tenir presents a l’hora de planificar, decidir o executar 

qualsevol actuació amb possibles repercussions sobre el medi ambient o, en termes més amplis, sobre el 

 

2. Vegeu l’apartat 2.1 per a un major desenvolupament d’aquests termes. 

3. http://www.cat-sostenible.org (consulta: 12 de desembre de 2006). 
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territori. L’estudi, amb un caràcter clarament introductori, serví per a iniciar un procés de recerca més 

ampli en la relació entre la demografia i la sostenibilitat i que ha tingut continuïtat amb la realització de 

treballs sobre temàtiques més específiques. 

El segon estudi per a l’Administració pública que vull destacar és el que dugué per títol Trabajo y 

residencia como factores de las migraciones internas: un estudio comparativo europeo (CED, 2002), 

elaborat per un equip del CED en col·laboració amb les universitats de Lovaina (Bèlgica) i París  

X-Nanterre (França) per encàrrec de la Direcció General de Treballs i Afers Socials de la Comissió 

Europea. La meva tasca hi consistí en la redacció del capítol «Cambio de vivienda, contextos sociales y 

residenciales», en què es pretenia analitzar les dimensions socials de la mobilitat residencial en dos 

aspectes: en primer lloc, la inserció social dels individus, entenent com a tal tant la participació formal en 

clubs, associacions, etc., com les relacions quotidianes d’amistat i veïnatge; i, en segon lloc, la qualitat de 

l’entorn residencial mesurada per la presència o la no-presència de disfuncions com la delinqüència, el 

soroll o la contaminació. 

Entre els treballs per a empreses privades, es destaquen per sobre de tot els estudis realitzats per a la 

Fundació Castellet del Foix —actualment Fundació Abertis—, creada el setembre de 1999 amb l’objectiu 

de «desenvolupar, fomentar i promoure tota classe d’activitats i estudis sobre la participació del sector 

privat en la dinàmica econòmica, social i demogràfica com a conseqüència de la construcció 

d’infraestructures i la creació de serveis».4 

Amb aquesta voluntat, s’encarreguen tant al CED com al Departament de Geografia de la UAB diversos 

estudis, centrats en l’avaluació de l’impacte de les infraestructures de transport sobre la població catalana 

en matèries tan diverses però interrelacionades com ara el poblament, la mobilitat, les migracions i, fins i 

tot, les projeccions de població. Ha estat precisament la meva participació, més o menys directa, en 

alguns d’aquests projectes —l’últim dels quals està en curs en el moment d’escriure aquestes línies— el 

que ha despertat en mi l’interès per la comprensió tant de la distribució territorial com del comportament 

habitual de la població catalana i el que, en definitiva, ha determinat la temàtica analitzada tant a la 

memòria de recerca de tercer cicle de geografia com en la present tesi doctoral. 

El primer estudi —els autors del qual són Juan Antonio Módenes, com a investigador principal, i Carlos 

Sánchez—, que duu per títol Els estudis de poblament: habitants, habitatges i llocs (Módenes i Sánchez 

2001), consistí en una reflexió sobre la situació dels estudis de poblament a Catalunya amb relació al 

paper de les infraestructures viàries a partir d’una recerca exhaustiva i una descripció crítica de la 

 

4. http://www.fundacioabertis.org/cat/index.php (consulta: 12 de desembre de 2006). 



 La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 6

bibliografia existent sobre la matèria, tant a Catalunya com en l’àmbit internacional, per tal de detectar-ne 

les omissions i les mancances, així com les potencialitats de desenvolupament, i realitzar, finalment, una 

proposta temàtica a fi d’incorporar-la a la recerca catalana.5 

El segon treball encarregat, La mobilitat a Catalunya en relació amb les seves aplicacions territorials  

—realitzat per Marc Ajenjo, Albert Sabater i Ciro Martínez (Ajenjo et al., 2001, 2003)—, presentava uns 

objectius i una estructura força semblants als del treball anterior, però se centrava en aquest cas en la 

mobilitat habitual i no habitual de la població catalana. Així, en primer lloc, s’hi pretenia dur a terme la 

recopilació de les recerques, les publicacions i altres materials científics referits a la mobilitat a Catalunya; 

en segon lloc, una reflexió sobre les fonts i els indicadors directes i indirec tes per a l’estudi de la mobilitat 

al nostre país; i, en tercer lloc, la creació d’un directori d’investigadors que, des de diferents disciplines 

(l’economia, la geografia i la sociologia, principalment), s’han interessat en el tema de la mobilitat. 

El tercer projecte, Repercussions de la xarxa viària en la població, el poblament i la mobilitat habitual. 

Catalunya, 1986-2001 (Ajenjo i Alberich, 2004, 2005a), tenia com a objectiu analitzar la relació entre la 

xarxa viària i les característiques sociodemogràfiques dels municipis. Per això, i amb la finalitat de 

contraposar ambdues informacions, s’hi avaluà, per una banda, l’evolució de l’accessibilitat als municipis 

de Catalunya en cada un dels moments censals i padronals des de 1986 fins al 2001, i per l’altra, els 

canvis en les característiques sociodemogràfiques d’aquests municipis en cada un d’aquests quatre 

moments, amb un especial èmfasi en la mobilitat habitual per treball de la població catalana. 

El creuament de les dues informacions —accessibilitat i mobilitat—, que requerí la construcció d’un nou 

indicador d’accessibilitat, s’hi realitzà mitjançant la construcció de regressions múltiples entre ambdues 

variables per tal de calcular el grau de relació. 

Així, les variables que es relacionaren amb l’accessibilitat foren l’evolució dels protagonistes o els 

generadors de la mobilitat: la població, la població ocupada resident i els llocs de treball localitzats; el 

grau d’obertura municipal per motius laborals; i, finalment, la magnitud dels desplaçaments, mesurada en 

termes de distància en línia recta i distànica i temps de desplaçament a través de la xarxa viària. L’anàlisi 

s’hi efectuà des de dos punts de vista: un de moment, anomenat «sincrònic», i un altre de dinàmic, o 

«diacrònic», a partir de l’establiment d’una temporalització de la influència.  

Finalment,6 l’últim estudi —Mobilitat habitual i espais de vida a Espanya. una aproximació a partir del cens 

de 2001 (Ajenjo et al., 2006)— representa un salt d’escala territorial respecte als treballs anteriors, en tant 

 

5. No és el moment aquí de presentar els principals resultats obtinguts en cada una d’aquestes investigacions, ja que la gran 
majoria es troben àmpliament comentades al llarg del cos central del text.  
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que consisteix en l’exploració del cens de població de 2001 amb vista a delimitar, a través de les 

preguntes noves que s’hi formulen, l’espai de vida de la població resident a l’Estat espanyol. 

En efecte, l’objectiu principal que plantejà aquesta recerca fou la delimitació dels espais de vida de les 

persones a partir de l’anàlisi de la seva mobilitat, estudiant-ne els paràmetres principals com ara l’origen i 

la destinació, llur motivació, la freqüència dels desplaçaments o el mode de transport utilitzat.7 La hipòtesi 

de partida era que no es pot parlar d’espai de vida en singular, sinó que existeixen diferents espais de 

vida d’acord amb les característiques sociodemogràfiques individuals, i un dels objectius és l’elaboració 

d’una tipologia segons una sèrie de paràmetres o indicadors que els defineixin i els caracteritzin.  

Els treballs acadèmics s’han beneficiat d’aquests informes, al mateix temps que, i en sentit invers, n’han 

format part. Així, la memòria d’investigació (Alberich, 2004a) no pretengué ésser res més que un primer 

intent d’aproximació a l’anàlisi d’aquestes pautes distributives de la població i les activitats sobre el 

territori a partir d’un dels conceptes que, tradicionalment, hom ha considerat que tenen una major 

influència en la valoració dels espais per al desenvolupament de certes activitats —productives, 

reproductives, d’oci, etc.—, com és l’accessibilitat. D’aquesta manera, el treball consistí en una revisió 

crítica del concepte i dels indicadors que s’han utilitzat per a mesurar-la amb l’objectiu, mitjançant la seva 

aplicació pràctica a un territori conegut, com és el mapa municipal català, d’avaluar-ne la validesa. 

Amb vista a la tesi doctoral, la investigació que es plantejà pretenia, no obstant això, anar més enllà: 

existia la clara voluntat de no realitzar, només, un exercici metodològic —com havia estat el cas de la 

memòria de recerca—, sinó una anàlisi més àmplia sobre el comportament territorial de la població 

catalana, dotada d’un cos teòric i acompanyada, amb un gran protagonisme, d’una aplicació pràctica amb 

dades reals. D’aquesta manera, mentre que la memòria de doctorat es pot considerar com una 

aproximació teòrica al potencial de mobilitat de les persones en el territori català —expressada a partir de 

l’accessibilitat a escala municipal—, la tesi doctoral té com a objectiu l’estudi de l’ús real que les persones 

fan de l’espai a través de la seva mobilitat habitual per motiu de treball i estudi i la de caràcter més 

esporàdic derivada de la disponibilitat d’una segona residència. 

(ve de la pàgina anterior) 

6. En realitat, la Fundació Abertis encarregà al CED un cinquè estudi, però fora de l’àmbit més estrictament territorial: amb el 
títol Les previsions de població a Catalunya i les seves aplicacions territorials i realitzat per Amand Blanes —direcció—, Julio 
Pérez i Tere Menacho (Blanes et al., 2002, 2005), el seu objectiu era analitzar les projeccions realitzades a Catalunya incidint 
especialment en els aspectes metodològics i en els seus nivells de fiabilitat, així com el desenvolupament d’un quadre 
metodològic on es consideressin algunes variables exògenes a la població, com ara el planejament urbanístic, el mercat de 
l’habitatge o l’accessibilitat a la xarxa de comunicacions. 

7. Seguint l’argumentació d’Ajenjo (2005, p. 27-28), s’ha optat per utilitzar al llarg de la tesi el concepte mode de transport  
enfront del de mitjà, amb l’objectiu de no limitar-se als mitjans mecànics i poder-hi incloure, així, els desplaçaments a peu. 
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El caràcter pràctic que es volia donar a la tesi doctoral fou reforçat per la disponibilitat del cens de 

població i habitatges de l’any 2001, els resultats del qual l’Instituto Nacional de Estadística (INE) començà 

a difondre, de manera limitada, mitjançant la seva web a partir del mes de juliol de 2002 i, de manera molt 

més detallada, el mes de febrer de 2004. Amb tot, l’impuls definitiu amb vista a la realització dels càlculs 

que configuren l’aplicació pràctica de la tesi no s’esdevingué fins al mes de juliol de l’any 2005, quan, 

mitjançant la signatura d’un conveni entre el CED i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), es 

disposà del fitxer complert de microdades dels cens de població per a la totalitat del territori català, amb 

dades de cada un dels 6.343.110 habitants d’aquell moment. 

Com es veurà al capítol 3.1, es tracta d’una font que en l’edició de l’any 2001 ha incorporat preguntes 

noves amb vista a copsar la cada cop més important mobilitat espacial de la població i l’ús que fa del 

territori, amb la possibilitat de vincular tota aquesta nova informació amb les característiques 

demogràfiques, econòmiques i socials dels individus i de les seves llars que el cens recull tradicionalment. 

El repte, doncs, és doble: usar la font demogràfica clàssica per excel·lència com és el cens  de població i 

habitatges es considerà una prioritat en la recerca plantejada, al mateix temps que s’erigia com una font 

«nova» per a l’estudi de les pautes territorials de la població, amb tots els problemes i les dificultats que 

comporta l’ús, per primera vegada, de la nova informació. 

Per aquest motiu, i per les mancances —esperem que corregibles en futures edicions— de la font, la 

investigació que es presenta a continuació no pot ser més que una primera aproximació a la interacció 

espaciotemporal de la població catalana. D’una banda, es tracta d’una exploració de les possibilitats 

d’anàlisi que les noves dades permeten realitzar i el plantejament de possibles correccions de les 

disfuncionalitats observades, i, de l’altra, de la presentació dels resultats de l’explotació de les dades 

quant a l’ús que les persones residents a Catalunya fan de l’espai a través de la seva mobilitat. 

1.2. Una primera aproximació a l’objecte i als subjectes d’estudi 

Com s’ha dit anteriorment, l’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és estudiar la relació entre la 

població catalana i el territori. Ara bé, com es mesura aquesta relació? Quina perspectiva cal adoptar-hi? 

Quina escala d’anàlisi és la més adequada? 

Donar resposta a cada una d’aquestes preguntes —i a moltes més de plantejades— consisteix, a la 

pràctica, a fixar uns objectius força més concrets que es desgranen a continuació i que contenen de fet, 

les hipòtesis de treball per al desenvolupament de la investigació. 

Així, en primer terme es parteix de la idea que la relació entre la població i el territori s’estableix a partir de 

la mobilitat dels individus, ja que la realització de les activitats —siguin quotidianes o no— de la població 

requereix, sovint, la utilització de diferents espais: per a efectuar la nostra activitat econòmica, sovint  
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—excepte en cas que el lloc de treball sigui el domicili propi— cal desplaçar-nos fins al lloc de treball (no 

en va s’utilitza, col·loquialment, l’expressió «anar a treballar», que explicita la idea de desplaçament 

necessari); per a les compres quotidianes, hom s’ha de desplaçar fins als establiments comercials; la 

segona residència se situa majoritàriament en un municipi diferent del de residència, etc. 

En aquest sentit, la mobilitat és un element inherent als individus, en tant que és el factor que permet 

posar-los en contacte amb diferents territoris i poder-hi desenvolupar les tasques més diverses: treballar, 

estudiar, gaudir d’una segona residència, fer les compres quotidianes, relacionar-se amb els amics o els 

parents, realitzar activitats esportives, culturals, etc. 

Per aquest motiu, des del nostre punt de vista, l’estudi de la vinculació territorial de la població s’ha de fer, 

necessàriament, a partir de la seva mobilitat i les seves característiques: no tan sols la matriu entre el lloc 

d’origen i de destinació dels desplaçaments segons la seva motivació esdevé cabdal en l’anàlisi que es 

proposa, sinó que cal tenir en compte unes altres variables com ara la distància recorreguda, el temps de 

desplaçament, la freqüència del moviment o el mode de transport utilitzat, entre unes altres qüestions. 

D’aquesta manera, el primer objectiu d’aquesta tesi, pas previ necessari per a assolir la resta dels 

objectius plantejats, és la caracterització de la mobilitat de la població catalana. Com que des del 

plantejament de la investigació existia la voluntat, d’una banda, de cobrir la totalitat del territori català i, de 

l’altra, presentar les dades més recents disponibles sobre aquest tema, la font estadística utilitzada ha 

estat el cens de població i habitatges de l’any 2001. L’elecció d’aquest font ha recolzat sobre dos fets 

bàsics: en primer lloc, la resta de fonts sobre mobilitat presenten certes mancances, com ara la manca 

d’informació per a tot Catalunya —com és el cas de les enquestes de caràcter metropolità elaborades per 

l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)—, la manca de significació estadística en una escala territorial 

més detallada —cas de Movilia—, o les dificultats d’accés a la informació, bé pel fet de tractar-se de 

fitxers de difusió restringida o bé perquè es troben actualment, encara, en la fase de treball de camp  

—com són els casos de les edicions més recents de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana i de l’Enquesta de 

Condicions de Vida i Hàbits de la Població—; i, en segon lloc, i sobretot, perquè es tracta d’una font amb 

un potencial d’anàlisi molt gran, per la gran quantitat d’informació sobre les característiques 

demogràfiques, econòmiques i socials que recull. 

No tot són, però, bondats en aquesta elecció: com hom sap, i malgrat el que s’ha comentat en l’apartat 

anterior, no es tracta d’una font específica sobre la mobilitat habitual de la població, de manera que la 

informació sobre aquest tema presenta algunes debilitats, de les quals aquí —a causa del pretès caràcter 

introductori del capítol— només se’n vol destacar una, en tant que és el principal factor condicionador de 

la classe d’anàlisi realitzada en aquesta tesi doctoral, i que no és cap altra que el fet que el cens de 

població de 2001 només recull, i de manera parcial, una porció de la mobilitat habitual de les persones. 
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En efecte, de totes les possibles causes de mobilitat habitual, el cens de població només n’analitza tres: 

la derivada del treball, de l’estudi i de la disponibilitat d’una segona residència; i no tan sols això, sinó que 

la mateixa estructura de les preguntes formulades determina que la informació referent a cada una 

d’aquestes activitats sigui, únicament, parcial: sense entrar més en detalls, es poden esmentar la no- 

possibilitat de conèixer la mobilitat total d’una persona que treballa i estudia al mateix temps, la manca 

d’informació sobre la mobilitat de la població estudiant menor de setze anys o el desconeixent dels hàbits 

individuals respecte a la disponibilitat i l’ús d’una segona residència. 

Aquesta és la causa que l’anàlisi sobre la utilització que la població catalana fa del territori ha de ser, 

forçosament, parcial i limitar-se, únicament als llocs freqüentats per aquests tres motius: el lloc on es 

localitza el treball, el lloc on s’estudia i el lloc on es disposa la segona residència. Aquestes tres 

localitzacions fan referència, de fet, aquelles amb què hom té contacte per mitjà de la seva mobilitat 

habitual, però se n’hi poden afegir unes altres: la principal és el lloc de residència, que, des del punt de 

vista de la mobilitat, s’erigeix, sovint, com el punt de partida dels desplaçaments quotidians; però es 

disposa d’informació sobre altres llocs utilitzats pels individus al llarg de la seva vida, com poden ser els 

relacionats amb la seva trajectòria migratòria: el lloc de naixement, el lloc de procedència, etc. 

Conscient que el terme clàssic espai de vida fa referència a la porció del territori on els individus realitzen 

el conjunt de les seves activitats quotidianes —informació de què aquí només es disposa de manera 

parcial—, es tracta d’un concepte que, al llarg de tota la tesi doctoral, ha estat usat amb certes reserves i 

sovint acompanyat de l’element motivador: s’hi parlarà, així, en alguns casos, d’espai de vida generat pel 

treball, per l’estudi, etc., però poques vegades de l’espai de vida en general, o, si és així, essent 

conscients que l’anàlisi feta aquí només pot ser considerada com una aproximació a aquest concepte; i 

en molts altres casos, ha estat substituït pel concepte territori útil (vegeu-ne la definició al capítol 7). 

Per aquest motiu, entre uns altres que es detallaran a continuació, s’ha optat per usar el terme vinculació 

territorial de la població: no tan sols es tracta d’un terme menys «comprometedor», més abstracte, si es 

vol, sinó que, a més, presenta l’avantatge de reflectir les dues possibles anàlisis que es poden realitzar 

del concepte, i que es refereixen a l’estudi tant des del punt de vista de les persones com des del del 

territori. 

En efecte, l’objectiu principal d’aquesta tesi —estudiar la vinculació territorial de la població a Catalunya— 

pot ser desglossat en uns altres dos, de caràcter complementari, en tant que són una aproximació a 

aquest fet focalitzant cada una el seu interès en un dels elements de la interrelació. 

Així, des del punt de vista del territori, la mobilitat creixent de la població té com a conseqüència el fet 

que, cada cop més, un major nombre de població l’utilitzi, amb independència de si hi té fixada la seva 

residència habitual o no: els territoris són receptors d’un volum cada vegada més gran de gent, d’orígens 

cada cop més diversos, que en fan ús per motivacions dispars (bé perquè hi viuen; bé perquè, tot i no 
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viure-hi, s’hi desplacen a treballar-hi; bé perquè hi tenen un habitatge secundari, etc.). Així, l’augment de 

la mobilitat quotidiana determina que, com més va, perdi sentit la pregunta «quants habitants té el 

municipi...» i sigui més interessant —o almenys més descriptiva de la dinàmica poblacional d’una àrea— 

l’estudi de la població que, tot i no residir-hi —en termes clàssics, «no ser-ne habitant»—, en fa un ús 

concret. 

Qüestionat, doncs, el concepte població de dret, però també, igualment, el de població de fet —per les 

mancances que aquest presenta—, la geografia de la població utilitza, d’una manera relativament recent, 

diferents nomenclatures per a parlar del conjunt de població, resident i no resident, d’un territori. Així, 

termes com ara població estacional, població temporal i, més recentment, població vinculada, s’han 

popularitzat i s’usen més enllà dels límits de la geografia i de la demografia, en àmbits tan diversos com 

ara l’urbanisme, l’ecologia o la sociologia. 

De totes les nomenclatures possibles, no totes amb el mateix significat exacte, el terme adoptat en 

aquesta investigació és població vinculada, concepte creat per l’INE en el cens de 2001 per a substituir el 

de població de fet i que fa referència a totes aquelles persones que, amb independència del lloc on es té 

fixada la residència, fan ús d’un territori determinat per algun dels tres motius de mobilitat que el cens 

recull. 

Així, la quantificació de la població vinculada en un territori s’erigeix com el primer dels objectius concrets 

de l’estudi de la vinculació territorial de la població, amb la finalitat d’analitzar quina és la càrrega real de 

població que els espais han de suportar, més enllà de la població que hi declara tenir fixada la seva 

residència, xifra que esdevé important en àmbits com ara la dotació d’infraestructures de transport o 

d’equipaments culturals, esportius i mèdics. 

La segona aproximació a l’estudi de la vinculació territorial de la població es fa des del punt de vista de 

les persones: uns quants factors (el grau de motorització, la millora de l’accessibilitat, etc.) han contribuït 

a l’augment de la mobilitat de les persones i, en conseqüència, a fer que el nombre de llocs diferents on 

realitzem les nostres activitats hagi augment igualment. Així, el lloc de residència perd protagonisme a 

l’hora d’explicar el comportament territorial de la població catalana a mesura que s’hi incorporen noves 

unitats territorials. 

En aquest sentit, donar resposta a preguntes com ara quines són aquestes noves localitzacions 

quotidianes, quines relacions s’estableixen amb el lloc de residència o quines variables determinen l’ús 

d’un espai més o menys ampli és el segon objectiu en l’estudi de la vinculació territorial de la població. 

Precisats els objectius cognitius de la tesi, és el moment de concretar dos aspectes més que condicionen 

tota investigació, com són els referents a l’àmbit territorial i temporal de l’estudi proposat. 
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En primer lloc, l’escala territorial d’anàlisi és Catalunya, mentre que l’objecte d’estudi és la població que 

resideix en un municipi català o la que, habitant fora del Principat, fa ús del seu territori, segons els casos. 

Vegem-ho amb més detall: sempre que l’estudi realitzat focalitzi el seu interès en les persones —l’estudi 

de la seva mobilitat i l’ús del territori que se’n deriva, principalment—, la població estudiada és la que, en 

el moment del cens de 2001, declarava residir en un municipi català: un total de 6.343.110 persones. Així, 

tot l’estudi del que anomenem territori útil té com a referència aquesta població. 

Per contra, quan l’interès se centra en l’espai, en el territori català, la població estudiada s’ha ampliat, a 

més, a totes les persones que, residents fora del territori català,8 en fan ús, ja sigui perquè s’hi desplacen 

per treballar o estudiar o bé perquè hi disposen d’un habitatge secundari. Així, l’estudi de la població 

vinculada al territori català s’amplia amb més de 125.000 persones que no resideixen de manera habitual 

a Catalunya però que fan ús del seu territori: 25.727 perquè hi treballen, 10.938 perquè hi estudien i unes 

89.000 perquè hi tenen una segona residència.9 Ara bé, cal tenir en compte que aquesta xifra no se suma 

als 6 milions i escaig de catalans, sinó que la població catalana vinculada al total del territori català s’eleva 

fins a 8,2 milions de persones, en tant que una bona part presenta certa vinculació amb un municipi 

diferent del de residència a través de la seva mobilitat, de manera que el volum total de la població, 

resident o no, relacionada amb el territori català a escala municipal s’eleva fins a 8.407.861 individus.10 

Com es pot deduir del que s’acaba d’exposar, l’escala territorial d’anàlisi, sempre que sigui possible, serà 

els 946 municipis catalans existents en el moment del cens de 2001. D’aquesta manera, cal aclarir, 

doncs, que la mobilitat a la qual ens hem referit fins ara fa referència als desplaçaments entre municipis 

per alguns dels tres motius generadors ressenyats, de manera que tant la vinculació territorial com l’àmbit 

de vida quotidià faran referència a aquesta unitat administrativa. Aquest decisió, a part d’obeir a la 

definició més clàssica de la mobilitat11 —probablement per l’ús generalitzat que es fa d’aquesta variable a 

l’hora d’estudiar les xarxes i els fluxos entre municipis—, respon a la manca d’alguna classe d’informació 

 

8. Òbviament, com que les dades provenen del cens de població espanyol, aquesta informació es limita als habitants de la 
resta de l’Estat espanyol, malgrat que és obvi que persones residents en altres països poden fer ús del territori català. 

9. Com es veurà més endavant, el càlcul del nombre de persones que resten vinculades per mitjà d’una segona residència ha 
de ser, forçosament, aproximat, en tant que la unitat d’anàlisi d’aquest tipus informació és la llar. Així, atenent el nombre de 
membres de les 30.784 llars de la resta de l’Estat espanyol que declaren tenir una segona residència a Catalunya, es pot arribar 
a la conclusió que, com a mínim, 88.922 persones pertanyen a llars que tenen certa vinculació amb el territori català per la via 
residencial. La indefinició d’aquesta xifra és determinada pel fet que cal imputar una grandària tipus a l’interval obert de les 59 
«llars de 10 persones o més» que tenen un segon habitatge a Catalunya. 

10.  En realitat, i com es pot deduir, no es tracta realment d’individus, perquè alguns —els que treballen o estudien i tenen una 
segona residència— estan comptats dues vegades, sinó que probablement ser ia més correcte parlar de localitzacions d’aquests 
en l’espai. 

11.  Per la qual es defineix com tots aquells desplaçaments que tenen una destinació municipal diferent a l’origen. 
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a un nivell més detallat: si bé coneixem amb una major desagregació les dades sobre el lloc de 

residència, la unitat territorial mínima a què fan referència les dades sobre mobilitat és el municipi. 

Aquest fet no exclou, però, que en alguns casos, sobretot quan la intenció sigui descriure pautes o 

tendències generals, les dades municipals hagin estat agregades en unes altres de rang superior, com 

ara els set àmbits definits al Pla territorial general de Catalunya o, en menys casos, les quaranta-una 

comarques catalanes. 

Resum de la població i del territori objecte d’estudi en aquesta tesi 

Perspectiva Poblacional Territorial 

Escala territorial Municipi Municipi 

Concepte vehicular Territori útil Població vinculada 

Població objecte 
Població resident en un municipi català 
en el moment del cens de població de 
2001 

Població resident (tenint en compte la seva mobilitat habitual intermuni-
cipal) + població resident en un altre municipì de Catalunya vinculada a 
un altre municipi català + població resident a la resta de l’Estat espanyol, 
però que té vinculació amb Catalunya 

 

  

+ 
 

  
- Aproximadament 
 8.200.000 individus* 

- Treball: 25.727 individus  
- Estudi: 10.938 individus 
- Segona residència: ± 88.992 
individus  

 Total: 6.343.110 individus Total: 8.407.861 individus* 

*Com s’ha comentat a la nota 10, no es tracta específicament de persones, sinó de localitzacions ocupades per aquestes o 
espais vinculats als individus. 
Font: elaboració pròpia. 

Com que la font estadística utilitzada per a desenvolupar cada un dels objectius plantejats és el cens de 

població i d’habitatges de 2001, és lògic pensar que la temporalitat de l’estudi se centrarà en aquesta 

data. Amb tot, a fi de comprendre els factors que han portat a la distribució actual de la població catalana 

en el territori i de les pautes de mobilitat que se’n deriven —o que en són la causa— i a dibuixar-ne la 

seva evolució, s’ha optat per realitzar, en alguns casos concrets, un estudi amb una temporalitat més gran 

que abracés el període 1986-2001. 

L’elecció d’aquest marc temporal és determinat per diversos motius, entre els quals se’n destaquen dos 

que s’esmenten a continuació. D’una banda, es tracta d’un període amb grans canvis en l’evolució de la 

població catalana i la seva distribució territorial: acabades les onades migratòries iniciades els anys 

cinquanta i la forta natalitat del baby boom, Catalunya entra en un nou cicle caracteritzat per la relativa 

estabilitat del seu volum demogràfic que no oculta, però, una forta redistribució de la població en el 

territori fruit de l’expansió de les dinàmiques metropolitanes que, amb centre a la ciutat de Barcelona i el 
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seu continu urbà, tendeixen a descentralitzar tant la població com les activitats econòmiques cap a la 

resta del territori català. Tan sols l’arribada creixent d’immigració estrangera recent, que tendeix a 

concentrar-se al centre de les ciutats, sembla poder trencar aquesta dinàmica de buidatge del municipi 

central en benefici de les seves corones urbanes i metropolitanes. 

I, de l’altra, més de caràcter pràctic, fa referència a la disponibilitat de les dades necessàries per a 

realitzar aquest estudi evolutiu: des de l’any 1986 els censos de població i els padrons inicien una sèrie 

històrica comparable tots els anys —és a dir, 1986, 1991, 1996 i 2001— amb informació sobre mobilitat, 

ja que, si bé ja el cens de 1970 incloïa alguna pregunta sobre la matèria, no és fins al padró de 1986 que 

existeix un qüestionari únic per a tot el territori català, de manera que des de llavors es té informació per 

al conjunt de la població catalana.  

1.3. Objectius i hipòtesis 

A tall de concreció i de resum de les idees plantejades en aquest apartat, es presenten a continuació els 

objectius plantejats en aquesta tesi i les hipòtesis que en motiven l’estudi. 

Hipòtesi 1 

La població catalana, malgrat el relatiu estancament del seu volum en termes absoluts fins a l’any 2001, 

ha sofert una forta redistribució sobre el territori, fruit de l’expansió de les dinàmiques metropolitanes des 

de la ciutat de Barcelona i el seu entorn urbà cap a la resta del Principat. Aquest fet, juntament amb el 

model de creixement urbanístic adoptat —basat en la combinació de creixements tentaculars a partir de 

les trames urbanes ja consolidades i de nous assentaments, de caràcter aïllat en el territori, en forma 

d’urbanitzacions— i la descentralització paral·lela de les activitats productives en el territori, ha propiciat 

un augment considerable de la superfície urbanitzada. De fet, més important que la redistribució de la 

població en el territori és la redistribució dels usos d’aquest. 

Objectiu 1: Estudiar i caracteritzar la redistribució de la població catalana i dels llocs de treball en 

el territori durant els últims quinze anys (1986-2001) 

Hipòtesi 2 

En tant que la redistribució de la població i de les activitats productives en el territori han estat dos 

processos paral·lels i coincidents en el temps, però no pas per aquest motiu relacionats entre si, la 

separació física entre el lloc de residència i el lloc de treball s’ha incrementat, cosa que ha produït un 

augment de la mobilitat per motius laborals. Aquest increment ha estat causat i facilitat per diversos 
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factors, com ara l’increment de la taxa de motorització o la millora de l’accessibilitat —que ha permès 

recórrer distàncies majors sense un cost temporal gaire elevat. 

Objectiu 2: Estudiar l’evolució de la mobilitat per motius de treball i d’estudi durant els últims 

quinze anys (1986-2001) a Catalunya, i relacionar-la amb les transformacions territorials 

esdevingudes durant aquest mateix període 

Hipòtesi 3 

Un altre element que ha contribuït a l’ús extensiu del territori català és la generalització de la disponibilitat 

d’una segona residència per les llars catalanes, causada, entre uns altres motius, pel desenvolupament 

econòmic i social i l’increment del grau de motorització individual. Aquest fet, juntament amb l’augment de 

la mobilitat habitual, determina que, com més va, el territori català sigui més integrat i interrelacionat entre 

si, amb un comportament pròxim al d’una única regió urbana i configurant-se com una ciutat-territori. 

Objectiu 3: Analitzar quin és el paper de les segones residències en el procés de transformació 

territorial relacionant el nou model d’ús del territori amb el fenomen emergent de la 

multiresidència 

Hipòtesi 4 

El nou model territorial que es deriva de les transformacions demogràfiques, urbanístiques, socials i 

culturals, que condueixen a un augment de la mobilitat i a un ús extensiu del territori, determina que 

l’assignació de la població en un territori concret —generalment, el lloc de residència— perdi poder 

d’explicació sobre el seu comportament territorial, motiu pel qual, des de la geografia de la població, han 

sorgit nous conceptes per a reflectir la nova mobilitat de la població i el seu comportament territorial. 

Objectiu 4: Establir, des d’un pla teòric, un nou marc conceptual per a l’estudi, des de la 

geodemografia, de la població en el context de la mobilitat creixent i de les seves repercussions 

territorials, fonamentant-se en el cens de població de 2001, per a la seva aplicació posterior al 

territori català 

Hipòtesi 5 

Les repercussions pràctiques del nou model d’ús territorial poden ser analitzades des de dos punts de 

vista: des del del territori i des del de la població. Mentre que el primer s’interessa per l’estudi de la 

població que, tot i no residir-hi, fa ús d’un territori determinat —població estacional, població vinculada, 

etc.—, des del punt de vista de la població es pot descriure quina és la fracció de l’espai on realitza les 

seves activitats quotidianes —el territori útil, o, en termes més generals, l’espai de vida. 
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Objectiu 5.1: Conèixer quina és la càrrega real de població dels municipis més enllà de la que hi 

està censada, incorporant-hi tota la que hi està vinculada per motius de treball, d’estudis o 

residencials, i quin impacte té aquesta sobre les estructures sociodemogràfiques del país 

Objectiu 5.2: Conèixer quin és l’ús territorial de la població catalana, a escala municipal, a partir 

de la seva mobilitat derivada del treball, de l’estudi i de la disponibilitat d’una segona residència, 

amb l’objectiu d’identificar àrees amb un comportament territorial homogeni que poden donar peu 

a la configuració d’àrees funcionals integrades 

Objectiu 5.3: Caracteritzar sociodemogràficament la població que fa un ús extensiu del territori, a 

fi, d’una banda, d’avaluar la seva repercussió en el lloc de destinació, i, de l’altra, diferenciar-la 

de la població amb una mobilitat menor 

1.4. Estructura de la tesi 

Per tal de donar resposta a les preguntes plantejades i desenvolupar els objectius que s’acaben de 

comentar, la present investigació ha estat dividida en tres grans parts, a més d’aquesta introducció i 

l’annex bibliogràfic i estadístic final. 

Així, la primera part, que duu per títol «Marc teòric i fonts en l’estudi de la vinculació territorial de la 

població», consisteix en la contextualització teòrica de l’objecte d’estudi i en la presentació de la font 

estadística que hi serà emprada. 

Per aquest motiu, el segon capítol de la tesi, «Població i territori. L’aproximació a la interacció 

demoespacial des de la geografia de la població», consisteix en una reflexió, en un pla teòric, sobre 

l’estudi de la relació entre la població i el territori, i la presentació dels conceptes principals que s’usaran 

al llarg d’aquesta tesi doctoral. 

Si bé, tradicionalment, el lloc de residència s’erigia com el factor principal a l’hora d’analitzar el 

comportament territorial de la població, ja que al voltant seu, en un radi petit, els individus realitzaven les 

seves activitats quotidianes, actualment l’assignació de la població segons el seu lloc de residència ha 

perdut poder explicatiu en tant que la mobilitat creixent ens posa en relació amb espais cada cop més 

llunyans i diversos. 

Per aquest motiu, el capítol consisteix en una reflexió crítica sobre els conceptes que, tradicionalment, 

s’han usat per a descriure la relació entre població i territori —entorn de la idea de poblament— i la 

presentació de nous enfocaments per a l’estudi de la vinculació territorial de la població, que presenten la 

novetat d’incorporar a l’anàlisi la mobilitat habitual de la població i que seran els que guiaran la 

investigació d’aquesta tesi. Així, d’una banda, es disserta sobre l’ús temporal del territori, plasmat a través 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 17 

del concepte població vinculada, i, de l’altra, es focalitza l’interès en la delimitació de la porció del territori 

on els individus realitzen les seves activitats quotidianes, idea vehiculada mitjançant el concepte espai de 

vida, en sentit ampli, i de territori útil, en una visió més parcial. 

El segon capítol d’aquesta part, i tercer de la tesi, duu per títol «Les fonts per a l’estudi de la vinculació 

territorial de la població» i consisteix, bàsicament, en la presentació de la font estadística usada per a 

l’estudi de la vinculació territorial de la població a Catalunya: el cens de població i habitatges de 2001. 

Després d’una introducció general sobre els censos de població i la contextualització del cens actual en la 

història de les operacions censals a Espanya, el cos central del capítol consisteix en la presentació de les 

novetats principals —tant formals com de contingut— que l’edició de 2001 mostra respecte a les 

anteriors, posant un èmfasi especial en les encaminades a copsar millor la mobilitat de la població 

espanyola i catalana i el seu comportament territorial. 

L’objectiu, doncs, hi és doble: d’una banda, fer la descripció de les variables utilitzades a la tesi, referides, 

en primer lloc, a la mobilitat habitual per treball i per estudi, i, en segon lloc, a la generada per la 

disponibilitat d’una segona residència —aspecte, aquest últim, recollit per primera vegada en un cens de 

població a l’Estat espanyol—; però, de l’altra, remarcar-ne les limitacions, que han condicionat la classe 

d’anàlisi realitzada en aquesta investigació. 

Fruit d’aquestes limitacions —pròpies, tot sigui dit de passada, d’una font generalista, amb gran quantitat 

d’informació demogràfica, social i econòmica, i no pas específica de mobilitat—, s’ha cregut convenient la 

introducció d’un breu apartat final, dedicat a la descripció de la resta de fonts estadístiques existents al 

nostre país per a l’estudi de la mobilitat espacial de la població. No obstant això, cal entendre aquest fet 

no pas com la comparació de la informació del cens de població amb la de resta de fonts disponibles  

—comparació que, d’altra banda, seria desafortunada per la diversitat d’objectius, enfocaments i univers 

de les unes i les altres—, sinó com una exploració introductòria amb la finalitat de disposar d’una visió 

general de l’objecte d’aquest tesi, en tant que totes aporten visions i aproximacions complementàries al 

fenomen, perspectives que, en menor o major grau, han estat adoptades en aquesta tesi. 

La segona part de la tesi, «Les transformacions demogràfiques i territorials actuals a Catalunya. La 

mobilitat com a element clau», constitueix la reflexió sobre les transformacions que durant els darrers 

anys —1986 i 2001— s’han esdevingut al territori català i la relació que la població hi té, i, com a fruit del 

nou model que en resulta, la necessitat de realitzar una nova aproximació a l’estudi de la relació entre 

població i territori, tema que serà desenvolupat al llarg de la tercera part del treball, on l’anàlisi se centrarà 

a la situac ió l’any 2001. 

Precisament aquesta visió instrumental d’aquesta part de la tesi, entesa com la descripció i l’anàlisi de les 

transformacions de la societat catalana actual, és el que determina que sigui una combinació de les 

principals aportacions teòriques realitzades sobre les transformacions territorials esdevingudes al nostre 
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país i una sèrie de càlculs que, en alguns casos, vénen a confirmar-les i il·lustrar-les i, en uns altres, a 

matisar-les o qüestionar-les. 

En certa manera, aquesta primera part presenta els primers resultats de la de la investigació sobre la 

vinculació territorial de la població, en tant que s’hi planteja la necessitat de qüestionar-se els termes amb 

què cal aproximar-se a l’estudi de les relacions territorials de la població, sinó com el dibuix de quin ha 

estat l’ús territorial per la població durant els quinze anys previs al moment sobre el què versa el cos 

central de la tesi: l’any 2001. 

Per aquest motiu, el quart dels capítols de la tesi, «La dinàmica territorial i demogràfica catalana», 

repassa, com el seu títol indica, els canvis que s’han esdevingut en la població catalana i la seva 

distribució territorial durant el període 1986-2001 i posa l’èmfasi en les qüestions que fan referència 

especial a la mobilitat habitual de les persones, en tant que aquest és el concepte sobre el qual gira tota 

l’anàlisi realitzada en aquesta tesi doctoral. 

Precisament la caracterització de la mobilitat creixent de la població catalana així com la del factor 

principal que l’ha possibilitada, com és l’increment de l’accessibilitat, són analitzades a continuació, en el 

cinquè capítol de la tesi, titulat «La millora de l’accessibilitat i l’augment de la mobilitat com a elements 

clau del nou model territorial». El text, però, no posa l’èmfasi en els seus aspectes més sociodemogràfics  

—que ja han estat objecte de nombrosos estudis i d’una tesi doctoral recent (Ajenjo, 2005)—, sinó en les 

seves conseqüències territorials. Per aquest motiu, aquesta segona part de la tesi s’acaba amb un breu 

apartat que, a tall de conclusions de tot el que s’ha exposat fins al moment, consisteix en una reflexió 

teòrica sobre el model territorial resultant de tots els canvis esdevinguts, els quals han implicat un ús 

extensiu del conjunt del territori català, que s’erigeix com una, encara, ciutat-regió incipient on, cada cop 

més, els municipis s’interrelacionen entre si de manera semblant al que s’esdevé a l’interior de les àrees 

metropolitanes. 

La tercera i última part de la tesi té com a objectiu dibuixar «La vinculació territorial de la població a 

Catalunya» l’any 2001. En efecte, constatada la manca d’idoneïtat de les aproximacions clàssiques 

(perquè són estàtiques i rígides) en l’estudi de la població, en el nou context de mobilitat creixent de la 

societat actual —tal com s’ha vist a la segona part de la tesi—, aquesta tercera part consisteix en l’assaig 

de l’aproximació a l’estudi de l’ús territorial de la població a partir d’una òptica més dinàmica, mitjançant 

els dos conceptes —població vinculada i territori útil— exposats a la primera part de la tesi. D’aquest 

manera, el capítol sisè és dedicat a l’estudi de la distribució territorial i a la caracterització 

sociodemogràfica de la població vinculada als municipis de Catalunya; el capítol setè realitza una anàlisi 

semblant però del punt de vista de l’ús que les persones fan del territori, a partir del concepte de territori 

útil; i, finalment, el capítol vuitè consisteix en una aplicació pràctica dels concepte anterior a la població 

resident al municipi de Barcelona. 
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Així, el capítol sisè, «La vinculació des del punt de vista del territori: la població vinculada», té un triple 

objectiu: en primer lloc, analitzar quins són el volum i la distribució espacial de la població vinculada a 

Catalunya a escala municipal; en segon lloc, analitzar la relació que s’estableix entre els dos components 

de la població vinculada —mobilitat habitual i segones residències—, amb la finalitat d’avaluar-ne la 

validesa i l’aplicabilitat, així com proposar millores per a la seva interpretació; i, en tercer lloc, fer la 

caracterització sociodemogràfica de la població que, malgrat que no resideix al municipi, en fa ús 

mitjançant la seva comparació amb la resident i l’estudi del seu impacte en aquesta última. 

Per la seva banda, el capítol setè, «La vinculació des del punt de vista de la població: el territori útil», 

presenta la segona perspectiva possible a l’hora de realitzar l’anàlisi de la vinculació territorial de la 

població: mentre que en el capítol anterior s’ha posat l’èmfasi en el territori, mitjançant l’estudi de la 

població que hi està relacionada per un motiu o un altre, aquest capítol adopta el punt de vista contrari, 

però complementari, en la mesura que estudia, des del punt de vista individual, quins espais les persones 

freqüenten a través de la seva mobilitat habitual, i quines són les característiques sociodemogràfiques de 

les persones que fan un ús extensiu del territori. 

Aquest tercera part s’acaba amb un capítol, el vuitè de la tesi, titulat «El territori útil segons les 

característiques sociodemogràfiques de la població. Un exemple pel cas de la ciutat de Barcelona». Tal 

com el seu nom indica, es tracta d’aprofundir una mica més en l’anàlisi sociodemogràfica del territori útil 

de la població, però des d’una òptica territorial: l’objectiu, aquí, és dibuixar la distribució espacial del 

territori útil de la població segons cada una de les variables sociodemogràfiques descrites al capítol 

anterior. Així, aquest capítol pretén donar resposta a preguntes com: hi ha diferències entre sexes pel que 

fa a la distribució espacial del territori útil?, quins municipis freqüenten els individus amb nivell d’estudis 

universitaris? Com que el capítol té un clar caràcter exploratori, s’ha optat per realitzar-hi l’anàlisi per a un 

sol municipi: la ciutat de Barcelona, elecció que és determinada, d’una banda, pel gran volum de població 

resident, la qual garanteix la representativitat estadística i un nombre suficient de casos en cada una de 

les diferents categoritzacions definides; i, de l’altra, pel fet que es tracta d’una població prou important 

perquè pugui ésser dividida en districtes, de manera que és possible efectuar una anàlisi territorial de les 

diferències internes entre els seus habitants. 

Finalment, el novè i darrer capítol correspon a les «Conclusions», en què es reprenen les hipòtesis inicials 

de la investigació, amb l’objectiu de contestar-les i presentar algunes propostes de millora i línies futures 

de recerca. 

La tesi doctoral s’acaba amb un annex, al mateix temps dividit en dos apartats, que, d’una banda, recull 

totes les referències bibliogràfiques consultades al llarg de la investigació, i, de l’altra, tota la informació 

estadística que, essent rellevant, no s’ha volgut incorporar al cos central de la tesi pel seu caràcter, en 

molts casos, recopilatori i, per aquest motiu, forçosament feixuc. Igualment, l’apartat d’annexos inclou, a 
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més, un CD adjunt al text de la tesi que, a més de contenir-ne el text, inclou informació que s’ha 

considerat adient no representar en format de paper, però que per la seva contribució i el seu interès 

científics s’ha considerat oportú mostrar. 

Per acabar la presentació dels aspectes formals de la tesi, cal fer una petita referència a un recurs que 

s’hi ha usat per a destacar alguns aspectes, col·laterals de la línia argumental de la investigació, la 

temàtica dels quals no n’aconsellava la inclusió al cos central del text, però que es creia d’interès per al 

lector. Així, s’ha optat per presentar-hi alguns temes en forma de requadre, de manera un xic autònoma 

del text de la investigació, però que estan relacionats i el complementen. En general, es tracta de temes 

que hom ha volgut ampliar amb una visió diferent —si es vol, més popular— a partir de la visió que la vox 

populi i els mitjans de comunicació, en tant que, probablement, poden treure a la llum aspectes que la 

rigidesa de les fonts estadístiques tradicionals no permet. La idea és, doncs, analitzar la relació entre la 

població i el territori intentant copsar la idea que la primera té respecte al segon. 



 

 

 PART I. MARC TEÒRIC SOBRE 
LA VINCULACIÓ TERRITORIAL 

DE LA POBLACIÓ I FONTS 
PER AL SEU ESTUDI
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2. Població i territori. L’aproximació a la interacció demoespacial des de la 

geografia de la població  

Estudiar la relació entre els individus i el territori és l’objectiu central d’aquesta tesi. Tradicionalment, 

aquest estudi s’ha fet a partir del lloc de residència («la casa») dels individus, en tant que al seu voltant, 

en un espai més o menys proper, les persones duien a terme les seves activitats quotidianes. Es 

configurava així un model de proximitat en el qual el lloc de residència era el centre indiscutible, tant de la 

mobilitat com de la identitat territorial de la població. 

Aquest model territorial, que ha resultat vàlid durant un llarg període, s’ha anat difuminant, però, amb el 

pas del temps, fruit de les transformacions territorials que s’han esdevingut en la nostra societat —i, de 

manera generalitzada, en les societats occidentals— i que, a grans trets, es poden caracteritzar pel 

procés de dispersió del poblament i de les activitats productives sobre el territori, tal com es veurà a la 

segona part d’aquesta tesi doctoral. 

2.1. La geografia de la població i els estudis de poblament  

Al nostre país existeix una llarga tradició d’estudis sobre la interrelació entre la població i el territori, que 

constitueix l’objecte principal de la geografia de la població, matèria en què s’inscriu aquesta tesi. Així, 

aquest apartat pretén fer una breu història d’aquest enfocament, amb la finalitat de descriure els 

conceptes bàsics que s’hi utilitzen i les seves mancances i/o oportunitats. 

2.1.1. La geografia de la població. Definició i objecte d’estudi 

El concepte clàssic que des de la geodemografia s’ha utilitzat per a parlar de manera genèrica de la 

relació entre la població i el territori és poblament. 

Si hom busca aquest terme en un diccionari de caràcter generalista, segurament obtindrà una definició 

tan decebedora com ara «acció de poblar», entenent com a tal el fet de «proveir d’habitants un determinat 
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lloc»,12 o «procés d’assentament humà en un lloc determinat»,13 de manera que poblament i població són, 

des d’aquest punt de vista, dos conceptes gairebé sinònims, i el primer el procés pel qual es dota un 

territori determinat d’habitants que en configuren la població. 

Des de la geografia i la demografia, però, el concepte poblament adquireix una altra dimensió: com afirma 

Roland Pressat en el seu diccionari de demografia, el terme «designa, al mateix temps, les modalitats 

segons les quals un territori rep la seva població i els resultats d’aquest procés quant al repartiment 

geogràfic resultant» (Pressat, 1987, p. 140-141). I aquesta última accepció és la que té, almenys en el 

context d’aquesta investigació, una major importància: el poblament fa referència a «la distribució de la 

població en l’espai» (Mendizàbal, 1991, p. 159) o, dit en unes altres paraules, el poblament és entès com 

«les formes d’ocupació residencial de l’espai per part de la població» (Módenes i Sánchez, 2001, p. 1). 

La demògrafa Anna Cabré defineix encara de manera més precisa el terme poblament, diferenciant-lo del 

de població:14 

Comencem per la introducció, pels conceptes: què és població i què és poblament. La població, 
tècnicament parlant, és un stock, un conjunt; en aquest cas, s’entén que és un stock d’éssers 
humans, amb un determinat volum i unes determinades estructures, diferents segons els criteris que 
s’utilitzin per analitzar aquesta població. Qui estudia el volum i l’estructura de la població? Doncs la 
demografia. 

Què és el poblament? El poblament és una relació entre població i territori, que utilitza normalment i 
principalment criteris de densitat i distribució. Qui estudia el poblament? Doncs la geografia (Cabré, 
1991, p. 62). 

Aquesta distinció sobre l’objecte d’estudi no deixa, però, de ser un xic qüestionable. Així es pot reconèixer 

que, indiscutiblement, la ciència que estudia la població és la demografia —com la seva etimologia 

d’origen grec descriu: demos (‘poble’) i graphia (‘estudi’)— en tant que des d’aquesta s’estudien la 

dimensió, l’estructura, l’evolució i les característiques generals d’un població humana. La qüestió clau és 

determinar si entre aquestes característiques generals d’una població s’inclouen les de caràcter espacial 

—és a dir, les que fan referència a l’assentament, la localització i la mobilitat en el territori— o si, per 

contra, aquestes han de ser objecte d’estudi de la geografia. 

 

12.  Diccionari de la llengua catalana, elaborat per l’Institut d’Estudis Catalans, http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp (consulta: 22 
d’octubre de 2005). 

13.  Gran diccionari de la llengua catalana, del grup Enciclopèdia Catalana, http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm (consulta: 22 
d’octubre de 2005). 

14.  S’ha optat per traduir al català totes i cada una de les cites que es presenten al llarg de la tesi. Aquesta decisió ha estat 
presa en benefici d’una major comprensió del seu contingut, estimant-se que això no perjudica ni altera el sentit —el matís en 
algunes ocasions— de les afirmacions i les expressions de l’idioma original del text. No obstant, i en el cas de trobar-se amb 
dificultats a l’hora de traduir el text original —i amb la voluntat de mantenir-s’hi el màxim de fidel possible—, el text original 
apareixerà enquadrat entre cometes i claudàtors. 
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En efecte, si s’entén la geografia com la branca de la ciència que estudia la distribució espacial de 

diversos fenòmens, especialment els que es relacionen amb les activitats dels éssers humans 

(Mendizàbal, 1996, p. 18), cal pensar que la població n’és un, i que, per tant, forma part de la seva àrea 

de coneixement. I és que, com argumenta García Ballesteros (1986, p. 13),  

[...] Sembla fora de tot dubte que la geografia s’interessa pels aspectes espacials de la vida de les 
societats, és a dir, que el seu objectiu és l’espai en tant que creació, producte d’una societat, del seu 
sistema de valors, tradicions, actituds culturals, socials i polítiques, en una sola paraula, de la 
ideologia en la que cada societat fonamenta les seves motivacions i raons per a actuar. En aquest 
context, sembla obvi que l’ús, la utilització que fa de l’espai una societat quotidianament, repercuteix 
en l’organització social d’aquest mateix espai, i, per tant, la geografia, juntament amb altres ciències 
socials, s’ha de preocupar del seu estudi. 

Figura 2.1. Àmbits d’estudi de la geografia, la demografia i la geografia de la població 

 

Font: elaboració pròpia. 

Així, i a semblança del que s’ha esdevingut en algunes altres àrees de coneixement de la geografia  

—sobretot després de la Segona Guerra Mundial (Mendizàbal, 1991, p. 159)— com ara el turisme o 

l’urbanisme, la disciplina ha desenvolupat una branca d’estudi de la distribució espacial de les persones 

en el territori i de les seves activitats quotidianes que es coneix amb el nom de geografia de la població, 

en la qual s’emmarca la present tesi doctoral. El mateix autor (Mendizàbal, 1996, p. 46) ofereix una breu, 

però completa, definició d’aquest concepte: «branca de la geografia humana [que] estudia les formes de 

relació entre la naturalesa dels llocs amb les variacions espacials en la distribució, composició, migració i 

creixement de les poblacions». 
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Noin (2005, p. 5-8) resumeix breument la història de la geografia de la població,15 argumentant que ha 

passat per tres etapes: 

ü Abans del segle XIX. Fins a inici del segle XIX no es pot parlar de l’existència d’una geografia de la 

població com a ciència, sinó que existien una sèrie d’estudis fragmentats i no relacionats sobre la 

població, pel que fa a la descoberta progressiva del món, sovint des d’una òptica molt etnogràfica 

centrada en aspectes culturals com ara els costums o els aliments. Al mateix temps, cal tenir en 

compte que no és fins a partir del segle XV que les informacions sobre les xifres de població 

esdevenen més fiables, i que no és fins als segles següents que es fan les primeres reflexions sobre 

les interrelacions entre el medi i la societat, amb exemples especialment rellevants com la teoria de 

Malthus sobre la relació entre volum de població i recursos naturals. 

ü Segle XIX i primera meitat del segle XX. La investigació demogràfica es desenvolupa sobre la 

informació numèrica, més abundant i més fiable. Enfront de l’etapa anterior, ara l’òptica adoptada es 

pot qualificar com «ecològica», en tant que el paper del medi físic sobre l’home constitueix la major 

part dels estudis realitzats al segle XIX (amb el determinisme) i a principi del segle XX (amb el 

possibilisme de Vidal de la Blache). Així, la importància dels temes de població en les revistes 

especialitzades en geografia és escassa, ja que només el 2% dels articles publicats entre 1910 i 

1950 es poden qualificar de geografia de la població. 

ü Des de 1950. L’acabament de la Segona Guerra Mundial marca l’inici de la geografia de la població, 

gràcies, sens dubte, a la posada a disposició dels investigadors d’una gran quantitat d’informació per 

part dels serveis d’estadística i a la facilitat relativa de la seva explotació. Al mateix temps, apareixen 

publicacions periòdiques dedicades al tema, com ara la francesa Espace, Populations, Societés o la 

britànica International Journal of Population Geography, i els temes d’estudi es diversifiquen: l’èxode 

rural, la urbanització, la migració, la segregació ètnica, entre uns altres; si bé els temes clàssics es 

mantenen, com ara el debat sobre el medi físic, però incorporant-hi preocupacions econòmiques, 

demogràfiques i socials. 

En efecte, des dels anys cinquanta del segle passat, la geografia de la població ha diversificat els seus 

temes d’estudi i, en conseqüència, no existeix un consens sobre la seva definició i els seus objectius: la 

geografia de la població s’ha de centrar en l’estudi de les poblacions que habiten el planeta? O ha der ser 

 

15.  El text de Noin és un resum, de fet, de les idees àmpliament exposades per Poulalion (1984, p. 153-222), així com les de 
Bourgeois-Pichat (1978), que repassa la història dels estudis de població amb relació a les altres ciències com ara la biologia, 
l’economia o la sociologia (Mendizàbal, 1997, p. 137). 
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l’anàlisi de les masses humanes? O l’estudi de les relacions entre la societat i el medi? O l’estudi espacial 

de les dades demogràfiques? O bé una introducció a la geografia humana? 

Responent a aquestes preguntes, Esteve (2003, p. 5), d’acord amb les paraules de Noin i Thumerelle 

(1993), afirma que la geografia de la població té tres objectes clars d’estudi que s’interrelacionen, es 

condicionen i actuen entre si: la distribució espacial —en termes d’articulació i d’encaix dels mons rural i 

urbà i dels sistemes de poblament—, l’estructura —l’estudi de les característiques demogràfiques, 

socioculturals i econòmiques de la població— i la dinàmica, amb l’estudi dels fenòmens que en 

determinen l’evolució (el creixement natural, el migratori...). Al mateix temps, i segons el mateix autor, la 

primera de les tres branques se subdivideix en tres subgrups: la geografia de la població urbana, la 

geografia de la població rural i la geografia del poblament, que, en certa manera, englobaria les altres 

dues pel fet d’estudiar tots els assentaments humans. En resum,  

l’estudi de la distribució espacial de la població constitueix avui en dia una petita part de la 
demogeografia, mentre que durant més d’un segle n’ha estat la part essencial. Així mateix, la 
perspectiva també ha canviat. No és ja la descripció i l’explicació de les diferències de densitat el que 
constitueix el que és essencial d’aquest tema, ja que les diferències s’expliquen sovint per fets 
històrics. És sobretot l’evolució recent i els canvis en curs de la distribució espacial de la població el 
que pren l’atenció de geògrafs, planificadors i urbanistes, perquè la dinàmica espacial de la població 
està fortament relacionada amb els llocs de treball i, per tant, amb els problemes econòmics i socials 
del moment (Noin i Thumerelle, 1993, p. 31). 

2.1.2. Els estudis de poblament a Catalunya i les seves mancances conceptuals  

Afortunadament, a Catalunya hi ha una gran tradició dels estudis sobre poblament —des dels estudis 

sobre l’èxode rural a Catalunya fins a les investigacions més recents sobre les noves formes de 

poblament lligades a les activitats turístiques o l’expansió metropolitana—, sens dubte, i si atenem les 

paraules de Mendizàbal, per la influència de la geografia regional de Vidal de la Blache. N’és una prova el 

llarg llistat de treballs recollit en l’estudi de Módenes i Sánchez Moya (2001), que s’erigeix com un marc 

de referència indispensable a l’hora d’abordar qualsevol treball sobre població, poblament i xarxa viària al 

nostre país. El nombre total de referències bibliogràfiques que s’hi recullen ja dóna una idea de la tradició 

d’investigació, amb un total de 515 treballs només d’autors catalans. Si ens centrem en el tema de 

poblament, una explotació estadística més acurada d’aquest llistat permet comprovar que les tres 

branques de la geografia de la població anteriorment comentades són les més representades: la 

distribució territorial de la població (34,76% dels casos), el poblament rural (22,46%) i el poblament urbà 

(19,25%).  

Un altre estudi, més de caràcter històric, és la recopilació feta per Riera (1991) referida al contingut dels 

estudis realitzats a Catalunya entre 1931 i 1991 sobre el sistema urbà català. S’hi conclou que, al nostre 

país, els estudis sobre el fet urbà estan molt relacionats tant amb les aportacions fetes al debat sobre la 

divisió territorial —sobretot durant l’època republicana i la transició democràtica— com amb els treballs 
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sobre la planificació territorial —especialment amb la recuperació, amb l’arribada de la democràcia, de les 

competències en aquesta matèria per part de la Generalitat de Catalunya. 

Com es pot deduir de la seva definició, el concepte de poblament fa referència a la morfologia i a la 

distribució que adopten els assentaments humans en el territori com a resultat dels diferents factors 

d’índole física, ecològica, històrica, demogràfica, social, econòmica, política i administrativa (Esteve, 

2003, p. 6) que en condicionen la localització.16 

Així, i si s’entén el poblament com el resultat del procés a què han induït tots aquests factors —i, per tant, 

adoptant únicament la segona part de la definició feta per Pressat—, es tracta d’una perspectiva força 

estàtica, basada únicament en el lloc on les persones tenen localitzada la seva residència principal. I és 

que la majoria dels treballs que tracten de la distribució espacial de la població consideren les persones 

fixes en el territori a partir de la seva assignació amb el lloc de residència,  

però no pas segons el lloc de treball o d’oci, cosa que fa cada vegada més insuficient l’estudi estàtic 
de la població si es té en compte la generalització de la més gran mobilitat espacial de la població 
(Vinuesa, 1998, p. 20). 

En la mateixa línia s’expressen Noin i Thurmerelle (1993, p. 7) quan es plantegen la següent pregunta: 

A quin espai cal assignar un individu que treballa a París, resideix a Rouen i passa els caps de 
setmana a Decauville? La qüestió és subsidiària per l’estadístic, qui empadrona els individus segons 

 

16.  Potser per aquest motiu, segons Mendizàbal (1991, p. 160), es tracta d’un terme que només ha estat utilitzat pels geògrafs 
clàssics, de les escoles regionalistes i possibilistes, sense gairebé presència en la geografia més moderna dels corrents 
teoreticoquantitatiu, postmodern, radical o humanista; i en reivindica l’ampliació de les matèries a estudiar, en termes tant actuals 
com la suburbanització —«el procés que fa que el creixement del nombre de població en una àrea —o regió— metropolitana es 
doni en les parts més exteriors, mentre que a la ciutat central la quantitat de població disminueix» (Mendizàbal, 1991, p. 163).—, 
la desurbanització —la disminució del nombre de població que viu a les àrees metropolitanes a causa de la degradació ambiental 
i social de la ciutat central i la disminució dels llocs de treball— i la gentrificació —el procés de millora de la qualitat de l’habitatge 
d’una determinada àrea urbana que implica un canvi social del veïnatge, mitjançant la substitució dels habitants d’ingressos 
econòmics baixos per habitants de les classes mitjanes i altes (Arribas i Mendizàbal, 1991, p. 5).  

Seguint aquest breu repàs dels neologismes que s’usen per a definir els actuals processos urbans, cal mencionar, en primer lloc, 
el terme periurbanització, que es pot definir com el procés de creació de nous assentaments urbans més o menys propers a les 
grans ciutats —o a grans vies de comunicació— amb una morfologia més aviat difusa. 

En segon lloc, cal parlar del terme contraurbanització: malgrat que no n’existeix una definició unívoca, els especialistes 
coincideixen a afirmar que la base del fenomen és el creixement demogràfic de les àrees rurals, que s’ha de trobar 
necessàriament acompanyat del creixement dels seus llocs de treballs, de manera que la població nouvinguda —formada 
majoritàriament per individus en edat activa que han emigrat de les ciutats per motius «antiurbans»— ha de ser capaç de viure-hi 
i treballar-hi. Per a una reflexió més extensa sobre aquest terme, remetem el lector al text de Solana (2000, p. 41-44). 
En tercer lloc, cal fer referència al terme rururbanització, força usat en la literatura francesa per a referir-se al procés 
d’urbanització dels espais rurals (Vicente, 2003, p. 91). Precisament aquest últim treball constitueix un bon repàs de tota la nova 
nomenclatura que s’ha creat entorn del fenomen urbà, en tant que s’hi defineixen els neologismes urbans sorgits, se n’hi 
expliquen els orígens i se’ls hi relaciona entre si. 

Finalment, un últim terme referit a la dinàmica urbanística del nostre país és el d’urbanalització, encertat joc de paraules creat per 
Muñoz Ramírez (2004) en la seva tesi doctoral, i que fa referència a la morfologia de les noves construccions i, en conseqüència, 
del paisatge que se’n deriva. En concret, la idea que l’autor defensa és la d’una simplificació progressiva del fet urbà que dóna 
com a resultat la reproducció de fragments urbans, clonats, replicats, sense personalitat ni encaix en l’entorn urbà on se situen. 
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criteris purament administratius. D’això en resulta que una població es defineix simplement com el 
conjunt d’habitants (domiciliats en el seu lloc de residència habitual) d’un territori donat.  

Un ràpid repàs dels treballs més destacats sobre la distribució territorial de la població catalana ens 

confirma aquest fet: la major part dels estudis realitzats centren el seu interès en el sistema 

d’assentaments urbans i rurals i els desequilibris que, a causa del seu repartiment desigual en el territori, 

se’n poden derivar. 

En efecte, aquesta aproximació podria esdevenir parcialment vàlida en un context on les diferents 

localitzacions tinguessin una dinàmica força tancada, sense fluxos ni intercanvis entre si; però en el model 

actual s’imposa, forçosament, un estudi de les relacions que s’esdevenen entre si sota criteris de 

distància, accessibilitat, fluxos de mobilitat, organització funcional i jerarquia. 

Potser per aquest motiu es creu més adequat parlar, actualment, d’espai de vida en termes amplis, o de 

territori útil, des d’una òptica més restringida, conceptes que tenen la virtut d’incorporar la mobilitat 

habitual de la població en la seva adscripció territorial. 

2.2. La necessitat de repensar la relació entre la població i el territori 

La importància creixent de la mobilitat, com un dels principals trets identificatius de l’organització territorial 

de la població, ha determinat que identificar una persona amb el seu lloc de residència habitual hagi 

perdut poder d’explicació del seu comportament territorial. Així, les experiències territorials dels individus 

es multipliquen, amb una freqüentació creixent d’espais cada cop més diversos i no forçosament pròxims 

entre si, i, consegüentment, amb un pes menor del lloc de residència habitual com a àmbit central de les 

activitats quotidianes: 

Aquest model territorial es basa en les llargues distàncies en la mesura que va separant les diferents 
activitats quotidianes que realitzen els ciutadans: el lloc de residència del lloc de treball o de les 
zones comercials o d’esbarjo; les fàbriques lluny de la trama consolidada de la ciutat i les zones 
comercials en els espais perifèrics (Miralles-Guasch i Tulla, 2000, p. 9). 

Les dinàmiques de difusió de població i activitats sobre el territori que s’han descrit més amunt 
porten a plantejar-se la qüestió de l’ús de l’espai per part de la societat metropolitana. Tots els 
indicadors semblen apuntar que el tradicional model de ciutat mediterrània compacta i complexa 
s’està transformant per donar pas a una estructura urbana més extensa i amb àrees més 
especialitzades des del punt de vista funcional (Nel·lo, 1998c, p. 68). 

D’altra banda, i com a resultat d’aquesta mobilitat creixent, els territoris veuen diversificada la població 

que en fa ús: no es tracta d’una ampliació de les seves funcions —residencials, empresarials, d’oci,  

etc.—, sinó del nombre i, sobretot, de la varietat de les persones que, residint-hi o no, hi realitzen una 

certa activitat quotidiana: 
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En aquesta àrea urbana sempre més àmplia, en què cada lloc s’especialitza en funció del conjunt, 
els ciutadans realitzen sobre un espai molt més vast les funcions —residir, treballar, comprar, gaudir 
del temps lliure— que abans satisfeien en un àmbit molt més restringit (Nel·lo 2002, p. 111). 

A casa nostra, un dels autors que més ha defensat la introducció de la mobilitat habitual de les persones 

en la seva assignació territorial és Módenes. N’hi ha prou amb dues citacions de textos recents per a fer-

nos-en una idea: 

Tradicionalment, llocs i persones s’han vinculat des d’una perspectiva molt reduccionista, en la qual 
els llocs, les localitats tenien una població assignada amb caràcter exclusiu a partir de la definició de 
la residència legal , mentre que les persones s’assignaven només a un lloc, a una localitat. Això, que 
des d’un punt de vista administratiu podia tenir sentit en el passat, no ho té tant actualment. I des 
d’un punt de vista científic, des d’una perspectiva geogràfica, no relacionar els habitants amb la 
totalitat del territori, dels llocs, que utilitzen, als quals pertanyen, és cada vegada més inacceptable 
(Módenes, 2006, p. 3). 

La relació habitant-lloc es trenca en aquests casos. Així com també es trenca la definició clàssica de 
la «població d’un lloc» i s’expandeix una nova visió a partir de les «poblacions temporals». Les 
persones no estan adscrites residencialment a un únic lloc, els llocs acullen a distintes persones en 
diferents moments temporals. [...] L’augment de la mobilitat ha implicat una ruptura de les ubicacions. 
Cada cop és més difícil assignar localitzacions espacials als diferents elements que configuren 
l’espai geogràfic, no tan sols perquè aquestes evolucionen en el temps (la vida de les persones, el 
temps històric) sinó perquè la indeterminació locacional que implica la mobilitat condueix a 
l’ambigüitat en les assignacions de llocs als objectes i a ls individus. (López Colás i Módenes, 2004) 

Ganau (2001, p. 61-62) s’expressa en una línia semblant quan afirma que: 

Com sovint assenyalen els demògrafs, el concepte temporalment estàtic i espacialment fix de 
l’empadronament ha quedat completament obsolet per a explicar el complex ús que fem del territori. 
El temps que dediquem a estar a la nostra residència habitual és cada cop menor. Per contra, els 
desplaçaments obligats (per treball o estudi) o voluntaris, per a satisfer altres necessitats (lleure, 
consum...) han augmentat de forma considerable. Els espais vitals de residència, de treball, de 
consum, de lleure o d’estudis gairebé mai no coincideixen; es van distanciant en l’espai i, per tant, la 
mobilitat de la societat en el territori augmenta. 

Queda, doncs, en dubte un concepte com ara el de població de dret, que implica, de fet, una concepció 

un xic estàtica de les poblacions en un territori determinat. Així, actualment, resulta més explicatiu optar 

per una perspectiva més dinàmica, no tan cenyida a l’espai de residència, sinó amb una voluntat més 

gran d’integrar i reflectir els creixents fluxos de mobilitat quotidiana que caracteritza la nostra societat 

actual. 

No és estrany, doncs, en aquest context, el sorgiment, des de la geodemografia, d’una sèrie de conceptes 

nous per a caracteritzar la relació existent entre la població i el territori. La diversitat en aquests 

enfocaments alternatius ha aconsellat la realització d’aquest capítol, en què se’n fa un repàs com més 

exhaustiu millor no tan sols amb vista a caracteritzar-los, sinó a contextualitzar i emmarcar la proposta del 

treball objecte d’aquesta tesi doctoral. 
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2.3. Un breu apunt sobre el concepte de mobilitat en aquesta tesi. Algunes definicions bàsiques 

Com s’ha dit en la introducció, l’estudi de la vinculació territorial de la població té lloc en aquesta tesi a 

partir de la seva mobilitat: d’una banda, la relacionada amb els desplaçaments al lloc de treball o d’estudi, 

i, de l’altra, la motivada per la disponibilitat d’una segona residència; ambdues fortament condicionades 

per la relació territorial que s’estableixen entre els orígens i les destinacions dels desplaçaments, és a dir, 

l’accessibilitat. 

És per aquest motiu que s’ha cregut convenient inserir aquest breu apartat on es fa una breu definició 

d’aquests tres conceptes —mobilitat habitual, segones residències i accessibilitat—, en tant que són els 

termes a partir dels quals o bé es mesurarà la vinculació territorial de la població o bé la faciliten. 

2.3.1. La mobilitat habitual 

Definir i caracteritzar la mobilitat actual depassa amb escreix els objectius d’aquesta tesi, i, a més, tenint 

en compte que ha estat un tema força estudiat en la bibliografia, especialment d’ençà d’uns quants anys, 

justament quan s’ha pres consciència dels canvis esdevinguts en aquesta matèria (Mendizàbal i Sánchez, 

1998; Miralles-Guasch i Tulla, 2000; Nel·lo, 2002; Miralles-Guasch i Cebollada, 2002; Ajenjo et al., 2003; 

López Redondo, 2003; Cebollada i Miralles-Guasch, 2004; Ajenjo, 2005).17 

Amb tot, una definició força generalitzada de la mobilitat és la que la descriu com la suma de 

desplaçaments que fan els ciutadans per accedir a les feines, als béns i serveis necessaris per al seu 

quefer quotidià. Cal retenir que, quan es parla de mobilitat, es fa referència a les persones que es 

desplacen per poder arribar als llocs desitjats, i no pas als modes de transport, que són els instruments 

que faciliten la realització d’aquests desplaçaments. Al mateix temps, 

cal tenir present que la mobilitat és una activitat derivada, és a dir, que no té una finalitat per si 
mateixa. Així doncs, la mobilitat és un període provisional, de transacció, que ha de portar l’individu 
des d’un punt d’origen a un de destinació. I és que la finalitat del moviment no és moure’s, sinó 
arribar. Per tant, l’èxit de les polítiques de mobilitat no depèn tant de les distàncies recorregudes ni 
dels modes de transport emprats, sinó del fet que el conjunt dels individus, amb característiques i 
objectius diferents, puguin accedir al conjunt de destinacions urbanes. I del compliment d’aquest 
objectiu depèn que l’exercici de la mobilitat sigui un element que fomenti la integració social o que, al 
contrari, pugui generar processos d’exclusió social. Per tant, quan la mobilitat compleix l’objectiu que 
els individus puguin arribar als diferents llocs urbans, augmenten, entre d’altres, les oportunitats de 

 

17.  Òbviament, s’esmenten aquí únicament treballs de caràcter generalista d’autors catalans que o bé consisteixen en una 
reflexió teòrica sobre la mobili tat i les seves implicacions territorials, o bé en dibuixen les pautes principals en el territori català. No 
cal dir, per tant, que la bibliografia sobre la matèria, amb nombrosos estudis de cas, és molt extensa, de manera que es remet el 
lector al treball d’Ajenjo et al. (2001), un veritable repàs exhaustiu de la bibliografia sobre mobilitat.  
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treball dels ciutadans i la productivitat del conjunt de la regió urbana (Cebollada i Miralles-Guasch, 
2004, p. 10). 

La mobilitat per motiu de feina o estudi és tan sols una de les diverses mobilitats que protagonitzen les 

persones, juntament amb algunes altres com l’estudi, les compres, el lleure, etc. Tres elements, però, la 

converteixen en especialment significativa en l’anàlisi de la mobilitat quotidiana global de les persones 

sobre el territori: a) es tracta d’un fenomen que afecta —almenys de manera potencial— bona part de la 

població total, en tant que en són demandants tots els individus que estudien o treballen; b) la periodicitat 

i la fidelitat dels fluxos, ja que, a diferència d’unes altres mobilitats de caràcter no habitual, els 

desplaçaments per treball o estudi acostumen a tenir una cadència elevada (majoritàriament, com a 

mínim, d’un desplaçament d’anada i un de tornada cada dia) i a tenir una mateixa destinació; i c) la 

disponibilitat de dades provinents dels censos i dels padrons de població que permeten realitzar, per la 

dimensió de la seva mostra (coincident amb l’univers), anàlisis territorials amb un nivell de detall molt 

superior. Així, la unitat d’anàlisi obtinguda d’aquesta font (el municipi o, fins i tot, inferior) és difícilment 

assolible a partir d’una metodologia mostral (Carrera i López, 2006, p. 47). 

Malgrat que l’anàlisi de la mobilitat habitual, entesa com a creuament entre el lloc de residència i el lloc de 

treball o estudi, és una simplificació que empobreix força la realitat dels desplaçaments —en la mesura 

que sovint presenten recorreguts, freqüències o encadenaments amb uns altres desplaçaments diversos i 

inconstants, i amb diferents motivacions—, permet descobrir estructures elementals d’articulació de les 

relacions quotidianes de la població sobre el territori en qualsevol escala d’anàlisi. Precisament per 

aquest motiu s’ha optat per analitzar només aquests tipus de desplaçaments, descartant-ne d’altres de 

caràcter no habitual. 

2.3.2. Les segones residències 

El de segona residència és un concepte confús, amb múltiples matisos i definicions segons quina sigui 

l’òptica des del qual s’analitza. I és que com apunta Coppock (citat a Del Pino, 2003),  

els problemes de definició sorgeixen principalment del fet que els habitatges secundaris no 
constitueixen un tipus discret, ben diferent d’unes altres classes d’allotjament, sinó que formen un 
grup arbitràriament identificat dintre d’un continu. El caràcter dinàmic de l’habitatge secundari, en 
particular la canviant relació entre el primer i el segon habitatge, també en complica la identificació i 
la mesura.  

En general, però, la majoria de les definicions donades, i especialment les fetes amb finalitats 

estadístiques, com ara les que l’INE utilitza en el cens de població i habitatges, fan èmfasi en el caràcter 

temporal del seu ús, i no tan en la seva finalitat. Així, per exemple, segons el cens de població de 2001, la 

definició d’aquesta classe d’habitatges és la següent: 
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Un habitatge familiar que sol utilitzar algun dels membres de la llar de manera temporal (en període 
de vacances, caps de setmana, etc.), durant un mínim de 15 dies al llarg de l’any, i que no 
constitueix la residència habitual de cap persona (www.ine.es/censo/es/glosario.html). 

Per la seva banda, unes altres definicions (Barbier, 1965; Cribier, 1973) plantegen un reguitzell 

d’aspectes que formen part del debat sobre aquesta classe d’habitatges: la utilització temporal, la finalitat, 

la localització, el caràcter urbà del resident secundari i el règim de tinença. Així, si mentre sobre el primer 

aspecte hi ha un cert consens i es planteja com una condició necessària en totes les definicions, la resta 

de característiques són menys clares: pel que fa a la condició urbana dels residents és cert que els 

habitants dels nuclis urbans posseeixen en major grau una residència secundària, però el fenomen no és 

gens menyspreable entre els residents de les àrees rurals. 

Tampoc el règim de tinença s’erigeix com un element comú en totes les segones residències, ja que si bé 

alguns autors afirmen que ha de ser en règim de propietat (Cribier, 1973; Valenzuela, 1976) o bé de 

lloguer amb un mínim temporal (Barbier, 1965; Brier, 1970) —per a assegurar-se, així, una vinculació 

estable entre la residència principal i la secundària—, algunes altres definicions funcionals no citen aquest 

requisit, sobretot les realitzades per autors espanyols (Ortega, 1975), sens dubte seguint la poca 

especificació sobre aquest tema en les definicions de l’INE. 

Alguns autors proposen, igualment, una distinció pel que a la construcció dels habitatge segons la seva 

finalitat d’ús, per tal de diferenciar aquells habitatges construïts amb la intenció expressa de ser destinats 

a segona residència, d’aquells que abans constituïen el lloc de residència habitual d’una llar, després 

d’una transmissió hereditària, una transacció de compra-venta, etc. (Fraguell, 1994, p. 33). 

Un altre aspecte comú en la majoria de les definicions és el caràcter familiar de la segona residència, 

característica que comparteix amb l’habitatge principal:  

Fins i tot quan el gaudi no és familiar, per exemple, en el cas que el seu ús real es restringeixi només 
als pares o als fills o a un sol membre, la tinença del bé, en lloguer, cessió o propietat, té, com en 
l’habitatge principal, un component bàsicament familiar. Precisament aquest és el fil que relaciona a 
ambdos habitatges, per la qual un és principal, i, l’altre, secundari. Ho són respecte a la unitat social 
habitacional: la llar (Del Pino, 2003).  

Així, i si s’opta per una definició extensa, cada un dels elements ressenyats (la freqüència en l’ús, la 

situació geogràfica, el règim de tinença, l’origen dels usuaris...) permet elaborar una certa classificació 

tipològica de les segones residències, tal com realitza Del Pino (2003). Seguint, però, les directrius de 

Fraguell (1994, p. 41-45), probablement la classificació més important és la determinada per la freqüència 

en l’ús, podent-se distingir, en aquest sentit, les veritables segones cases (les second homes angleses) 

de les que actuen com allotjament turístic (vacation homes). Les primeres es caracteritzarien per ser 

usades els caps de setmana i els períodes de vacances i, en conseqüència, per localitzar-se pròximes als 

grans centres urbans i, per tant, al domicili habitual, i, a més, són susceptibles de convertir-se en 

residència principal a mesura que augmenta l’accessibilitat. Arquitectònicament, s’identifiquen amb 
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l’habitatge unifamiliar amb jardí, a la casa mitgera de poble, al mas rehabilitat i, darrerament, a la casa 

adossada. Les vacation homes, en canvi, s’identifiquen amb el mercat de compra-venda i de lloguer i es 

relacionen clarament amb el turisme d’estiu: es tracta majoritàriament d’apartaments situats en zones 

costaneres. 

2.3.3. L’accessibilitat 

El terme accessibilitat és un concepte àmpliament usat tant en el llenguatge comú com en l’àmbit científic, 

àmbits en què és emprat sovint sense gaire rigor, de manera que, probablement a causa d’aquest fet, 

existeixen múltiples punts de vista i definicions diferents sobre aquest concepte segons quina sigui la 

perspectiva des de la qual s’analitza. 

Des del punt de vista geogràfic i demogràfic, el que aquí ens ocupa, la definició més simple, però no per 

aquest motiu menys certa, de l’accessibilitat és considerar-la com «la possibilitat i la qualitat de 

comunicació entre punts del territori» (DPTOP, 1987, p 79), és a dir, la facilitat (o la manca d’aquesta) de 

connexió entre dues localitzacions o més, o el «potencial d’interaccions» (Wiel, 1999, p. 191).18 

Aquesta definició genèrica amaga, però, l’existència de tres components importants que condicionen els 

nivells d’accessibilitat, els quals es poden identificar, respectivament, amb la separació física entre 

localitzacions, la situació relativa dels punts entre els quals es pretén mesurar l’accessibilitat, i que podria 

anomenar-se com a «on» es troben aquests punts; en segon lloc, el mode o els modes de transport que 

es tindran en consideració, «com» se superarà la separació física; i, en tercer lloc, la interacció funcional 

entre les localitzacions, cosa que seria el grau d’utilitat de cadascuna de les destinacions, el «per a què» 

es vol l’accessibilitat.19 

 

18.  L’anàlisi de l’accessibilitat es pot realitzar des de dues perspectives o òptiques diferents: des del punt de vista territorial  
—l’única a què farem referència aquí— i des de l’individual. Així, mentre que l’objectiu de la primera és determinar la facilitat i la 
potencialitat d’accés entre dues o més localitzacions en el territori que formen un xarxa comunicada, tractant la població que hi 
viu com un grup de característiques homogènies, amb necessitats i oportunitats de desplaçament similars, l’accessibilitat 
individual es basa a centrar l’interès en l’individu i les seves capacitats de desplaçament i en les possibilitats d’accés a unes 
localitzacions determinades d’ac ord amb les seves característiques específiques: les seves necessitats i els seus recursos 
econòmics, les seves disponibilitats o restriccions temporals, les habilitats segons les seves capacitats psíquiques i físiques, les 
seves característiques demogràfiques (el sexe, l’edat, la generació...). Un exemple de casa nostra sobre l’accessibilitat diferencial 
segons gènere es pot trobar al treball de Solé et al. (2005). Per a un major desenvolupament sobre aquestes dues perspectives, 
es pot consultar el treball d’Alberich (2004a, p. 16-19). 

19.  Malgrat presentar-se separadament, aquests tres components de l’accessibilitat no són independents els uns dels altres, sinó 
que es complementen i es condicionen mútuament. Així, és evident, per exemple, que el grau d’interacció que s’estableix entre 
dos punts del territori està d’acord amb la distància que els separa (en el que sovint s’anomena impedància o fricció al moviment) 
i com aquesta és modificada pel grau d’eficiència dels diferents mitjans de transport (Levinson, 1998). 

(continua) 
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ü La separació física entre les localitzacions i la mesura de la impedància. En primer lloc, l’accessibilitat 

de les diferents localitzacions depèn de la seva pròpia localització física, és a dir, de la seva 

distribució en el territori amb relació a la resta. En aquest sentit, l’accessibilitat pot ésser entesa 

únicament com la separació física o la impedància (mesurada en unitats de distància, temps o cost) 

entre dos punts o més.  

Seguint l’esquema de Geurs i Ritsema Van Eck (2001), podem distingir tres elements que determinen 

l’accessibilitat des d’aquest punt de vista: a) el nombre i la distribució espacial de les possibles 

destinacions (que sovint s’equiparen amb els centres motivadors del desplaçament: llocs de treball, 

escoles, llocs d’oci...) i les seves característiques; b) la distribució espacial de la demanda 

(generalment, les llars i els habitants) i les seves característiques; i c) la confrontació que s’estableix 

entre l’oferta i la demanda. D’aquesta manera, com afirmen Handy i Niemeier (1997, p. 1.176), 

l’accessibilitat dels llocs es troba relacionada amb els patrons d’usos del sòl, és a dir, de la 
distribució espacial de les destinacions potencials i de la seva magnitud, de la qualitat i del 
caràcter de les activitats que s’hi poden trobar. 

Òbviament, la distribució espac ial de les localitzacions sobre el territori determina el que comunament 

s’anomena impedància o fricció de la distància, que no és res més que la taxa de declivi de la 

interacció entre dues localitzacions a mesura que la desutilitat entre aquestes augmenta (Levinson, 

1998), la qual es pot interpretar intuïtivament com la disminució de la probabilitat de desplaçament 

entre dos punts a mesura que la seva separació augmenta (Pooler, 1995). 

La fórmula més comuna per a mesurar la impedància entre dos nodes és el càlcul del cost de 

transport entre si, que es pot expressar bàsicament en tres classes de mesures (Rietveld et al., 

1996): a) la distància, ja sia en línia recta (és a dir, sense tenir en compte la dotació i la distribució de 

les infraestructures de transport) o bé mitjançant els sistemes de transport disponibles, de manera 

que no tan sols s’hi té en compte la distribució espacial dels punts en el territori, sinó la seva posició 

relativa als mitjans de transport; b) el temps, basat en els mateixos principis que el càlcul en 

distàncies, però amb la conversió d’aquestes en unitats de mesura temporals amb l’assignació d’unes 

velocitats específiques d’acord amb les característiques i la classe d’infraestructura de transport 

utilitzada; i c) el cost de transport, és a dir, el càlcul dels costos monetaris de desplaçament, a què 

(ve de la pàgina anterior) 

No obstant aquesta afirmació, alguns autors (Barea i Martínez, 2002) asseguren que la importància donada a aquests tres 
components de l’accessibilitat ha variat al llarg de la història, de manera que, mentre que els primers estudis que tractaven de 
l’accessibilitat tenien en compte només la separació espacial de dos punts —des d’una òptica estrictament topològica, basada en 
el corrent quantitatiu de la geografia—, amb el pas del temps s’ha passat a atorgar importància al component d’utilitat, 
considerant-s’hi també el cost d’oportunitats i la possibilitat de la població de participar en unes activitats determinades, fins a 
arribar al benefici net que aconsegueix una població pel fet de tenir una localització concreta. Monzón de Cáceres (1988) 
s’expressa en la mateixa línia en afirmar que s’ha passat d’un concepte de distància física a un de «distància social». 
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s’incorporen costos com el bitllet en el cas dels desplaçament en transport públic o les despeses de 

funcionament de l’automòbil en el cas dels desplaçaments en vehicle privat (Bruinsma i Rietveld, 

1998). D’aquesta manera, d’acord amb la teoria de la geògrafa americana Susan Hanson, l’elecció 

dels individus d’un mode de transport concret per al seu desplaçament entre totes les oportunitats 

disponibles duu implícita l’elecció del valor del cost monetari assumible, de manera que cada 

desplaçament efectuat ha de ser entès com «un triomf dels beneficis obtinguts de la realització del 

desplaçament enfront del seu cost» (Hanson, 1986). 

Una quarta classe de costos —que no es pot considerar per si sola com una mesura de la 

impedància, però sí com un element complementari de les altres tres que s’acaben d’esmentar— és 

la relativa al confort i a la seguretat en l’ús d’un sistema de transport determinat. Un exemple 

d’aquesta mena d’aplicació són els estudis coordinats per Javier Gutiérrez Puebla sobre l’impacte en 

l’accessibilitat de la xarxa transeuropea de carreteres (Gutiérrez et al., 1994; Gutiérrez i Urbano, 

1996) o de les obres considerades al Plan Director de Infraestructuras espanyol (Gutiérrez et al., 

1998), en els quals s’assigna un «coeficient corrector» per cada classe de via (autopista, autovia...) 

que es multiplica per les velocitats per tal de matisar-la segons els seus paràmetres de confort i 

seguretat. 

ü Els modes de transport. Malgrat l’intent de distingir entre la separació física de les localitzacions i els 

modes de transport, gairebé en totes les descripcions de l’apartat anterior hi ha implícit l’un mode o 

l’altre mode. I és que el mode o els modes condicionen tant la possibilitat del desplaçament com llur 

durada, de manera que no es pot entendre una mesura d’impedància sense tenir en compte el mode 

de transport que la nodreix (l’única mesura que n’és completament independent és, òbviament, la 

distància en línia recta). 

Afegir-hi el transport implica entendre l’accessibilitat de l’única manera possible, com la facilitat amb 

la qual una destinació pot ser assolida des d’un origen mitjançant un mode de transport, de manera 

que una destinació pot ésser més accessible que una altra, únicament segons la seva posició central 

respecte del mode de transport principal (Geertman i Ritsema Van Eck, 1995; Schürmann et al., 

1997); o, dit en unes altres paraules, «el grau en què els sistemes de transport possibiliten a la gent 

participar en activitats o assolir certes destinacions mitjançant l’ús d’un mode de transport o la 

combinació de més d’un» (Geurs i Ritsema Van Eck, 2001). 

L’estudi de l’accessibilitat és, per tant, inseparable de l’establiment d’un mode de transport o un altre 

en tant que en condiciona la mesura de la impedància elegida. Malgrat que hi ha aproximacions més 

o menys elaborades sobre l’avaluació de l’accessibilitat mitjançant l’ús combinat de més d’un mode  

—cosa que, malgrat que passa sovint en la realitat, és de difícil modelització—, la major part dels 

estudis defineixen clarament un únic mode de transport —el vehicle privat principalment, i en menor 
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mesura el ferrocarril, sia convencional o d’alta velocitat—, basant-se en el qual es fan les diferents 

anàlisis. 

Finalment, Hodge (1997) expressa de manera molt breu però clara els efectes de la millora en els 

modes de transport en l’accessibilitat: 

per mitjà de la combinació d’informació, seguretat, guiatge i mecanismes de control fruit de les 
noves possibilitats tecnològiques emergents, l’accessibilitat dels llocs ha estat àmpliament 
alterada. En general, aquests avenços han provocat l’increment de la capacitat dels sistemes, 
l’augment de fluxos i desplaçaments, els desplaçaments als llocs més inaccessibles i la 
descentralització de les activitats productives. Però, no obstant això, la nostra comprensió sobre 
els impactes potencials d’aquests canvis és limitada. 

ü La interacció espaciofuncional entre localitzacions. Tot i que és possible l’estudi de l’accessibilitat en 

abstracte, sovint la pregunta que cal fer-se és: accessibilitat per a què?, partint de la idea que ha de 

ser entesa com «la facilitat amb què unes activitats determinades poden ser assolides des d’una 

localització determinada amb un sistema de transport determinat» (Gutiérrez Puebla i Gómez, 1999). 

Aquestes activitats són les que marquen el grau d’utilitat de les diferents localitzacions segons les 

seves característiques, és a dir, «els serveis, les possibilitats o les oportunitats que ofereix cadascuna 

de les destinacions potencials a l’hora de satisfer les necessitats dels ciutadans, dels negocis, de les 

empreses i dels serveis públics (Makri i Folkesson, s. d.). 

Aquest punt de vista, doncs, posa l’èmfasi en les interaccions que s’estableixen entre els diferents 

punts del territori d’acord amb el seu grau d’atracció, de manera que l’accessibilitat pot ser definida 

com la  

facilitat d’interacció espacial, la potencialitat dels contactes amb les activitats i les ofertes, o, de 
manera més precisa, l’atractivitat d’un node dins una xarxa tenint en compte el pes dels altres 
nodes (i la competència que s’estableix entre ells) i el cost d’accedir-hi a través de la xarxa 
(Bruinsma i Rietveld, 1998).  

O, en unes altres paraules, des d’aquest punt de vista, l’accessibilitat pot ser entesa com 

el grau d’atracció d’una localització tant en qualitat d’origen del desplaçament —el grau de 
facilitat d’accés a la resta de destinacions— com en qualitat de final —la facilitat d’accedir-hi des 
de la resta de nodes (Giuliano, 1986). 

Així, des d’aquesta perspectiva, l’accessibilitat és una mesura dels beneficis que implica per als 

individus i les empreses poder assolir unes localitzacions determinades per a desenvolupar-hi 

activitats que els són importants (Gutiérrez i Gómez, 1999; Song, 1996; Halden et al., 2000), de 

manera que pot ser vista tant des de l’origen —el grau de facilitat d’accés a la resta de  

destinacions— com des de la destinació —la facilitat d’accedir-hi des del conjunt d’orígens possibles. 

Les unitats de mesura d’aquest poder d’atracció són molt diverses segons l’objecte d’estudi, si bé 

generalment es té en compte la magnitud o dimensió dels punts, mesurada tant en termes de 

població com del nombre de llocs de treballs que s’hi localitzen; tanmateix, també s’hi poden fer servir 
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uns altres paràmetres segons l’objecte d’estudi: el volum de vendes, el producte interior brut, etc. 

(Bruinsma i Rietveld, 1998; Baradaran i Ramjerdi, 2001). 

Existeix, però, una altra possibilitat per a mesurar el grau d’atracció dels diferents nodes com a 

possibles destinacions potencials, com és la mesura de l’existència d’una oportunitat particular i 

específica, diferent de la que ofereixen unes altres localitzacions. Aquesta especificitat pot convertir 

un node en la destinació preferencial a l’hora de satisfer unes necessitats determinades (Makri i 

Folkesson, s. d.), qüestió que entronca directament amb el concepte de competència entre 

destinacions. En efecte, existeix un element important que, malgrat que és poc reflectit en la 

bibliografia consultada, cal tenir en compte en la mesura de les localitzacions com a destinacions 

potencials. Es tracta del grau de competència entre les diferents localitzacions; o, dit en unes altres 

paraules, les possibles interferències que s’esdevenen entre les destinacions potencials a causa de 

la seva proximitat física o, en casos més específics com els centres comercials, la similitud dels 

productes que s’hi ofereixen. 

La reflexió teòrica més completa sobre aquest concepte és la realitzada per Harris (2001), mentre 

que, en el camp pràctic, el treball més destacat és el de Van Wee et al. (2001) sobre la distribució 

espacial dels llocs de treball als Països Baixos, en el qual l’efecte de competència entre destinacions 

es basa en el nombre de llocs de treball situats a menys d’una distància determinada de la destinació 

per a la qual es calcula el nivell d’accessibilitat. 

2.4. La introducció de la mobilitat habitual en l’estudi territorial de la població: l’espai de vida 

Per tot el que s’ha comentat en la primera part d’aquesta tesi, el concepte que emana de l’expressió «el 

lloc on viu una persona» va quedant de mica en mica buit de sentit (Módenes, 1998, p. 3), en la mesura 

que el lloc de residència perd protagonisme a l’hora d’explicar la localització espacial de les activitats que 

hom realitza més o menys quotidianament. 

Així, de manera més o menys recent, s’opta per parlar d’espai de vida, un concepte desenvolupat en el 

camp de la demografia amb l’objectiu de comprendre millors els fenòmens de mobilitat espacial i ampliar 

el concepte de migració. I és que, en efecte, els geògrafs, els demògrafs i els sociòlegs van posar en 

evidència la necessitat de prendre en consideració l’individu en la seva inscripció espacial, en interacció 
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amb un conjunt de llocs20 que formava part del seu espai, del seu camp d’acció (Lelièvre i Robette, 2005, 

p. 1), més o menys ampli segons la magnitud de la mobilitat de les persones 

2.4.1. Definició i delimitació del concepte d’espai de vida 

El concepte espai de vida fou definit per Courgeau (1988, p. 17) com la porció del territori on l’individu 

efectua les seves activitats, és a dir, els llocs on els individus efectuen les seves relacions socials 

(Mendizàbal, 1991, p. 164), ja que  

l’individu no està lligat a un sol lloc, aquell on està situat el seu habitatge, sinó que diàriament recorre 
diferents localitzacions segons la seva feina o el seu estudi, el lloc on estudien els seus fills, on viuen 
els seus amics i els seus familiars, on compra normalment i on es diverteix en els moments d’oci 
(Módenes, 1998, p. 35-36). 

D’aquesta manera, la noció d’espai de vida engloba els llocs d’estada principals —com poden ser, entre 

altres, el lloc de residència o el de treball— i de pas —l’espai que es travessa quan hom viatja entre els 

diferents llocs—, i també tots els altres llocs amb els quals l’individu està en relació —els llocs de compra 

habituals i no habituals, els llocs on es va a passejar, els llocs on hom es relaciona amb altres individus... 

(Mendizàbal, 1996; Módenes, 1998). 

Com es pot desprendre de la definició, i d’acord amb Módenes (2006), en el fons la perspectiva de l’espai 

de vida és força semblant al d’altres conceptes geogràfics presentats en aquesta tesi, com les àrees de 

cohesió o els mercats de treball. La diferència entre aquestes termes és que mentre l’espai de vida 

parteix de la pròpia experiencia individual, o a molt estirar, de la llar, les àrees de cohesió es construeixen 

a partir de l’agregació de multitud d’espais de vida parcials, en tant que, sovint, només tenen en compte el 

desplaçament entre el lloc de residència i el de treball. 

Aquest espai de vida, més o menys ampli —no tan sols per la proximitat de les destinacions del fluxos, 

sinó també segons les motivacions d’aquests que es preguin en consideració—, se situa entorn una 

residència base, entesa aquesta com el lloc o conjunt de lloc s a partir del qual els desplaçaments tenen una 

probabilitat de retorn més elevada, sigui quina sigui la durada de l’estada (Giusti i Calvelo, 1998, p. 2). 

Aquesta visió és també l’adoptada per Poulain, qui preconitza construir l’espai de vida al voltant de «la 

casa», «l’habitatge», a partir de la qual s’articula tot un conjunt de desplaçaments cap a pols secundaris, 

 

20.  Malgrat que no és l’objectiu de la tesi, alguns autors diferencien els termes espai i lloc. Així, mentre el primer és un concepte 
més de caràcter absolut i abstracte, el territori des del punt de vista cartogràfic on es localitzen els objectes, les persones, etc., el 
lloc fa referència al producte de l’experiència dels individus amb el territori, ple de significació adquirida precisament per la 
interrelació que s’hi estableix (García Ballesteros, 1986, p. 17). Per aquest motiu, en el nostre marc, seria més correcte, de fet, 
parlar de llocs i no pas d’espais de vida. 
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de major o menor importància segons la freqüentació i la durada de la visita (Lelièvre i Robette, 2005, p. 

2). 

La importància de la residència principal, com a lloc central de la mobilitat quotidiana, determina que 

alguns autors optin per parlar d’espai residencial (Barbary i Dureau, 1993, p. 396), amb què es configura 

així un sistema de mobilitat entorn d’una «residència-base» (Domenach i Picouet, 1987). Encara que 

allunyant-se una mica del tema de mobilitat habitual, i endinsant-se en el terreny de les migracions 

pròpiament dites, aquesta configuració de la residència com a lloc d’origen i destinació de la mobilitat ha 

implicat el desenvolupament de la idea de reversibilitat dels desplaçaments (Domenach i Picouet, 1987), 

és a dir, la probabilitat de retorn al lloc d’origen del moviment, i així s’estableix una mobilitat circular. I, si 

es deia que aquest és un tema que afecta més les migracions que no pas la mobilitat habitual és pel fet 

que sovint es tracta d’un concepte teòric que s’ha volgut aplicar —amb més o menys encert—21 a l’estudi 

de les probabilitats de retorn d’una migració d’acord amb els vincles que la persona manté amb el lloc d’origen 

o residència base.22 

Retornant a la idea d’espai de vida clàssic, Módenes (2006) assenyala fins a cinc problemes a l’hora de la 

delimitació dels espais de vida: a) la delimitació de les activitats que s’inclouen en el càlcul de l’espai; b) la 

generalització cap a patrons espacials de l’ús del territori que siguin significatius; c) la representació visual 

i cartogràfica d’aquests espais; d) la ductilitat temporal dels espais de vida familiars; i e) la dificultat de 

comparabilitat d’aproximacions diferents a aquesta qüestió. 

En efecte, una de les dificultats més grans per a definir-lo és determinar quines activitats en formen part, 

és a dir, donar resposta a la pregunta: quines característiques ha de tenir una activitat per a ésser 

considerada com a quotidiana i, en conseqüència, tinguda en compte a l’hora de delimitar l’espai de vida? 

Sovint es tendeix a conformar els espais de vida individuals partint, inicialment, dels llocs freqüentats per 

motius de feina, a causa de la centralitat del treball en la organització espacial i temporal de la vida 

moderna —fet que dóna lloc a un espai de vida restringit— (Susino, 2001, p. 141). Ara bé, cal tenir en 

compte, des d’un punt de vista més ampli, que la freqüentació de la resta de llocs en motiu d’unes altres 

 

21.  Un exemple dels intents d’aplicació d’aquest concepte en els censos de població llatinoamericans és el mateix treball de 
Giusti i Calvelo (1998) sota els criteris basats en els desenvolupaments teòrics sintetitzats per Domenach i Picouet (1987 i 1990). 

22.  Com afirmen alguns autors (Domenach i Picouet, 1990), els desplaçaments no han de ser, forçosament, de caràcter físic, 
sinó que, des d’aquesta òptica més àmplia, l’espai de vida es podria definir igualment per uns altres tipus d’intercanvis, des de 
l’epistolar fins a la transferència de recursos econòmics. 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 41 

activitats —com ara els estudis, les compres, les gestions administratives, les derivades de relaciones 

socials i les activitats d’oci— també conformen l’espai de vida.23 

Un bon exemple de l’ampli ventall d’activitats quotidianes que poden ésser considerades a l’hora de 

delimitar l’espai de vida de les persones és la primera part de la tesi doctoral de Mendizàbal (1996) sobre 

l’ús temporal del territori dels habitants de l’Àmbit Metropolità.24 L’anàlisi, realitzada a partir de les dades 

de l’Enquesta metropolitana de 1990, inclou fins a vint-i-tres activitats diferents: 1) feina productiva i 

remunerada; 2) compra de queviures; 3) compra de roba i de sabates; 4) sortir a passejar i a mirar 

botigues; 5 i 6) acompanyar parents i amics a visitar indrets (dues activitats); 7 a 11) fins a cinc activitats 

de lleure fora de casa diferents); 12 i 13) pràctica d’esport; 14 i 15) relació amb persones que no viuen a 

la llar; 16 a 20) participació en associacions i entitats; 21) possessió de segona residència; i 22 i 23) 

vacances. 

Així, el treball consisteix en la descripció de cadascuna d’aquestes activitats, la seva localització en el 

territori i la relació que manté amb cada una de les set variables d’identitat en què els individus foren 

classificats d’acord amb el sexe, l’edat, la relació amb l’activitat econòmica, el nivell màxim d’estudis 

assolit, la categoria socioeconòmica familiar, la situació de la persona entrevistada dins la llar, i la 

grandària poblacional del municipi de residència. 

Seguidament, l’òptica que s’hi adopta és la contrària: s’hi defineix l’espai de vida segons cada un dels 

grups de cada una de les set categories descrites: sexe, edat... En primer lloc, es fa aquesta anàlisi per a 

cada una de les activitats i, al final de cada apartat, es fa una taula resum amb totes les activitats: totes 

pesen el mateix i es calcula el percentatge de localització en cada una de les àrees establertes (segons si 

es realitzen al mateix domicili, al mateix barri, a altres barris, al centre de la població, a la ciutat de 

Barcelona, a la resta de l’àrea metropolitana, a les ciutats intermèdies, a la resta de l’Àmbit Metropolità, 

en altres localitzacions o en localitzacions indistintes) respecte del total. L’inconvenient principal que es 

troba a aquesta metodologia —com s’esdevé en el càlcul de la població vinculada (vegeu l’apartat 6.1)— 

és que totes les activitats «pesen» el mateix —el mateix el lloc on es treballa que el lloc on es compra, on 

es té la segona residència...— quan és evident que la seva freqüentació i la seva importància en 

l’organització espaciotemporal de la vida quotidiana de les persones són molt diferents. 

 

23.  Com ja s’ha dit en la introducció, aquest és el motiu pel qual, al llarg de la presentació dels resultats del atesi s’usarà el terme 
territori útil i no pas el d’espai de vida, en la mesura que no s’hi inclouen totes les mobilitats individuals possibles que posen amb 
relació les persones amb els territoris diferents al de residència, sinó que, aquí, només es tindrà en consideració la mobilitat per 
motius de treball i estudi i la derivada de la disponibilitat d’una segona residència. 

24.  Definit, en aquell moment, com les cinc comarques integrants de l’antiga Regió I: el Barcelonés, el Baix Llobregat, el 
Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
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Més enllà del nombre i la tipologia d’activitats que s’hi tenen en consideració, Módenes (1998, p. 4) 

planteja el fet que l’espai de vida d’un individu no és, en general, estable, ja que els punts de referència 

de l’espai de vida no són permanents, sinó que es modifiquen en les diferents etapes del cicle de vida. 

Així, les persones, al llarg de la seva vida, fan canvis de residència o de lloc de treball, o aquest canvia la 

seva localització i obliga els seus empleats a modificar els recorreguts diaris relacionats amb el treball; o 

bé canvien els fills d’escola o el canvi és obligatori quan canvien d’etapa educativa; canvien de 

supermercat per aprofitar ofertes o per incrementar l’oci associat a la compra explotant la novetat del 

canvi; o els nostres amics i familiars traslladen la seva residència i ens obliguen a canviar el moment, la 

ruta, el ritme i, a vegades, el motiu de les nostres visites. 

Amb tot, i d’acord amb aquest mateix autor, un canvi de residència no forçosament ha d’implicar un canvi 

en l’espai de vida, ja que els vincles territorials poden continuar essent els mateixos abans i després del 

moviment residencial, que seria considerat com de caràcter «local». De fet, només en cas que el canvi 

d’habitatge obligués a una transformació total de l’espai de vida (o també si el desplaçament d’una de les 

localitzacions de l’espai de vida obliga a un canvi d’habitatge i de la resta de l’espai de vida) es podria 

parlar de migració. 

Per aquest motiu, segons aquest autor, la majoria dels canvis residencials que s’esdevenen a l’interior de 

les àrees urbanes i metropolitanes no impliquen un canvi en l’espai de vida: 

El territori, per una altra banda, no és una realitat transparent per a la població que hi resideix. No 
s’utilitza en tota la seva extensió, normalment un es mou per llocs compresos a l’espai de vida 
quotidià. I aquest espai de vida és el que es coneix  profundament, d’on es rep la major part de la 
informació territorial i és l’espai amb el que l’individu se sent més identificat, més segur. El canvi 
residencial a l’interior de les àrees urbanes és més probable que s’esdevingui a l’interior d’aquest 
espai de vida, no tan sols perquè és el que optimitza les relacions espaciotemporals quotidianes, 
sinó perquè és d’on es rep informació contínua, veraç i privilegiada, no tan sols per mitjà seu, sinó de 
la resta dels membres de la llars i de la xarxa familiar i social pròxima (Módenes, 1998, p. 40). 

En una línia similar se situa la tesi doctoral de Solana (2000, p. 31), que classifica la mobilitat de les 

persones en tres categories segons quina sigui la relació que té cada una amb els espais de vida i la 

xarxa de relacions socials. Així relativitza la importància d’unes altres variacions que sovint han estat 

usades per a caracteritzar les migracions, com ara la distància, el temps de permanència o la superació 

d’un límit municipal. 
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Des d’aquest punt de vista, segons Kaufmann (2006) es pot diferenciar entre mobilitat quotidiana, 

mobilitat residencial, viatge i migració, segons quina en sigui la seva freqüència i l’espai on es realitzen 

els desplaçaments (vegeu la Figura 2.2).25 

Figura 2.2. Tipologia dels desplaçaments de la població segons Kaufmann (2006) 

Freqüència- +

D
is

tà
nc

ia

Mobilitat
quotidiana

Mobilitat
residencial

ViatgeMigració

-

+

Es
pa

i d
e 

vi
da

 
Font: elaboració pròpia a partir de Kaufmann (2006). 

Així, mentre que en els tres primers casos es tracta de desplaçaments dins del propi espai de vida, les 

migracions fan referència a tots els desplaçaments que comporten un canvi de la residència habitual i 

que, al mateix temps, signifiquen la reconstitució del seu espai de vida, de la seva xarxa de relacions 

socials i desplaçaments espacials (Pascual de Sans, 2002; Cardelús et al., 2003). Susino (2001, p. 142) 

ho expressa molt clarament quan afirma 

La migració, en aquest sentit, no seria simplement un canvi de residència entre dos territoris 
administrativament diferenciats —dos municipis, por exemple—, sinó un canvi de residència que 
implica un canvi d’espai de vida, de l’espai en el qual s’esdevenen els moviments quotidians i més 
freqüents de cada individu. 

No obstant això, l’increment en la facilitat tècnica dels desplaçaments està esborrant les antigues 

distincions basades en el temps i en l’espai, de manera que hom pot identificar noves formes de mobilitat 

que difícilment poden classificar-se en un dels quatre tipus enunciats. Així, el mateix Kaufmann (citat per 

Módenes, 2006) en comenta tres casos, com ara la multiresidència —quan la residència secundària es 

converteix en part d’una residència multilocal en què hom no pot definir una ubicació principal real—, la 

 

25.  El mateix autor afirma que cada un d’aquests conceptes és estudiat per una disciplina diferent. Així, almenys per al cas 
francès, els geògrafs s’estan especialitzant en la mobilitat quotidiana de la població, els demògrafs en la mobilitat residencial, els 

(continua) 
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pendularitat de distància molt llarga (amb desplaçaments molt llargs, per exem ple amb avió) o el turisme 

recorrent de curta distància. Les nocions de mobilitat residencial, habitual, migració i viatge es barregen 

en aquests casos:  

Alguns autors propugnen noves classificacions, deixant de costat les combinacions de freqüència 
temporal i distància recorreguda, i adoptant nous criteris. Segons Le Breton (2006) la mobilitat 
espacial es pot dividir, segons la seva funció en l’organització de la vida quotidiana, en una mobilitat 
estratègica (aquella que té a veure amb la localització de la residència i amb l’adscripció a un 
territori), mobilitat habitual (la qual satisfà diferents tasques de freqüència quotidiana) i la mobilitat 
incorporada, que més aviat es refereix a la potencialitat tècnica, física i cultural. Aquesta última visió 
relacionada amb la possibilitat de moure’s ens recorda els tres grans àmbits d’anàlisis que Lévy i 
Dureau (2002) van apuntar: estudis d’accessibilitat (característiques de l’oferta, xarxa de transport en 
la mobilitat habitual, habitatge, en la mobilitat residencial), estudis de comportament (característiques 
de la demanda) i constriccions socials, econòmiques, temporals. Pel que fa al comportament, 
Kaufmann (2006) distingeix entre mobilitat (moviments efectivament produïts) i motilidad (la mobilitat 
incorporada de Le Breton). (Módenes, 2006, p. 5) 

2.4.2. Els possibles enfocaments del concepte d’espai de vida 

La relativament nombrosa bibliografia sobre els espais de vida recull tota una sèrie de debats —sovint 

únicament en el pla teòric — sobre els possibles enfocaments que la mesura de la relació entre territori i 

població pot adoptar. Les següents línies, agrupades per epígrafs temàtics, pretenen ser un breu resum 

d’aquests debats teòrics. 

Espai de vida i espai viscut 

Encara que en algun cas s’utilitzen com a sinònims, en general, la bibliografia consultada distingeix entre 

els conceptes espai de vida i espai viscut. 

Seguint les idees de Chevalier (1974) i Frémont (1976), la diferència principal entre ambdós és el fet que, 

mentre, el primer es refereix als «espais freqüentats i recorreguts pels subjectes en els quals es 

cristal·litza la seva existència» —és a dir, basant-se en la idea de quotidianitat—, el concepte d’espai 

viscut hi afegeix la variable subjectivitat —en tant que fa referència a com aquest és representat, pensat i 

imaginat, i quins significats se li atorga. 

Com afirma Chevalier (1974, p. 68), 

estudiar l’espai viscut no consisteix únicament en respondre a la pregunta: «com viuen les persones 
en l’espai?», però en dirigir la mirada cap a les relacions de representació, invisibles perquè no han 
estat explorades, necessàriament s’ha de sobrepassar l’espai-extensió (o espai-suport) per a 

(ve de la pàgina anterior) 

sociòlegs sobretot en les migracions, mentre que el viatge quedaria en mans dels antropòlegs (Módenes, 2006). 
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abordar la noció de representació (d’imatge) de l’espai, proposant una nova qüestió: com veuen els 
homes aquest espai? L’espai v iscut es reivindica com un espai carregat de valors. Aquest no és pas 
un territori neutre, sinó un producte ideològic (cultural, social, econòmic) i, en tant que producte 
ideològic, camp d’afrontament dels valors. 

En la mateix línia s’expressa Lindón (2002), en afirmar que  

l’espacialitat [...] vista en aquestes dues dimensions, ve a constituir una expressió síntesi de la 
quotidianitat i la subjectivitat. Els espais de vida són el lloc on es despleguen les pràctiques 
quotidianes i es constitueixen en espais viscuts pel significat que prenen dintre de la subjectivitat 
col·lectiva. 

Com es pot comprovar, es tracta d’un camp d’estudi força més ampli del que aquí s’ha proposat (l’anàlisi 

de les relacions població-territori des del punt de vista purament espacial), en tant que la font utilitzada no 

permet realitzar aquesta mena d’anàlisis, de manera que el nostre treball es limitarà a la perspectiva 

territorial de l’espai de vida. 

L’ escala individual i la col·lectiva 

Susino, en el seu treball ja citat sobre la relació entre la mobilitat quotidiana i la mobilitat residencial 

(Susino, 2001), proposa superar el concepte d’espai de vida individual i substituir-lo per un altre amb un 

punt de vist més col·lectiu. Cal entendre aquesta proposta per la voluntat de l’autor de delimitar l’espai 

metropolità, sota la premissa que aquest territori és l’espai de vida de tots els seus habitants, ja que 

s’entén, d’acord amb el que s’acaba de comentar, que qualsevol canvi residencial dins d’aquest espai no 

altera les pautes de localització de les activitats quotidianes i, per tant, no es constitueixen com a 

migracions pròpiament dites, sinó, únicament, com a moviments residencial locals. 

Així, la delimitació de l’espai metropolità podria assolir-se, almenys tècnicament, mitjançat la superposició 

de cada un dels espais de vida individuals, però segons Susino, aquesta metodologia —l’obtenció de 

pautes col·lectives a partir del sumatori d’experiències individuals—, si bé es típica i pròpia de la 

demografia, és esclava d’un «reduccionisme propi de l’individualisme metodològic». Per aquest motiu, 

proposa entendre l’espai de vida en termes d’espai col·lectiu, entès com l’espai on individus i famílies 

puguin canviar de residència sense que això signifiqui un canvi del conjunt de les destinacions dels seus 

desplaçaments quotidians i freqüents:  

Un espai en el qual es pot canviar d’habitatge, el punt d’origen dels desplaçaments, però en el qual 
potencialment les destinacions romanen estables, fet que no suposa que realment ho siguin. Sens 
dubte, qualsevol canvi d’habitatge comporta un canvi en destinacions de desplaçaments típics, com 
poden ser les compres quotidianes o el col·legi dels nens. Però unes altres destinacions poden 
seguir sent les mateixes, singularment les més rellevants: la feina, les compres no quotidianes i les 
relacions socials i d’oci que conformen la xarxa social que lliga l’individu a la societat. Una àrea 
metropolitana constitueix, típicament i en aquest sentit, un espai de vida col·lectiu. 

Tots els canvis de residència que s’acompleixen dintre d’aquest espai metropolità no són, en aquest 
sentit, veritables migracions. Perquè no ha canviat l’espai en el qual potencialment es desenvolupa la 
vida dels individus que han canviat d’habitatge o residència. [...] L’espai de vida indiv idual pot 
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continuar sent bàsicament el mateix. [...] L’espai metropolità és, per tant, l’espai de vida del conjunt 
dels seus habitants. 

L’espai metropolità és, per tant, un àmbit definit per la probabilitat que uns fets determinats tinguin 
lloc: l’espai que residència i desplaçaments quotidians conformen, probablement, un lloc unitari.  
[...] Una conseqüència d’aquestes reflexions és que la millor definició que es pot seguir donant d’una 
àrea metropolitana és la d’una àrea urbana plurinuclear que conforma un mercat unitari de treball i 
habitatge (Susino, 2001, p. 142-143). 

Les escales temporals: els espais de vida d’origen, fundador i actual 

Fins al moment, la definició del concepte espai de vida s’ha fet sense tenir com a referència l’escala 

temporal, o, més ben dit, tenint en compte únicament el moment present: l’espai de vida es defineix per 

mitjà d’aquelles localitzacions freqüentades habitualment en l’actualitat. No obstant això, també s’ha 

afirmat que els espais de vida són inestables en el temps, en tant que, per les circumstàncies personals 

de cada individu, sovint relacionades amb les diferents etapes del cicle de vida, els llocs freqüentats són 

diferents i, per tant, els espais de vida que es configuren, també. 

Així, al llarg d’una vida, els individus, generalment —a excepció d’aquells que, a més de no haver realitzat 

un canvi residencial, no han experimentat grans canvis en les seves pautes de mobilitat per la localització 

dels llocs freqüentats—, viuen diferents espais de vida, relacionats amb cada una de les etapes del seu 

cicle vital (Delaunay, 2005; Gotman,1999). 

La investigadora francesa Eva Lelièvre, de l’Institut National d’Études Démographiques (INED), és 

segurament la persona que més ha estudiat els espais de vida des d’aquesta perspectiva més àmplia, 

centrada en les trajectòries individuals. Una de les seves investigacions més recents (Lelièvre i Robette, 

2005) consisteix, precisament, a identificar els diferents espais quotidians de les persones al llarg de la 

seva vida a partir de les dades de l’enquesta Biographies et entourage, elaborada per l’INED l’any 2001. 

L’enquesta, de caràcter biogràfic, recull la informació necessària per a traçar la història familiar, 

residencial i professional de 2.830 residents a la regió parisenca de l’Île-de-France entre 50 i 70 anys 

d’edat (és a dir, de les generacions nascudes entre 1930 i 1950), en la mesura que recull dades sobre un 

conjunt considerable de llocs per a l’entrevistat i els membres de la seva descendència. El fet de no 

centrar-se únicament en la informació de la persona entrevistada permet enriquir l’anàlisi de les 

trajectòries individuals amb informacions relatives als afins, que descriuen localitzacions sobre un període 

llarg, des del lloc de naixença dels avis fins al lloc de residència dels fills. 

Amb aquesta informació, els autors sistematitzen els diferents espais de vida d’una persona en tres grans 

tipologies: 

ü Espai d’origen. Respon a la definició de l’«espai d’on es ve», de manera que és constituït pel conjunt 

dels llocs de naixement dels pares i dels avis i, per tant, la seva grandària teòrica màxima és de sis 
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llocs (quatre dels avis i dos dels pares). Com es pot deduir, i tal com afirmen els autors, «és un espai 

de la memòria» (Lelièvre i Robette, 2005, p. 3). 

Empíricament, a partir de les dades de l’enquesta, els autors van comprovar que més de les tres 

quartes parts dels entrevistats coneixen el conjunt dels llocs del seu espai d’origen i els anomenen, 

especialment els llocs de naixement dels ascendents de la branca paterna. 

Tres són les possibles formes que pot adoptar aquesta mena d’espai segons la configuració dels 

llocs que el componen: a) un espai d’origen únic, en tant que el conjunt dels llocs de naixement dels 

pares i dels avis de l’inquirit és agrupat en el si de la mateixa unitat geogràfica (regió o departament 

metropolitans, o el mateix país estranger) i que reuneix gairebé la meitat dels casos enquestats; 

b) un espai d’origen doble, en tant que certs espais d’origen (el 14%) s’han escindit en dues 

branques, l’una maternal, i l’altra paternal, de manera que la mare i els avis materns van néixer en la 

mateixa unitat geogràfica, i el pare i els seus propis pares en una altra; i c) espais de configuracions 

diverses, amb diferents llocs d’origen dels ascendents. 

Finalment, i encara amb relació a l’espai d’origen dels individus, els autors constaten que la manera 

com aquest estructura el territori dels individus varia moltíssim, però manté vincles forts. Així ho 

demostren el fet que, per una banda, per a més de les tres quartes parts dels inquirits, el seu lloc de 

naixement pertany a l’espai d’origen; i, per l’altra, el fet que en el 60% de les persones que disposen 

d’un segon habitatge aquest se situa a l’espai d’origen. Sobre aquest últim aspecte, cal comentar 

que, si l’inquirit té un espai d’origen doble, aquesta segona residència tendeix a situar-se en una 

proporció major a la regió maternal més que no pas a la paternal. 

ü Espai fundador. Correspon al lloc on es va esdevenir la socialització dels individus: «on es va 

créixer», que engloba des del lloc del naixement fins a tots els llocs de la trajectòria residencial fins 

als catorze anys inclosos. 

Malgrat l’elevada mobilitat residencial a França,26 aquest espai fundador és majoritàriament únic des 

del punt de vista de la localització: el 57% van créixer a la mateixa el regió de naixement —a una 

escala més fina un 47% té un únic departament de socialització i un 35% un únic municipi— i 16% en 

el mateix país a l’estranger. 

 

26.  L’estudi de la mobilitat residencial diferencial a Europa constitueix el tema central dels treballs de López Gay (2003 i 2004b), 
elaborat amb dades de l’European Community Household Panel (CED, 2002). S’hi pot apreciar com la mobilitat residencial als 
tretze països europeus analitzats és molt diversa i, com per al cas francès, la taxa de mobilitat residencial de la població fins als 
15 anys —és a dir, les edats que constituirien l’espai fundador— és del 9,5%, només superada per Dinamarca, Finlàndia i el 
Regne Unit. Això significa que, dels 7,5 canvis residencials que, de mitjana, fa la població francesa al llarg de la seva vida, 1,4 
s’esdevenen durant aquestes edats. 
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Segons els autors, per a caracteritzar aquest espai cal un nou plantejament basat en la combinació 

entre la unicitat/multiplicitat dels llocs que el componen i la durada de l’estada en cada lloc. 

Les dades de l’enquesta demostren que l’espai fundador es tracta d’un lloc important per a l’individu 

atès que es disposa, en general, d’una gran precisió en la localització i en els record espontani del 

nom del municipi. Prenent la regió com a mesura, el 73% dels inquirits tenen un espai fundador únic, 

de manera que van viure els quinze primers anys de la seva vida en el mateix habitatge, o en més 

d’un però dins la regió de naixement. 

Fer-hi intervenir la durada permet distingir el lloc principal de socialització de les localitzacions més 

secundàries, aquell del qual hom se servirà per a caracteritzar l’establiment geogràfic de l’espai 

fundador i estimar els seus llaços amb la trajectòria futura, per exemple. El lloc principal de 

socialització dels individus, on l’individu va residir més temps durant la seva infància, pot ser fàcilment 

determinat quan l’espai fundador és format per un sol municipi, per dos municipis, o quan els 

individus van residir almenys vuit anys en el mateix municipi, cosa que significa el 90% dels casos. 

ü Espai actual. Correspon al concepte d’espai de vida «clàssic» proposat per Courgeau (1985, 1988), 

de manera que «és constituït per tots els llocs amb els quals s’està en contacte, bé directament o a 

través de persones que s’hi troben», i de naturaleses diverses per la seva la seva funció (residència, 

activitat professional) o la seva freqüentació (el lloc de vacances, per exemple). 

Així, l’espai actual és definit aquí per: a) el lloc actual de residència i d’activitat de l’inquirit; b) els llocs 

actuals de residència dels seus pares, dels seus fills, dels seus germans i germanes i dels pares del 

seu cònjuge; c) la localització de la seva segona residència; i d) altres llocs citats que freqüenta en el 

moment de l’enquesta. Entre tots aquests, el lloc de residència de l’individu s’erigeix com el centre 

d’aquest espai de vida, el lloc de sortida i de tornada de la majoria dels seus desplaçaments.  

L’altre punt important d’aquest espai és el lloc de treball a causa de la dimensió diària en les seves 

freqüentacions. Les dades demostren que se situa generalment prop del lloc de residència, de 

manera que el 2% de les persones enquestades treballen al propi domicili, el 26% al seu municipi de 

residència i el 31% al seu propi departament. 

Un altre aspecte interessant d’aquest espai de vida és prendre en consideració els llocs en els quals 

es teixeixen les relacions familiars dels entrevistats, que tendeixen a establir una xarxa particular, i 

els llocs on es localitzen les segones residències i la resta d’espais freqüentats en el moment de 

l’enquesta. 
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Les dimensions de l’espai de vida 

Per tal de caracteritzar l’espai de vida de les persones es poden tenir en compte diferents criteris, segons 

quina sigui la variable principal que s’elegeixi. En el seu treball ja citat, Lelièvre i Robette (2005) recullen 

quines són aquestes variables i quins resultats s’han obtingut de l’explotació de l’enquesta Biographies et 

entourage: 

ü La grandària. Es mesura a partir del nombre de llocs que formen l’espai de vida quotidià de les 

persones i és, fins a un cert grau, una mesura descriptora de la complexitat de l’espai. De mitjana, la 

grandària de l’espai actual de vida, segons el nombre de llocs citats sense cap classe de reagrupació 

geogràfica, és vuit, ja que més de la meitat dels espais estan configurats per entre 6 i 11 llocs 

diferents.  

ü La composició. L’espai de vida pot ser format per llocs de naturalesa diversa, de manera que és 

interessant caracteritzar aquest conjunt de llocs segons els vincles que els estructuren. Així, es 

constata que els vincles familiars adquireixen una importància especial, en tant que els llocs més 

concorreguts són les residències dels germans i de les germanes dels inquirits, seguides per les dels 

fills. Així, la composició mitjana dels espais actuals de vida mostra, en efecte, que la meitat d’aquests 

són constituïts per les residències dels germans i dels fills, i que el lloc de residència de la persona 

entrevistada representa només el 13% del conjunt de les localitzacions. 

ü La inèrcia. Una altra manera de descriure els espais de vida és mesurar la dispersió dels llocs que el 

componen i la manera com la residència de l’inquirit —sota la premissa que aquesta es configura 

com la localització central d’aquest espai— se situa en relació amb la resta de localitzacions. Així, 

des d’aquesta òptica, es pretén donar resposta a qüestions sobre la concentració o la dispersió 

geogràfica dels llocs freqüentats i sobre la posició relativa del lloc de residència respecte de la resta 

de llocs que configuren l’espai de vida. 

Segons els autors, el concepte clau per a mesurar la dispersió és inèrcia, el qual, de fet, no deixa de 

ser una mesura de la impedància —el fet oposat de l’accessibilitat— entre les diferents localitzacions 

que configuren l’espai de vida de les persones. Defineixen quatre possibles mesures d’inèrcia, 

segons si en el seu càlcul es té en compte o no la posició del lloc de residència: 

- La inèrcia externa. Mesura el grau d’excentricitat del lloc de residència de la persona 

entrevistada amb relació a la resta de llocs freqüentats. Matemàticament, es formula com la 

distància quadrada del lloc de residència al centre de gravetat definit per la resta de llocs que 

integren l’espai de vida, de manera que, com més excèntrica sigui la residència de l’inquirit en el 

si del seu espai de vida, més llunyà serà el centre de gravetat dels altres llocs i, en 

conseqüència, la inèrcia externa serà forta. 
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- La inèrcia interna. El seu concepte i el càlcul matemàtic són pràcticament idèntics a l’anteriors, 

amb l’excepció que, en aquest cas, es mesura la dispersió global de les localitzacions llevat del 

lloc de residència de l’entrevistat, que es calcula com la distància quadrada mitjana al seu centre 

de gravetat. 

- La inèrcia total. És el resultat de la combinació dels dos termes anteriors, en tant que es pot 

formular com la distància quadrada mitjana del lloc de residència a qualsevol altre lloc del seu 

espai de vida. 

- L’índex de centralitat. Aquest indicador complementa la resta, ja que la seva funció és mesurar la 

centralitat de la persona en el si del seu propi espai de vida. Es pot calcular com la relació entre 

la inèrcia interna i la inèrcia total, de manera que pot prendre valors entre 0 i 1. Així, com més 

central sigui el lloc de residència, la seva inèrcia externa serà més dèbil, de manera que la 

relació entre la inèrcia externa i la inèrcia total també serà menor i, per tant, l’índex serà més 

pròxim a 1. 

2.4.3. Espai de vida i cicle de vida: una aproximació a partir de les característiques sociodemogràfiques 

Tal i com s’ha comentat, els espais de vida de les persones són canviants al llarg del cicle vital, de 

manera que els llocs freqüentats varien amb el pas del temps. A casa nostra, l’autor que més i millor ha 

estudiat els espais de vida amb relació al cicle vital de les persones és Enric Mendizàbal en la seva ja 

citada tesi doctoral. Així, la segona part del treball, i molt especialment el seu capítol sisè, consisteix en la 

descripció de l’espai de vida definit per les vint-i-tres tipologies d’activitats quotidianes anteriorment 

esmentades segons un total de set característiques demogràfiques, socials i econòmiques dels seus 

protagonistes: el sexe, l’edat, la relació amb l’activitat econòmica, el nivell d’estudis acabats, la categoria 

socioeconòmica familiar, la grandària municipal i la situació de les persones entrevistades dins la llar. 

Així, un cop estudiades quines són les activitats quotidianes que realitzen el conjunt dels residents a 

l’Àmbit Metropolità (capítol quart de la tesi) i on (capítol cinquè) el capítol sisè ve a matisar els resultats 

obtinguts demostren la validesa de la idea que «efectuar —o no— una determinada activitat, així com la 

seva localització varia segons una sèrie de característiques socials i econòmiques de les persones 

entrevistades» (p. 239). 

Val a dir que l’anàlisi efectuada es fa, en tot moment, de manera independent per a cada una de les 

variables, confrontant els espais de vida de les persones amb relació, únicament, a com se situen 

respecte a la situació de la resta d’individus en aquella mateixa variable. S’hi troba a faltar, doncs, una 

anàlisi més transversal entre variables, cosa que hauria permès —a través, per exemple, d’una regressió 
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logística—determinar quina variable té un pes major o menor en la configuració de l’espai vital de les 

persones. 

Els resultats obtinguts, doncs, només fan referència a les diferències internes per cada un dels valors de 

cada variable. Vegem-les d’una en una amb més detall: 

ü Sexe. Els resultats obtinguts mostren, tal i com constaten altres treballs, que l’espai de vida de les 

dones és més reduït que no pas el dels homes, ja que duen a terme més activitats prop del lloc de 

residència, especialment les relacionades amb el lloc de treball. Aquestes diferències es deuen, 

sobretot, al fet que sobre elles recau bona part de les tasques de reproducció social (cura dels 

infants, compra diària, feines de la casa...) que no es podrien conciliar amb el treball remunerat si 

aquest es realitza lluny de la residència principal. Una altra raó, íntimament relacionada amb 

l’anterior, és que els homes empren amb major freqüència el vehicle de la llar, mentre que les dones 

fan un ús més gran del transport públic, amb les consegüents restriccions espaciotemporals. 

Així ho confirmen les dades de l’Enquesta metropolitana que l’autor utilitza, que mostren, d’una 

banda, que les dones tenen una taxa d’ocupació inferior a la dels homes (les ocupades representen 

només el 36,1% de la població femenina total enfront el 53,6% entre els homes) i, de l’altra, que, 

entre les que treballen, un 61,4% de les dones ho fa al propi municipi de residència (incloent-hi el 

propi domicili), percentatge que en el cas dels homes dism inueix al 54,3%. 

Pel que fa a la resta d’activitats analitzades, les diferències per sexe són molt menors: la localització 

de les activitats, tant de relacions socials com d’aprovisionament i de lleure, és pràcticament la 

mateixa entre homes i dones. 

ü Edat. Es tracta d’una variable que presenta una relació seqüencial: com més jove és l’individu 

presenta una mobilitat major, en tant que duu a terme més activitats lluny del domicili i del barri, 

tendència que va a la baixa en les persones de més edat. 

La qüestió que cal plantejar-se aquí és si es tracta d’un fet causat per un efecte d’edat o per un de 

generació. Així, en el primer cas es pot pensar que les persones joves tenen una major mobilitat pel 

simple fet de ser joves, de trobar-se en l’inici del cicle de vida, de manera que a mesura que es van 

superant etapes vitals —lligades a la formació de l’entramat familiar (constitució de parella, 

descendència...)—, la mobilitat disminueix fins a assolir els baixos nivells de les edats més 

avançades. Però des de la perspectiva generacional es podria pensar que els baixos nivells de la 

mobilitat en les etapes finals del cicle de vida no es deuen al propi decurs d’aquest, sinó a unes 

pautes de mobilitat reduïda pròpies de la generació. Des d’aquest punt de vista, la mobilitat elevada 

de les persones més joves seria fruit de pautes noves de mobilitat que no forçosament han de fer 

pressuposar una evolució a la baixa amb el pas de l’edat. Dit en unes altres paraules: la mobilitat 
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elevada de la població menor de 25 anys es deu al simple fet que són joves o que pertanyen a una 

generació força recent amb unes pautes de mobilitat més elevades? 

La resposta a aquesta pregunta no és fàcil, en tant que probablement es tracta d’una combinació de 

les dues circumstàncies: segurament la mobilitat de les persones joves és major, de manera que 

quan hi ha igualtat d’edat entre dues generacions, la més recent presentarà un nombre i una llargada 

més gran de desplaçaments; però també és cert que al llarg de les etapes del cicle de vida, les 

persones tendim a realitzar un major nombre d’activitats prop del lloc de residència, especialment en 

les edats madures en què els constrenyiments personals —de mobilitat, principalment— són més 

grans. 

ü Relació amb l’activitat econòmica. Les diferències en els espais de vida segons la relació dels 

individus amb l’activitat són interessants en tant que mesclen qüestions d’edat, qüestions de gènere i 

qüestions de salut. Així, hi ha tres grups que duen a terme les seves activitats quotidianes prop del 

lloc de residència amb una major proporció: les persones jubilades (i, en conseqüència, 

majoritàriament, d’edat avançada), les mestresses de casa (principalment dones) i les persones 

incapacitades. Al mateix temps, amb una mobilitat més gran, se situen les persones que treballen i 

les que estan a l’atur, i, sobretot, les persones que estudien, que, a més, solen ser d’edats joves. 

ü Nivell d’estudis acabats. Es tracta d’una variable amb una clara distribució seqüencial: a mesura que 

el nivell d’estudis augmenta, un major nombre d’activitats es realitza lluny del lloc de residència 

habitual. Es destaquen així, d’una banda, el fet que prop de la meitat de les persones sense estudis 

—i, per tant, de persones majoritàriament grans— efectua les seves activitats quotidianes al mateix 

barri on viu; i, de l’altra, l’elevada mobilitat de la població amb estudis universitaris, ja que més de tres 

quartes parts de les activitats les fan fora del seu barri de residència. 

ü Categoria socioeconòmica de la llar. L’altra situació que mostra una relació directa entre el fet de 

disposar d’un espai de vida més ampli és la pertinença a una llar de categoria socioeconòmica alta: 

en les categories altes el 56% de les activitats es fan a l’entorn pròxim —l’escala, el barri, els altres 

barris o el centre de la població—, percentatges que s’eleven al 59% en el cas de les categories 

mitjanes i al 63% en el de les baixes. 

ü Grandària municipal. La grandària municipal també presenta grans diferències entre les seves 

categories: en general, com més gran és el municipi, més activitats s’hi realitzen, en tant que són els 

municipis més poblats els que, en general, presenten una major oferta laboral, comercial i lúdica. 
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Taula 2.1. Espai de vida tipus segons el sexe, l’edat, la relació amb l’activitat, el nivell d’estudis, la 
categoria socioeconòmica i la grandària municipal dels habitants de l’Àmbit Metropolità 

Variable 

 

Categoria 

 

Escala / barri 

 

Altres barris 

 

Barcelona 

 
Resta de 
l’Àmbit 

Metropolità 

 

Altres 

 

Indistint / 
no contesta 

Sexe               

  Homes  31,2%  28,0%  6,9%  6,8%  10,0%  17,1% 

  Dona  34,6%  27,2%  6,6%  5,6%  10,1%  15,8% 

Edat               

  < 24 anys  24,8%  29,6%  9,5%  6,8%  10,0%  19,3% 

  25-29 anys  23,9%  30,2%  6,8%  8,4%  11,0%  19,7% 

  30-49 anys  29,6%  27,5%  8,0%  6,7%  10,7%  17,5% 

  50-64 anys  37,1%  27,5%  5,2%  5,2%  10,8%  14,3% 

  > 65 anys  48,5%  23,1%  2,8%  3,7%  9,6%  12,3% 

Relació amb 
l’activitat 

   
           

  Ocupat  27,5%  29,0%  7,6%  7,7%  10,4%  17,7% 

  Aturat  31,5%  28,0%  8,1%  5,2%  9,1%  18,1% 

  Mestressa de casa  40,4%  24,3%  6,2%  4,4%  10,2%  14,4% 

  Jubilat  41,3%  27,5%  3,4%  4,1%  9,0%  14,7% 

  Estudiant  15,7%  32,8%  9,3%  6,4%  13,0%  22,9% 

  Desocupat que no busca 
feina 

 
29,6%  39,3%  3,1%  4,6%  10,7%  12,8% 

  Incapacitat  45,3%  25,6%  3,9%  3,4%  9,2%  12,5% 

  Servei militar  23,9%  38,8%  7,5%  4,5%  7,5%  17,9% 

Nivell d’estudis               

  Sense estudis  49,6%  22,4%  5,1%  4,2%  7,9%  10,8% 

  Primaris  35,3%  26,0%  6,9%  6,2%  9,5%  16,0% 

  Secundaris  24,9%  30,7%  7,6%  7,1%  11,0%  18,7% 

  Universitaris  22,0%  32,5%  6,5%  6,5%  12,4%  20,1% 

Categoria 
socioeconòmica 

   
           

  Baixa  37,9%  24,9%  7,1%  6,2%  8,9%  15,0% 

  Mitjana  29,1%  29,6%  6,9%  6,5%  10,7%  17,2% 

  Alta  23,3%  32,9%  5,4%  5,9%  12,8%  19,7% 

Grandària municipal               

  < 2.000 hab.  17,3%  23,6%  7,6%  24,7%  7,5%  19,3% 

  2.000 – 9.999 hab.   19,9%  23,0%  11,4%  19,3%  9,4%  17,0% 

  10.000 – 99.999 hab.  29,9%  21,0%  14,7%  9,2%  9,7%  15,5% 

  100.000 – 999.999 hab.  37,8%  20,2%  10,8%  4,0%  8,4%  18,8% 

  > 1.000.000 hab.   33,8%  34,5%  -  2,7%  12,2%  15,8% 
 

Font: Mendizàbal (1996). 

Aquest fet es posa de manifest especialment en el cas de la ciutat de Barcelona, els habitants de la qual 

hi fan el 69% de les seves activitats, mentre que a l’altre extrem se situen els municipis de menys de 

2.000 habitants, on els seus propis residents només duen a terme el 41% de les tasques quotidianes. I és 

que no en va la ciutat de Barcelona s’erigeix com la destinació principal dels habitants del municipis de 

més de 10.000 habitants, mentre que els residents a les localitats més petites tendeixen a desplaçar-se a 
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la resta de ciutats intermèdies de l’Àmbit Metropolità, presumiblement a la seva capital comarcal o al 

subcentre comercial. 

En conclusió, i com a resum final de l’espai de vida dibuixat per a cada una de les vint-i-tres activitats 

quotidianes, l’autor afirma que l’espai de vida dels habitants de l’àmbit metropolità és format principalment 

pel barri de residència de la persona entrevistada, ja que s’hi efectuen una de cada tres possibles 

localitzacions d’activitats, i, per extensió, la resta de barris del mateix municipi. Així, sumant totes les 

localitzacions del mateix municipi de residència (escala, barri, altres barris i centre de la població), tenim 

el 60,4%, de manera que «l’espai de vida té una part primordial de territori conegut, proper, quotidià» 

(Mendizábal, 1996, p. 310). Si, per contra, es miren els resultats des de l’òptica contrària, el 40% de les 

activitats es fan fora del municipi de residència o no tenen un localització fixa, fet que denota una certa 

metropolitanització de les activitats, fruit de l’atracció de Barcelona com a centre d’atracció no solament 

de llocs de treball, sinó d’oci i compra. 

2.5. L’ús temporal del territori: la població estacional 

Com s’ha volgut argumentar, l’increment de la mobilitat habitual té dues implicacions bàsiques: en primer 

lloc, des del punt de vista de les persones, és l’instrument que permet realitzar les seves activitats 

quotidianes i que aquestes es duguin a terme cada cop més en un major nombre de localitzacions —o, 

també, de fet, tot el contrari, la seva conseqüència—, cada cop més distants entre si i respecte al lloc de 

residència, cosa que comporta que l’espai de vida de les persones s’hagi eixamplat i diversificat 

considerablement. Aquest ha estat el punt de vista adoptat a l’apartat 2.2. 

La segona implicació, però, fa referència als territoris: en augmentar la mobilitat de les persones, 

aquestes fan un ús més extensiu del territori, de manera que en el desenvolupament de les activitats 

quotidianes no tan sols esdevé rellevant el lloc de residència, sinó que molts més llocs acullen individus 

que, tot i no residir-hi, hi fan una estada —de major o menor durada— per dur-hi a terme alguna de les 

tasques habituals (la feina remunerada, les activitats d’oci i lleure, les compres, etc.). 

Així, la població que fa ús d’un territori ja no és —probablement no ho ha estat mai, però ara encara 

menys— tan sols la població que hi resideix d’una manera més o menys estable, sinó tota aquella que, 

per algun motiu o un altre, hi realitza alguna de les seves activitats habituals. Per aquest motiu, enfront 

del concepte de població resident —que és la que capta el cens i que es refereix únicament al nombre de 

persones que tenen la seva residència en una àrea determinada—, des de la demografia, ha sorgit el 

terme de població estacional o població flotant. 
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2.5.1. Definició del concepte i metodologia de càlcul 

Com s’acaba d’apuntar, el concepte de població estacional pretén superar el de població resident, ja que 

parteix de la idea que la mobilitat és una característica bàsica de la societat actual i l’element a través del 

qual les persones fan ús d’un territori determinat amb independència de si hi tenen localitzada o no la 

seva residència habitual.  

Així, la població que surt reflectida al cens de població és aquella que es troba en el lloc de residència a 

les 24 hores d’un dia laborable, però no pas la que hi ha el migdia d’aquell mateix dia, i, encara menys, la 

que s’hi troba els caps de setmana o en determinats períodes de vacances. Per aquest motiu, la població 

estacional es pot definir com el nombre de persones per dia que hi ha en un territori de mitjana anual. 

D’aquesta manera, s’obté la població real en mitjana anual com a resultat de la població censada 

més/menys la població estacional mitjana.27 

D’aquesta manera, la població estacional es pot entendre com un saldo entre les entrades i les sortides 

de població d’una àrea determinada. En primer lloc, i des del punt de vista de la mobilitat habitual, a partir 

de les dades dels censos i dels padrons es pot obtenir una aproximació al ritme diari de població de cada 

municipi, ja que a la població censada se li sumen les persones que s’hi desplacen des d’uns altres 

municipis per treballar-hi o estudiar-hi i se li resten les persones del municipi propi que tenen localitzat el 

seu lloc de treball o d’estudi fora del municipi de residència, amb què es calculen, doncs, un saldo de 

població activa i un altre d’escolar (Mendizàbal, 1996, p. 329-331). 

En segon lloc, i com que la relació entre els individus i el territori no és únicament per mitjà de la mobilitat 

habitual, s’ha de considerar el nombre de persones que, per motius no laborals o escolars —d’oci i lleure, 

bàsicament—, fan ús d’un espai determinat. D’aquesta manera, les dades sobre turisme esdevenen clau 

per a l’estimació de la població estacional; el registre de segones residències és una de les informacions 

més rellevants en aquest sentit i l’element —juntament amb els saldos anteriorment referits— que permet 

discernir entre la població estacional en dia laborable i la present en dia festiu o un de cap de setmana. 

També les dades sobre l’oferta turística del municipi aporten informació rellevant, de manera que s’han de 

tenir en compte el nombre de places en allotjaments turístics (hotels, càmpings, acampada lliure, cases 

de colònies...), així com les dades sobre els fenòmens puntuals que concentren un gran volum de 

persones uns dies molt concrets, com poden ser uns determinats actes culturals, esportius i festius: la 

festa de la Patum de Berga, les curses al Circuit de Catalunya de Montmeló o el carnaval de Sitges o de 

 

27.  Des d’un punt de vista estadístic, la base teòrica d’aquests models es troba en la metodologia small area estimation, 
concretament en l’ús d’estimadors sintètics per a municipis (Secretaria de Comerç i Turisme, 2005, p. 122).  
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Vilanova i la Geltrú. Finalment, i difícilment etiquetables, trobem el nombre de places hospitalàries d’un 

municipi i de capacitat de les instal·lacions militars. 

Com es pot deduir, aquestes dades només permeten una aproximació al fenomen de la utilització 

temporal del territori i deixen un col·lectiu important exclòs de l’anàlisi: totes les persones que es 

desplacen a un lloc determinat, però que no hi treballen ni hi estudien, ni tampoc s’hi queden a dormir: la 

població que es desplaça exclusivament per motius de compra, esbarjo i passeig entre uns altres. 

2.5.2. La seva importància en la legislació en matèria de medi ambient i turisme 

Malgrat el fet de tractar-se d’una aproximació, el concepte de població estacional és usat freqüentment 

per les administracions públiques a l’hora de planificar la dimensió dels serveis prestats, sobretot en 

matèria d’infraestructures mediambientals, com ara el servei de recollida i reciclatge dels residus sòlids o 

la depuració de les aigües residuals (Costa i Rovira, 2001, p. 15). I és que en municipis turístics, resulta 

especialment visible el fet que no és només població beneficiària potencial la que hi resideix de forma 

habitual, sinó tota aquella que, gràcies a les infraestructures d’allotjaments turístics, és capaç d’acollir.28 

Per aquest motiu, l’elaboració d’estadístiques sobre població estacional és una de les tasques incloses en 

el Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009, una llei aprovada pel Parlament de Catalunya (Llei 2/2006, de 

15 de març),29 «per tal d’ordenar i planificar l’estadística oficial de Catalunya, i emmarcar la col·laboració 

de les institucions i òrgans que formen el Sistema Estadístic de Catalunya així com amb altres entitats 

públiques i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals, per fer-ne un sistema 

coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn», i desplegada pel Decret 262/2006, del 20 de 

juny de 2006, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a aquell any.30 

El decret fa una descripció en forma de fitxa de cada una de les actuacions estadístiques previstes per a 

aquell any. Es reprodueix a la Figura 2.3 la corresponent a la població estacional. 

 

28.  No en va, el Pla territorial general de Catalunya (DPTOP, 1995) dedica un capítol —l’«Info 4.32»— dels seus estudis 
d’informació i d’interpretació territorial sobre la distribució de la població a l’impacte de la població flotant com a conseqüència del 
desenvolupament del turisme i de les segones residències. 

29.  Aquesta llei dóna continuïtat a l’anterior, anomenada Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 3418 (del 27 de juny de 2001), p. 9.635 i s. En format 
digital, es pot trobar a l’adreça http://www.idescat.net/cat/idescat/sistemaestadistic/legislacio/pla01_04.html (consulta: 13 de juliol 
de 2006). Publicada el 15 de març de 2006 al DOGC, núm. 4593, p. 11.968-11.992, es pot trobar a l’adreça 
www.gencat.net/eadop/imatges/4593/06062076.pdf. N’existeix una correcció d’errada al DOGC núm. 4609, del dia 6 d’abril de 
2006, p. 16.256 (www.gencat.net/eadop/imatges/4609/06075165.pdf ) (consulta: 13 de juliol de 2006). 

30.  Publicat el 23 de juny de 2006 al DOGC, núm. 4.661, p. 27.910-28.086, es pot trobar a l’adreça 
http://www.gencat.net/eadop/imatges/4661/06167038.pdf  (consulta: 13 de juliol de 2006). 
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Figura 2.3. Fitxa de l’estadística de població estacional del Programa anual d’actuació estadística per 
al 2006 

 
Font: DOGC, núm. 4.661, p. 28.041. 

Recollint la necessitat de conèixer la població estacional de Catalunya, l’IDESCAT calcula l’anomenada 

població «equivalent a temps complert anual» (ETCA), com a resposta a la demanda feta l’any 1996 pel 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Costa i Rovira, 1996, p. 15). 

L’objectiu final d’aquesta variable és el càlcul del nombre de persones/dia que hi ha en un municipi en 

mitjana anual, en tant que es tracta de la diferència entre les entrades de població no resident menys les 

sortides de la població resident: 

Una unitat ETCA és igual a 365 pernoctacions, de manera que una sortida d’un resident d’un 
municipi una nit suposa una reducció de la població ETCA de 1/365 unitats. De la mateixa forma, 
una entrada d’un turista per una nit augmenta la població en el municipi en 1/365 unitats. Pel que fa 
a les entrades i sortides quotidianes obligades per raó d’estudi i treball, es computen 
convencionalment com equivalents a 0,5/365 unitats en cada cas. 
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Per tant, la càrrega demogràfica pot ser definida com: població total ETCA = població resident - 
població resident no present ETCA (sortides de residents voluntàries amb pernoctació o obligades, 
computades en ETCA) + població no resident present ETCA (entrades de no residents voluntàries 
amb pernoctació o obligades, computades en ETCA) (Costa i Rovira, 2001, p. 15). 

Per aquest motiu, s’ofereixen els resultats desglossats en quatre categories expressades en unitats 

ETCA: població no resident present, població resident no present, població estacional i població total.  

El seu càlcul es realitza a partir de la informació que proporcionen els censos de població i els padrons 

municipals d’habitants, d’una banda, i de les estadístiques sobre turisme, l’oferta municipal d’allotjament i 

de cases de colònies, de l’altra. Així, mentre els primers permeten conèixer l’estoc de població i els fluxos 

derivats de la mobilitat habitual per treball i estudi —davant la complexitat d’estimar per a tots els 

municipis la mobilitat no habitual que no implica pernoctació, aquesta informació no ha estat 

considerada—, les estadístiques sobre turisme són enquestes a la població que faciliten informació sobre 

el comportament turístic dels catalans, espanyols i estrangers: 

En el cas de la mobilitat quotidiana obligada la font és l’Estadística de població de 1996 de 
Catalunya, que va incloure aquesta informació, la qual estarà també present en el cens del 2001 
d’Espanya. Aquesta informació s’ha actualitzat i ajustat als calendaris escolar i laboral, per a fer-la 
representativa del conjunt de l’any. Les fonts per a la mobilitat voluntària amb pernoctacions són més 
variades i provenen de les corresponents enquestes realitzades per la Direcció General de Turisme i 
l’IDESCAT. Les enquestes ofereixen informació vàlida per a les vuit àrees turístiques de Catalunya,31 
que es distribueixen municipalment a través d’estimadors sintètics o compostos (estimadors de 
petites àrees). Finalment, per a les pernoctacions en cases de colònies es fa un tractament específic, 
determinant les sortides municipals en proporció a la població en edat escolar, i les entrades, segons 
la capacitat de les cases de colònies de cada municipi, informació proporcionada per la Direcció 
General de la Joventut de la Generalitat (Costa i Rovira, 2001, p. 16). 

Malgrat el seu indubtable interès, cal fer constar que, malauradament, es tracta d’una mesura que tan 

sols es troba disponible per als municipis majors de 5.000 habitants i les capitals comarcals menors 

d’aquest llindar, i només per als anys 1998 i 2003. 

Com s’ha dit, la importància de la població estacional es reflecteix en diversos textos legals tant sobre 

medi ambient com sobre turisme. Sobre el primer àmbit en trobem un bon exemple en el Decret Legislatiu 

3/2003, de 4 de novembre,32 pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya, ja que en el seu article segon, dedicat a les definicions dels conceptes que s’hi empren, 

considera que la població a què les infraestructures hidràuliques han de ser dimensionades d’acord amb 

la població que fa un ús real del territori i no només segons aquells que hi resta censada: 

 

31.  En l’actualitat, Catalunya es troba dividida en deu marques turístiques: Barcelona, Catalunya Central, Costa Brava, Costa 
Daurada, Costa de Garraf, Costa del Maresme, Pirineus-Prepirineus, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i Val d’Aran. 
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17. Població: 

a) Població permanent d’un municipi o nucli de població: el nombre d’habitants residents a cada 
municipi o nucli de població segons el padró municipal d’habitants. 

b) Població estacional d’un municipi o un nucli de població: la capacitat d’acolliment de cada municipi 
o nucli de població afecta t, tenint en compte les edificacions de segona residència, les empreses 
d’hostaleria i els altres allotjaments turístics destinats a proporcionar habitació o residència en 
èpoques, zones o situacions turístiques, d’acord amb la taula d’equivalències següent: 

b.1) Edificacions de segona residència: quatre habitants per residència. 

b.2) Hotels i pensions: un habitant per plaça. 

b.3) Càmpings: 2,5 habitants per unitat d’acampada, d’acord amb la capacitat nominal del càmping. 

b.4) Altres insta l·lacions d’alberg: un habitant per plaça d’allotjament.  

c) Població estacional ponderada d’un municipi o nucli de població: la que resulta d’aplicar la 
proporció d’estacionalitat 0,4 a la població estacional calculada segons la definició de la lletra b). 

d) Població base d’un municipi o un nucli de població: la que resulta de la suma de la població 
permanent i la població estacional ponderada. 

Una importància semblant té el concepte en matèria de legislació turística, ja que com afirmen Costa i 

Rovira (2001, p. 15), la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya33 estableix, en el seu article 

18, que un dels criteris per a que un municipi pugui assolir la condició de població turística és que la seva 

població flotant, de mitjana anual, sigui superior al número de residents habituals: 

Capítol III. Municipis turístics 

Article 18. Concepte 

1. Poden tenir la consideració de municipi turístic, als efectes d’aquesta Llei, els municipis que 
compleixin almenys una de les condicions següents: 

a) Que la mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre 
de places d’allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns. 

b) Que el terme municipal inclogui una àrea territorial que tingui la qualificació de recurs turístic 
essencial. 

2. Les condicions fixades per l’apartat 1 poden ésser desenvolupades i concretades per mitjà de 
disposicions reglamentàries. 

Per la seva banda, l’INE recull per primer avegada la importància del concepte al cens de població i 

habitatges de 2001, amb la creació del concepte de població vinculada. Per a una major descripció 

d’aquest concepte, de caràcter totalment innovador, vegeu l’apartat 3.1.3. 

(ve de la pàgina anterior) 

32.  Publicat el 21 de novembre de 2003 al DOGC, núm. 4.015, p. 22.823 i següents, es pot trobar a l’adreça 
http://www.gencat.net/aca/cat/legislacio/decrets/decret_3_2003.htm (consulta: 2 de novembre de 2006). 

33.  Publicada el 3 de juliol de 2002 al DOGC, núm. 3.669, p. 11.950 i següents; es pot trobar a l’adreça 
http://www.consum.cat/legislacio/LL_13_2002.pdf  (consulta: 13 de jul iol de 2006). N’existeix una correcció d’errada al DOGC 
núm. 3.739, del dia 14 d’octubre de 2002, p. 17.986. Posteriorment, ha estat modificada per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives  (DOGC, núm. 4.719, p. 14.199, del 21 de juliol de 2004). 
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2.5.3. Els estudis sobre població estacional al nostre país 

Per la importància que té amb vista a planificar certes infraestructures, al nostre país s’han fet diversos 

estudis amb l’objectiu de quantificar la població estacional, la major part per encàrrec d’administracions 

públiques. 

Així, cal destacar en primer lloc, seguint un cert ordre cronològic, l’estudi encarregat per la Diputació de 

Barcelona (Alsina, 1992) sobre les infraestructures municipals de la província de Barcelona, en què hi 

figura un mapa on es representa la relació entre la població estacional màxima i la resident, entenent la 

primera com a una xifra de població estimada ponderadament a partir de les evolucions demogràfiques 

periòdiques (estiu i caps de setmana) observades en els últims anys, tenint en compte la capacitat 

d’habitatges i allotjaments que hi ha (Alsina, 1992, p. 19). 

Els resultats mostren que la relació pot arribar a ser superior a deu, és a dir, que hi ha municipis que, en 

determinats moments de l’any, multipliquen la seva població per deu. 

Amb objectius molt semblants, en un estudi de l’Escola Universitària Politècnica de Girona (1991) es 

calculen de manera indirecta els índexs ocupacionals dels municipis de la Costa Brava. Per al càlcul de la 

població estacional de cada mes s’utilitza un algoritme en el que es relacionen les mitjanes per persona i 

mes de l’any amb les dades de trucades telefòniques, de generació d’escombraries, de consum d’aigua 

potable i de producció d’aigües residuals (Costa i Rovira, 2001, p. 15). 

Un estudi d’abast molt més ampli, ja que abraçà tot el territori català, fou encarregat pel Departament de 

Medi Ambient al CED l’any 1992, i publicat en diferents formats (Mendizàbal et al., 1993; Departament de 

Medi Ambient, 1994; Mendizàbal i Sánchez, 1995). 

Titulat Determinació de la població estacional dels municipis de Catalunya i dirigit per Enric Mendizàbal 

amb la col·laboració de Marc Ajenjo, Amand Blanes i Esther Sánchez, l’estudi pretenia estimar la població 

estacional per a tots els municipis de Catalunya existents el 30 d’abril de 1993 a fi i efecte de dimensionar 

les infraestructures de gestió ambiental. En tant que el mateix concepte de població estacional comporta 

que no hi pugui haver una data de referència fixa, s’estimà, per a cada municipi, com anava canviant el 

nombre de la població al llarg de l’any —a partir del concepte de persona/dia, entès com la mitjana de 

persones que hi ha en un municipi durant un dia—, així com establir quines de les activitats que realitzen 

els individus estaven relacionades amb aquest canvi —treball, vacances, aprovisionament de béns, 

estudi, lleure. 

Així, la població catalana es va classificar en dues tipologies: la d’entrada i la de sortida. Mentre la 

primera feia referència a tota la població que no estava censada en el municipi però que hi treballava o hi 

estudiava o bé hi pernoctava en alguns dels diversos llocs possibles, la tipologia de sortida feia referència 

a tota aquella població que, censada a cada municipi, en sortia per a treballar, estudiar o pernoctar en un 
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altre. Per a conèixer el grau d’ocupació dels possibles llocs de pernoctació s’utilitzaren dades procedents 

del Departament de Comerç i Turisme, així com d’altres informadors i informacions puntuals, mentre que 

els hàbits de sortida de la gent s’estimaren a partir de l’Enquesta metropolitana de l’any 1990. 

Els resultats ofereixen quatre poblacions diferents per a cada municipi: 

ü Capacitat màxima, entesa com la suma de la població censada més totes aquelles places on poden 

dormir persones (Mendizàbal, 1996, p. 342). Com és d’esperar, la majoria dels municipis tenen una 

capacitat residencial màxima superior a la població censada, especialment en les zones litorals 

turístiques, les zones turístiques pirinenques i les principals àrees de concentració de segones 

residències metropolitanes. Així, la capacitat màxima d’allotjament residencial a Catalunya de l’any 

1991 seria de 9.803.431 persones, és a dir, 3.743.937 (un 61,8%) més que la població censada. 

ü Població mitjana anual. Si bé només 59 municipis tenen menys població mitjana anual que la 

censada (el 6,3% del total), representen el 67% de la població censada a Catalunya. Es tracta, 

concretament, de municipis principalment de l’entorn metropolità —entre ells, Granollers, Mataró, 

Terrassa i Sabadell—, algunes grans ciutats —Girona, Manresa, Tarragona i Reus— i els municipis 

que hi són més propers, així com alguna altra capital comarcal com ara Balaguer o Figueres. 

ü Població segons el tipus de dia de la setmana. La gran majoria dels municipis de Catalunya tenen 

més població els caps de setmana que no pas els dies laborables, malgrat que s’aprecia un 

comportament diferenciat segons la grandària municipal: així, mentre els municipis petits —on 

s’acostumen a localitzar segones residències i realitzar activitats relacionades amb l’oci— atreuen 

població, els municipis més grans, per la seva condició de centres de treball i estudi, veuen perdre 

població els caps de setmana. 

ü Població estimada per mesos. Finalment, el treball es completa amb l’estimació de la població 

mitjana mes a mes per a cada un dels municipis catalans. 

El treball citat constitueix la segona part de la ja esmentada tesi d’Enric Mendizàbal (1996) sobre l’ús 

temporal del territori dels habitants de l’Àmbit Metropolità. En efecte, la tesi contempla les dues 

perspectives de la relació entre la població i el territori: mentre la primera part focalitza el seu interès en la 

població i la distribució territorial de les activitats —vegeu, en aquest sentit, l’apartat anterior sobre espais 

de vida—, la segona part se centra en els territoris i la població que aquests fruit de les activitats més o 

menys quotidianes que aquesta hi realitza. Així, aquest segon gran bloc consisteix en el càlcul de la 

població estacional dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, reproduint la metodologia i els 

resultats del treball del CED, complementada amb la construcció d’una tipologia municipal segons les 

característiques de la seva població estacional. 
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Com es pot deduir, un dels principals factors que determina el volum de la població no resident en una 

àrea —a part de la població que hi acudeix per treballar-hi o estudiar-hi o simplement realitzar unes altres 

activitats quotidianes— és el turisme i, en conseqüència, la pròpia oferta d’allotjament. No és estrany, 

doncs, que una zona amb una gran importància del sector, com són les Illes Balears, hagi produït un bon 

nombre d’estudis sobre la matèria, ja sigui per a zones concretes com l’illa de Menorca (Marí i Fullana, 

2002; Marí et al., 2004; Roig, 2003), com per a la totalitat de la Comunitat Autònoma (Dubón et al., 2006). 

Com en el cas català, la necessitat de disposar de dades sobre la població estacional de la regió es posa 

ja de manifest en la legislació vigent. En trobem un bon exemple a la Llei 7/1998 d’Ordenació 

Farmacèutica de les Illes Balears,34 ja que en seu article 21 estableix unes determinacions molt clares per 

a obtenir una aproximació a la càrrega real de població i poder establir, així, les necessitats 

d’infraestructures farmacèutiques: 

A efectes d’establir el còmput d’habitants de cada zona farmacèutica es tindran en compte les 
següents circumstàncies: 

a) Nombre d’habitants segons el padró municipal vigent en els municipis integrats en la corresponent 
zona farmacèutica o, si pertoca, de la part del municipi integrat en la zona corresponent. 

b) El quaranta per cent del nombre de les places turístiques de tota la zona farmacèutica, enteses 
com a tals les places hoteleres i apartaments turístics, acreditats mitjançant certificació emesa per 
l’òrgan corresponent de la Conselleria de Turisme. 

c) El trenta per cent dels habitatges construïts de segona residència, on es computen 4 habitants per 
cada habitatge, justificat mitjançant certificacions emeses pel secretari de cadascun dels ajuntaments 
integrats en la zona farmacèutica de la qual es tracti. 

En aquest context, els treballs dirigits per Sergi Marí, investigador de l’Observatori Socioambiental de 

Menorca —un programa de l’Institut Menorquí d’Estudis per al seguiment de la Reserva de la Biosfera de 

Menorca—, tenen com a finalitat, a semblança del treball del CED, el càlcul —que es realitza de manera 

continuada des de 1996— de l’indicador de pressió humana diària.35  

L’indicador es pot definir com el nombre de persones que hi ha diàriament sobre l’illa i que, en 

conseqüència, equival al concepte de persona/dia. La metodologia és, igualment, molt semblant: partint 

de les dades del cens de població i del padró municipal d’habitatges, se sumen i es resten les persones 

que entren i surten de l’illa —segons els registres de passatgers de l’aeroport de Menorca i els ports de 

 

34.  Publicada el 21 de novembre al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 149, p. 17.942-17.950. Es pot consultar a l’adreça 
http://www.caib.es/boib/tipus-norma.ca.jsp?numero=&any=1998&tipus=1#  (consulta: 7 de novembre de 2006). 

35.  Els interessats en conèixer la càrrega de població diària des de l’any 1996 al 2006 —en el moment de la consulta, només 
disponible fins al 29 d’agost— i fer-se una idea de la complexitat i meticulositat del càlcul realitzat, poden consultar l’adreça 
http://www.obsam.cat/indicadors/demografia/pressio_humana/poblacio_estacional/Pressio_humana_diaria_agost-2006.pdf  
(consulta: 7 de novembre de 2006). 
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Maó i Ciutadella— i es rectifica amb el creixement natural de la població, de manera que s’obté una sèrie 

sense discontinuïtats, ja que d’aquesta manera a principi de cada any la sèrie segueix a partir de la xifra 

de l’últim dia de l’any anterior. Malgrat la innegable bondat de l’indicador, entre les possibles objeccions 

que s’hi podrien fer és que, a excepció de les dades del padró municipal d’habitants, no utilitza registres 

públics oficials; pressuposa que totes les persones empadronades es troben presents a l’illa el dia 1 de 

gener; no ofereix, almenys de manera directa, dades a escala municipal, i, finalment, no diferencia entre 

residents i visitants (Dubón et al., 2006, p. 10-12). 

Com no podia ser d’una altra manera, la seva representació gràfica permet observar la forta estacionalitat 

de la població de l’illa, amb valors que els mesos d’agost són fins a tres cops superiors a la resta de 

mesos de l’any: per a l’any 2002, per exemple, el mínim mensual —assolit el mes de gener— fou de 

59.453 persones mentre el valor màxim —a l’agost— assolí les 184.169 (Marí et al., 2004, p. 1). I no tan 

sols això, sinó que en un estudi comparat des de 1977 (Marí i Fullana, 2002) s’observa que la xifra de 

població estacional màxima no ha parat de créixer des de les 83.106 persones de l’any 1977 fins a les 

més de 180.000 ja citades de l’any 2002 (vegeu el Gràfic 2.1).  

Els autors relacionen aquesta xifra tan gran de població amb els seus impactes mediambientals: una 

simple correlació entre l’indicador de pressió humana diària i el volum dels residus sòlids urbans generats, 

el consum d’aigua i d’energia permet comprovar que les correlacions entre ells són superiors al 90% en 

tots els casos. 

Gràfic 2.1. Evolució de la població estacional a l’illa de Menorca, 1977-2002 

 
Font: reproducció de Marí i Fullana, 2002, p. 15. 
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En una línia semblant s’inscriu el treball de Dubón et al. (2006),36 que consisteix, igualment, en l’aplicació 

del mètode anterior de càlcul de la població de Menorca, però en un marc més ampli, no tan sols territorial  

—no en va, l’àmbit d’estudi hi és tota la comunitat autònoma balear— sinó conceptual. En efecte, el text 

consisteix en una reflexió sobre la determinació de la població dels municipis i la recerca de paràmetres 

de correcció anual de les xifres poblacionals per a poder-hi recollir la variació estacional de la càrrega de 

població, variable que ni el concepte població de fet ni el de població vinculada37 que el substitueix no 

recullen correctam ent. 

Així el treball consisteix en l’aplicació de la metodologia de càlcul de l’indicador de pressió humana diària 

a cada un dels municipis de la comunitat autònoma. Com s’ha dit, la metodologia usada per al càlcul 

d’aquest índex no permet el càlcul directe d’aquesta variable, ja que es basa en el volum dels fluxos 

d’entrada i de sortida de turistes, de manera que els autors han estimat la càrrega de població municipal a 

partir de l’algoritme que relaciona el volum de residus sòlids urbans i el volum de població estacional, 

observat per a l’illa de Menorca i que es pressuposa que és igualment vàlid per a la resta de les illes. 

Més enllà, però, dels resultats obtinguts per a cada un dels municipis, el que esdevé més interessant de 

l’article és que posa en relació tres classes de mesures de la població (població empadronada, població 

vinculada i població estacional) per tal d’establir una classificació tipològica dels municipis balears. Així, 

de la comparació de totes tres dades s’observa que la població estacional estimada és gairebé sempre 

major a les altres dues en els municipis turístics, mentre que en aquells que no ho són tant, la primera 

dada en magnitud correspon a la població vinculada (vegeu el Gràfic 2.2). 

Un cas a part és el comportament de Palma de Mallorca, on la població vinculada és un 41% superior a la 

població estacional estimada. Probablement aquesta situació no es deu tant al caràcter turístic o no del 

municipi, sinó al fet que la població vinculada contempla, a més de l’oferta residencial, la mobilitat habitual 

(per treball i estudi) de la població, cosa que les dades de població estacional no fan. Així, la gran 

concentració de llocs de treball i estudi de la capital provoca una atracció molt gran de treballadors i 

estudiants no residents (37.436 segons dades de l’INE), cosa que fa augmentar, juntament amb l’elevat 

nombre de població resident, l’estimació de població vinculada. 

 

36.  Agraeixo personalment a la senyora Maria Lluïsa Dubón, cap del Servei d’Estadístiques Demogràfiques i Socials de l’Institut 
Balear d’Estadística, l’intercanvi de correspondència per correu electrònic que m’ha permès conèixer el seu estudi i accedir-hi 
lliurement. 

37.  Per a una definició més àmplia d’aquests dos conceptes, vegeu l’apartat 3.1.3. 
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Gràfic 2.2. Relació entre la població estacional estimada i la població vinculada en alguns municipis de 
l’illa de Mallorca segons el seu caràcter turístic 
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Nota: Els resultats positius signifiquen una major població estacional en relació amb la població vinculada, i viceversa. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Dubón et al. (2006) 

2.5.4. Les implicacions mediambientals: la capacitat de càrrega dels territoris 

Al llarg de les línies dedicades al concepte de població estacional ha sortit, de manera constant, un 

concepte que se’n deriva: la capacitat de càrrega. 

Abans d’entrar a definir el concepte, cal indicar que s’emmarca en un context més ampli com és l’estudi 

de les relacions entre la població i el territori. Es tracta d’un tema de llarga tradició històrica i del qual, per 

motius obvis, aquí només se’n faran petites pinzellades, i que ja ha estat tractat en altres investigacions 

elaborades en el marc del CED (Módenes i Alberich, 2003; Alberich; 2006a). 

La relació entre la població i el medi ambient i l’impacte de la primera en aquest últim han estat una 

qüestió llargament estudiada al llarg de la història. El continu creixement de la població —única variable 

demogràfica que tradicionalment s’ha tingut en consideració en l’anàlisi— ha estat la causa que 

nombrosos científics teoritzessin sobre els efectes de la població en el medi ambient en general i en els 

recursos naturals en particular. 

La qüestió fou plantejada per primera vegada per Malthus el 1798, la teoria del qual afirma, a grans trets, 

que el creixement de la població humana sempre tendeix a superar el de la capacitat de producció de 

recursos de la terra (especialment els alimentaris), ja que mentre la primera creix de forma geomètrica, 

els segons tan sols ho fan de manera aritmètica. Les idees de Malthus, convenientment revisades, 

segueixen vigents actualment, ja que avui dia existeix un cert acord sobre el fet que el creixement de la 

població és la causa de la major part dels problemes mediambientals globals actuals del planeta, com ara 
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l’esgotament dels recursos, els canals de distribució, la malnutrició, l’increment de la contaminació, la 

desforestació o la desertificació. 

Fruit d’aquesta idea es desenvolupen temes d’investigació relacionats, com ara si existeixen o no límits al 

creixement. Aquesta idea fou la principal aportació de l’informe elaborat a principi dels anys setanta per 

un grup d’especialistes de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (Meadows et al., 1972) per encàrrec del 

Club de Roma sobre els principals «problemes» de la societat. S’hi desenvolupen i enriqueixen els 

conceptes malthusians de límits absoluts dels recursos i el creixement exponencial de la població, amb la 

consideració dels problemes de la contaminació, la desnutrició i el deteriorament del medi ambient en 

general.  

Si s’admeten com a vàlids els postulats dels defensors de l’existència de límits al creixement —malgrat 

les nombroses crítiques rebudes i centrant-nos bàsicament, en aquest cas, en la variable demogràfica—, 

la implicació evident d’aquesta afirmació és l’existència d’un llindar poblacional a partir del qual les 

relacions amb el medi ambient esdevenen insostenibles. Aquest hipotètic nombre màxim d’habitants es 

troba determinat pel que s’ha anomenat capacitat de càrrega. 

Es tracta d’un concepte desenvolupat a partir dels anys setanta fruit de la revisió del pensament malthusià 

i que ha esdevingut el centre de nombrosos debats i definicions (García Guinduláin, 2005, p. 3-8). No 

obstant, i d’acord amb la majoria els autors, la capacitat de càrrega pot ésser definida com «el nombre 

màxim de persones que un determinat hàbitat pot mantenir indefinidament sense una disminució en la 

disponibilitat i accés dels recursos naturals» (Rees, 1996; Martine, 2001); o, dit en unes altres paraules, 

es tracta del llindar poblacional a partir del qual les relacions amb el medi ambient esdevenen 

insostenibles (Alberich, 2006a). Com pot deduir-se d’aquesta definició, aquesta xifra màxima de persones 

és un concepte força relatiu, ja que varia segons el seu nivell de consum de recursos naturals, el qual 

està molt condicionat per l’organització cultural, productiva, econòmica... de les societats, així com de 

l’escala d’anàlisi (Cohen, 1995).38 

Consegüentment, molts autors s’han dedicat a intentar determinar aquest hipotètic nombre màxim 

d’habitants que el planeta pot acollir en relació, principalment, a la producció d’aliments. El recull de les 

principals propostes efectuades elaborat per Cohen (1995) mostra com des de les primeres estimacions 

—la més antiga de les quals data de 1679— fins a les més actuals, els resultats obtinguts són realment 

diferents entre si, ja que la major part parteixen d’estimacions molt diverses sobre la capacitat real de la 

 

38.  Recomenem al lector la visita a les adreces http://bibliotecnica.upc.es/e-ambit/estudiant/IniciacioMA/node2.html per a una 
definició del concepte i la seva evolució al llarg de la història, i http://www.ub.es/ecologiaimediambient/6_2_capacitat_carrega.htm  
per veure’n la formulació del càlcul (consulta: 7 de novembre de 2006). 
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Terra per a produir aliments, i aquesta està superant qualsevol expectativa. Per aquest motiu, alguns 

autors, com Bifani (1980), critiquen la validesa d’aquestes estimacions, ja que, per definició, com s’ha 

comentat anteriorment, els recursos són variables al llarg del temps i, per tant, també ho és aquest 

hipotètic valor poblacional màxim que s’hi troba relacionat. Des del punt de vista demogràfic, una altra 

crítica a aquestes estimacions és la no caracterització individual de la població que s’està projectant: 

sovint no hi ha cap referència a quina és la distribució per sexe i edat d’aquesta possible població 

màxima, si bé és lògic pensar que segons quina sigui aquesta, el seu impacte en el medi ambient serà 

diferenciat i, per tant, també variarà la capacitat de càrrega (Alberich, 2006a). 

En un nivell molt més pròxim, en àmbits reduïts, resulta obvi que els augments sobtats de població 

provocats per l’afluència de població estacional i la distribució diferencial d’aquesta al llarg de l’any són un 

dels elements que determinen les relacions entre la població i els recursos naturals, ja que s’erigeix com 

el principal factor de pressió sobre el medi. No és d’estranyar, doncs, que la majoria de les investigacions 

sobre la capacitat de càrrega del medi natural considerin el flux de població estacional com una de les 

variables que cal tenir en compte. És el cas de dos exemples de casa nostra, ambdós centrats en l’anàlisi 

de la capacitat de càrrega de les platges, un sobre el litoral català (García Guinduláin, 2005) i l’altre per al 

cas balear (Roig, 2003). 

El primer treball és un projecte de fi de carrera que té com a objectiu estimar la capacitat de càrrega de 

les platges del litoral amb la finalitat de gestionar-les i planificar-les de forma més eficaç. Més enllà dels 

resultats obtinguts, fora de la temàtica d’aquesta tesi, s’hi destaca el càlcul de la pressió diària a partir de 

l’estudi de la població estacional com un dels passos indispensables de cara a quantificar la capacitat de 

càrrega del medi natural, bé a partir de les dades d’allotjaments turístics, bé a partir de l’observació 

(García Guinduláin, 2005, p. 11). 

El treball sobre l’illa de Menorca (Roig, 2003) és metodològicament semblant i té com a objectiu el 

coneixement del grau de freqüentació de la platja, el càlcul de la seva capacitat de càrrega màxima i la 

posada en relació d’aquest valor amb la percepció dels propis usuaris. Entre les variables utilitzades per a 

assolir aquests objectius s’utilitzà el mostreig d’usuaris al llarg de tot un dia feiner del mes d’agost i un 

altre de cap de setmana del mateix mes, coincidint amb el període de màxima afluència turística a l’illa. A 

partir de les dades del nombre d’usuaris per cada hora i segons la superfície de cada platja, es calculà la 

capacitat de càrrega física i es posà en relació amb la percepció de l’usuari mitjançant enquestes. 
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Requadre 1. Un exemple de l’impacte ambiental del model urbanístic actual: la «petjada 
ecològica» de la mobilitat  

Amb l’objectiu de representar gràficament l’impacte de les activitats econòmiques i industrials, la comunitat 
científica ha elaborat l’indicador anomenat petjada ecològica, que posa en relació la població amb el territori que 
ocupa, ja que es pot definir com «la superfície de terra productiva que es necessita per a sostenir la població 
d’un territori concret segons el seu nivell de vida i de consum» (Martine, 2001), de manera que els resultats 
s’expressen en «unitats de superfície», equivalents a una hectàrea de productivitat mitjana mundial, o, en el cas 
de l’energia, per a absorbir-ne les emissions d’anhídrid carbònic. 

Com assenyala Rees (1996), la necessitat de construcció d’aquest indicador es deu al fet que «la localització 
ecològica dels assentaments humans ja no coincideix amb la seva localització geogràfica», ja que actualment les 
ciutats i regions depenen d’un ampli i creixent hinterland de territoris productius per tal d’abastar-se de recursos. 
En unes altres paraules, els assentaments humans no afecten únicament l’àrea on es troben construïts 
(Wackernagel, 1996). 

Dos exemples de l’avaluació de l’impacte ambiental de la difusió residencial en el territori i de la mobilitat habitual 
que se’n deriva són els treballs de Muñiz i Galindo (2005) sobre la ciutat de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana, i de Travisi et al. (2006) sobre set àrees metropolitanes italianes, que tenen com a clar precedent 
el treball de Næss i Sandberg (1996) per a la regió d’Oslo. 

  

El primer treball consisteix en l’anàlisi de la petjada 
ecològica de la mobilitat —analitzada a partir de les 
dades dels censos i padrons dels anys 1986, 1991 i 
1996— i de la forma urbana en quant a emssió de 
gasos a l’atmòsfera i a consum de sòl vinculat al 
transport, mitjançant l’elaboració de regressions 
logístiques en què la densitat de població, 
l’accessibilitat, l’ingrés mitjà de les llars i la relació 
entre llocs de treball li la població ocupada actuen 
com a variables independents del model. 

Els resultats mostren com, d’una banda, la petjada 
ecològica per càpita s’ha multiplicat per dos entre 
1986 i 1996 (s’ha passat de les 0,015 hectàrees per 
habitant a les 0,030), i, de l’altra, que existeixen 
grans diferències territorials del valor de l’indicador 
calculat, constatant-s’hi que aquest és més elevat 
als municipis més dispersos i suburbanitzats. Els 
autors aboguen, doncs, per una política de 
compacitat urbana i de mixtura d’usos residencials i 
productius. 

L’estudi té com a precedent un estudi realitzat 
anteriorment sobre l’efecte que l’extensió urbana 
genera en els nivells d’utilització del sòl i dels 
impactes de la mobilitat urbana a la ciutat de Milà. 
En aquest cas, l’anàlisi s’amplia a set regions 
metropolitanes més —Bari, Florència, Nàpols, 
Pàdua, Peruggia, Potenza i Turí—, al mateix temps 
que s’amplia el període a la dècada 1981-1991, 
època de fort augment de la mobilitat, especialment 
aquella realitzada en transports privats 

Com en el cas anterior els resultats obtinguts a 
partir de regressions logístiques amb control de 
factors de caràcter estructural, social i econòmic 
mostren com la densitat urbana, la combinació de 
diferents usos i el caràcter rural són factors 
relacionats negativament amb l’índex d’impacte de 
la mobilitat, al contrari del que s’esdevé amb el 
creixement de la població i, especialment, amb 
l’especialització residencial i les noves formes 
d’urbanització. 
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3. Les fonts estadístiques per a l’estudi de la vinculació territorial de la 

població 

3.1. El cens de població i habitatges de 2001 

La font estadística sobre la qual gira aquesta tesi és el cens de població i d’habitatges de l’any 2001 

(elaborat per l’INE),39 a partir de la qual s’han obtingut les dades necessàries per a desenvolupar tot el 

treball pràctic que configura la part tercera d’aquesta tesi. 

Per aquest motiu, el present capítol està dedicat a fer una descripció exhaustiva d’aquesta font, amb 

l’objectiu de contextualitzar-la en la llarga tradició estadística oficial espanyola; a desc riure, justificar i 

avaluar els nombrosos (i importants) canvis que l’edició de l’any 2001 representa enfront de les anteriors; 

i, en conseqüència, a destacar-ne les mancances i les potencialitats amb vista a realitzar l’estudi que es 

proposa. 

3.1.1. El cens de població. Definició 

De possibles definicions de censos de població n’hi ha moltes i diverses, però per la seva voluntat de 

caràcter universal, s’ha optat per presentar en primer terme la que n’ofereix l’Organització de les Nacions 

Unides, que defineix així el cens de població: 

Un conjunt d’operacions que consisteixen a recollir, recopilar, avaluar, analitzar i publicar o divulgar 
les dades demogràfiques, econòmiques i socials relatives a tots els habitants d’un país i de les seves 
divisions administratives, en un moment o un període determinat (Organització de les Nacions 
Unides, 1958, p. 3). 

 

39.  La història de l’INE és, de fet, la història de l’estadística oficial a l’Estat espanyol, ja que el seu naixement l’any 1856 —a 
partir de la creació d’una comissió d’experts, la Comisión de Estadística General del Reino, que l’any següent passà a anomenar-
se Junta de Estadística— obeeix a la necessitat de dur a terme el cens de l’any 1857, que marca l’inici dels censos moderns a 
Espanya. L’any 1870 es crea l’Instituto Geográfico que, tres anys més tard és rebatejat com Instituto Geográfico y Estadístico, 
assumeix totes les tasques de recollida d’informació numèrica per a l’Estat, i és substituït en aquest tasca per l’Instituto Nacional 
de Estadística, creat el 1945 amb la missió «d’elaborar i perfeccionar les estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials ja 
existents, la creació d’unes altres de noves i la coordinació amb els serveis estadístics de les àrees provincials i municipals» 
(http://www.ine.es/ine/historia.htm. Consulta: 18 de febrer de 2005). 
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Aquesta definició és l’adoptada igualment per l’INE, que defineix les operacions censals així: 

Conjunt d’operacions que consisteixen en recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades de 
caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social de tots els habitants del país i de les seves divisions 
políticoadministratives, referides a un moment o període determinat. Aquesta operació va dirigida a 
totes les persones que resideixen en habitatges, ja siguin familiars o col·lectius. 

La unitat bàsica del cens de població és la persona resident, però la seva identificació no es fa 
individualment, sinó que és necessari considerar les seves relacions de convivència, de manera que 
la família, la llar i el nucli familiar apareixen també com unitats bàsiques addicionals (INE, 2001a,  
p. 21). 

Com es pot observar, la definició de l’INE és força més precisa que la de l’organisme internacional i hi 

introdueix, a més, un matís important respecte a l’anterior. En efecte, s’hi estableix que la unitat bàsica de 

tot cens de població és la persona, i aquesta qualitat distingeix precisament el que s’han anomenat 

censos moderns enfront de les operacions anteriors de recompte, basades en altres unitats de caràcter 

administratiu o fiscal, sense desagregació a escala individual. Així, la condició bàsica dels censos 

moderns és que les dades censals han de individuals i nominatives, cosa que no exclou, però, que també 

s’hi recullin dades referents a les llars. 

No és aquest, però, l’únic tret distintiu que caracteritza els censos de població moderns, sinó que d’acord 

amb alguns autors (Livi Bacci, 1993; Reher i Valero, 1995; Roquer i Blay, 2002; Esteve, 2003), han de 

complir una sèrie de requisits per a poder ser considerats com a tals: 

ü Han de ser universals. Dins del límit del territori censal, de manera que cap individu no pot ésser 

descuidat. La definició del territori que abraça el cens obeeix sovint a qüestions administratives, de 

manera que, sovint, els censos de població es fan a escala estatal, ja que, per regla general, és 

l’Estat qui organitza i duu a terme el cens. 

ü Han de ser simultanis, amb la fixació d’una data —i, fins i tot, una hora— de referència a la qual 

atribuir totes les respostes dels ciutadans, per tal d’evitar així els recomptes dobles o les exclusions 

causades per la mobilitat de les persones, i, igualment, la inclusió de persones ja mortes o que 

encara no havien nascut en la data de referència.  

ü Finalment, i encara que no és un requisit fonamental, els censos han de tenir una periodicitat 

definida, que normalment és de deu anys. Aquesta condició és el que ha de permetre la 

comparabilitat de la informació entre censos, havent-hi entre si un interval de temps igual. 

Tampoc no és obligatòria, però sí habitual i recomanable, la publicació dels resultats de les operacions 

censals perquè siguin coneguts per l’opinió pública i la societat. 
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D’acord amb Esteve (2003, p. 47-49), les operacions censals consten de diferents etapes: a) el treball 

preparatori, en el qual es defineixen aspectes com ara el pressupost, el calendari o el pla de difusió dels 

resultats, així com la implementació d’un sistema de control i seguiment de la informació recollida;40 b) la 

recollida pròpiament dita de la informació, generalment a partir d’un o més qüestionaris que els ciutadans 

han de retornar a l’Administració degudament omplerts; c) el processament de la informació a partir de la 

captura de la informació recollida i la creació d’una base de dades; i d) la difusió dels resultats, per 

diferents canals i amb diversos graus de detall, des de les dades agregades fins als fitxers de 

microdades. 

Finalment, per l’ampli espectre d’informació que els censos recullen, esdevenen una font bàsica per a 

l’estudi d’una població en un territori determinat; estudi que no s’ha de restringir necessàriament a les 

característiques demogràfiques dels individus, sinó que —i aquesta és la potencialitat principal del cens 

de població— es poden relacionar amb gran quantitat de variables de caràcter econòmic, social i cultural. 

Així, tal i com afirmen Reher i Valero (1995, p. 9): 

El cens de població és la font sociodemogràfica més completa a causa de les seves característiques, 
entre les quals cal destacar la cobertura, la varietat i la quantitat de la informació recollida, la 
simultaneïtat quant a la informació obtinguda i la periodicitat amb què aquesta s’obté i es renova. Es 
pot dir, sense cap mena de dubte, que el cens és l’operació més àmplia de recollida d’informació 
individual duta a terme en un país. Es tracta, a més, d’un document d’informació bàsica clau per a 
estudis de caràcter demogràfic, sociològic, geogràfic, i per a qualsevol altre tipus relacionat amb 
l’elaboració de polítiques de planificació.  

3.1.2. Breu història dels censos de població a Espanya 

Fer un repàs exhaustiu de la història de la tradició censal a Espanya és una tasca àmplia i força 

ambiciosa i depassa amb escreix els objectius que s’han plantejat per a aquesta tesi. Per aquest motiu, 

s’ha optat per esbossar de manera molt breu la història dels censos de població a Espanya amb l’únic 

objectiu de contextualitzar l’operació censal de l’any 2001 en el marc històric en què es desenvolupa. 

La història de les estadístiques oficials de població a Espanya ha estat objecte de pocs però interessants 

estudis i reflexions, que provenen majoritàriament de dues fonts diferents: d’una banda, de l’àmbit 

acadèmic —geogràfic principalment— i, de l’altra, des del mateix organisme encarregat d’elaborar els 

recomptes oficials.  

 

40.  En el cas del cens de 2001, aquests aspectes han estat recollits per l’INE en l’anomenat projecte censal (INE, 2001a), a què 
es faran referències contínues al llarg del present capítol, la major part de les quals constitueixen el número 56-57 de la revista 
Fuentes Estadísticas . 
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Entre la primera classe de treballs, el precedent més antic és l’article de l’any 1951 de Melón Ruiz de 

Gordejuela (1951), que recull d’una manera exhaustiva tots els censos de població realitzats des de 1857 

fins a aquell moment. Un bon hereu d’aquest treball, i que pot considerar-se com una ampliació i una 

actualització, és el ja citat de Reher i Valero (1995), que inicia el repàs igualment l’any 1857 i que el 

finalitza l’any 1991, últim cens que s’havia fet fins llavors. 

La coincidència de l’inici de l’estudi temporal d’aquests dos treballs l’any 1857 no és casualitat, sinó que 

obeeix al fet que comunament tant des de la geografia i la demografia com des de la resta de ciències 

socials— es considera el cens d’aquell any com el de l’inici dels censos moderns a l’Estat espanyol. No 

obstant, amb anterioritat, durant l’Antic Règim, ja s’havien fet diversos recomptes de població malgrat les 

limitacions derivades de la seva pròpia naturalesa: la falta de continuïtat i periodicitat, el seu diferent abast 

territorial (la majoria es referien únicament al territori del Regne de Castella) i la seva finalitat fiscal, motiu 

pel qual un sector important de població en quedava exclòs, ja que, d’una banda, només es recollien 

dades del cap de família i, de l’altra, certes classes socials —la noblesa i el clergat, principalment— en 

quedaven excents (Reher i Valero, 1995, p. 17). 

El segle XVI marca una època d’un nombre considerable de recomptes de gran qualitat —tot i la parcialitat 

de la població estudiada—, que és truncada al segle següent amb la decadència política i econòmica del 

Regne de Castella, i no és fins a la segona meitat del segle XVIII que s’elaboren nous censos, ja sota 

finalitats estadístiques i no pas fiscals. En són exponents clars el cadastre del marqués de la Ensenada 

(1749-1753); el cens d’Aranda (1768-1769), que per primera vegada classifica la població per sexe i 

grans grups d’edat; el de Floridablanca (1787), el primer d’àmbit nacional; i el de Godoy (1797). 

A la vista d’aquesta llarga història de l’estadística ofic ial a l’Estat espanyol, sorgeix, doncs, la pregunta 

següent: què fa diferent el cens de 1857, que el fa ser considerat com l’inici de l’era moderna de 

l’estadística a Espanya? Melón Ruiz de Gordejuela (1951, p. 211-212) en dóna la resposta: 

Atribueixo la qualitat subratllada del cens de 1857 per l’acció conjunta de tres circumstàncies que s’hi 
donen: és el primer cens la confecció del qual es confia a un organisme estatal ad hoc; és el primer 
recompte d’habitants per se  que es fa amb posterioritat a l’actual i antifrancesa divisió administrativa 
d’Espanya, la imposada per la Llei de 30 de novembre de 1833; i, a l’últim, és el primer cens que 
s’ordena a base de la inscripció nominal, consegüent a la creació de la cèdula de família o full 
d’empadronament famil iar. 

Així, ni el cens de Floridablanca ni la resta de censos del segle XVIII compleixen alhora totes dues 

condicions: no n’hi hagué cap de creat i executat per cap organisme concebut expressivament amb 

aquesta finalitat, ni tampoc recollien informació nominal de les persones censades, «sens dubte, evitant 

sospites, per prevenir ocultacions» (Melón Ruiz de Gordejuela, 1951, p. 212). 

En efecte, com ja s’ha citat a la nota al peu número 39, la realització del cens de 1857 implicà la creació 

d’un organisme estatal que el formés i el dugués a terme; organisme que, després de nombrosos canvis i 
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denominacions, pot ser considerat com l’antecedent de l’actual INE, encarregat actualment d’elaborar les 

estadístiques oficials a l’Estat espanyol, en general, i el cens de població i habitatges, en particular. 

Arran de l’èxit d’aquell primer cens,41 es prengué la decisió que els recomptes de població  

—censos i padrons— es realitzessin cada cinc anys, els anys acabats en 0 i en 5, amb la finalitat 

d’homologar els anys censals amb els utilitzats en països com ara Anglaterra, França o els Estats Units. 

Fruit d’aquesta decisió és la realització del cens de 1860, si bé com afirma Aguirre de Solano (1985, p. 

16), 

l’esforç per realitzar el recompte, la classificació i la publicació de les dades fou tan gran que abans 
de 1865 es decidí ampliar el termini fins a 1870 i que la periodicitat fos, en endavant, de deu anys en 
lloc de cinc.  

Així, el que havia de ser el tercer cens modern espanyol —després dels de 1857 i 1860— quedà fixat per 

a l’any 1870, però per motius polítics —la Revolució de 1868 i el Sexenni revolucionari posterior— 

n’impedí la realització. Reher i Valero (1995, p. 22-23) afirmen:  

Un cop restaurada la monarquia, es decidí no esperar fins a 1880 per a dur a terme el recompte 
següent, i es tornà al costum iniciat en el primer cens de realitzar-lo en anys acabats en 7. Fruit 
d’aquesta decisió foren els censos de 1877, 1887 i 1897, de l’últim dels quals només es publicaren 
els Resultats provisionals, ja que es decidí fer un nou cens el 1900 a fi d’ajustar-se a les dates 
recomanades per la Conferència Internacional d’Estadística, celebrada el 1895 a Berna. 

Aquesta recomanació en el canvi de data fou recollida en forma de sengles lleis dels anys 1900 i 1920, 

que establien la realització dels censos els anys acabats en 0, tots prenent com a data de referència un 

dia de l’última setmana de l’any, normalment el dia 31 de desembre. Aquesta normativa es complí 

ininterrompudament des de 1900 fins a 1970, amb la realització de fins a vuit censos els anys acabats en 

0; àdhuc l’any 1940, poc temps després d’haver acabat la Guerra Civil espanyola. Alhora, cal destacar 

que des de 1950 es duen a terme conjuntament el cens de població i el d’habitatges. 

Aquesta tradició es manté fins a l’any 1979, quan a través del Reial decret-llei 20/1979, del 7 de 

desembre,42 s’estableix un canvi en la periodicitat dels censos, que n’afecta no tan sols la data de 

referència (passa del 31 de desembre a una data compresa entre el dia 1 de març i el 31 de maig), sinó, i 

sobretot, l’any de realització, ja que passa dels anys acabats en 0 als acabats en 1. La justificació de la 

 

41.  Amb tot, Aguirre de Solano (1985, p. 16) el qualifica d’«espècie d’assaig general, i es limita a un recompte de la població de 
fet, sense distinció de sexe, distribuïda per províncies i, dins d’aquestes, classificada per partits judicials i municipis». 

42.  Elevat un any després a la categoria de llei: «Llei 70/1980, del 16 de desembre, per la qual es modifiquen les dates de 
referència per a la formació dels censos generals de la nació i de renovació del padró municipal d’habitants» (Boletín Oficial del 
Estado del 24 de desembre de 1980). 
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primera de les dues modificacions cal buscar-la, d’un banda, en les recomanacions dels organismes 

internacionals i, de l’altra, en les dificultats 

derivades de la data de referència al 31 de desembre, i consistents en la climatologia adversa i la 
curta durada del dia en època hivernal, la falta de representativitat d’algunes de les variables 
investigades i la menor significació de la població de fet, a causa del moviment estacional de la 
població, molt acusat en aquesta data, les dificultats pressupostàries i l’acumulació de treballs a les 
secretaries dels ajuntaments, que determinen una tendència favorable al canvi de data (INE, 2001b, 
p. 9). 

Pel que fa a la modificació de l’any de realització del cens, aquesta era una conseqüència de la primera: 

arran de la impossibilitat de tenir format el cens de 1980 entre els mesos de març i maig, es decidí 

endarrerir-lo un any i establí des de llavors la realització dels censos els anys acabats en 1 —cosa que, 

de retruc, afectava la data de renovació del padró municipal d’habitants, que passava a fer-se els anys 

acabats en 6. Així, es trencava, novament, la periodicitat de deu anys entre cens i cens i que s’havia 

complert des de l’any 1900 amb els vuit censos que s’havien elaborat durant el segle XX fins a aquell 

moment. 

Així, si bé des de 1981 el cens es realitza els anys acabats en 1 —1981, 1991 i 2001, fins al moment—, la 

data de referència ha sofert noves modificacions, de manera que entre una operació censal i la següent 

no es manté la periodicitat exacta de deu anys: en el cas del cens de 1981 i el de 1991, la data de 

referència fou l’1 de març; i en el de 2001, i malgrat que en un principi s’optà per l’1 de maig, finalment es 

fixà per a l’1 de novembre. 

3.1.3. Les principals novetats dels cens de 2001 

S’arriba, així, al setzè cens modern de l’Estat espanyol, que correspon a l’any 2001 i que presenta, 

respecte als anteriors, grans novetats que n’afecten no tan sols la forma, sinó, i sobretot, el contingut. En 

tant que aquesta és la font sobre la qual gira aquesta tesi, s’ha cregut convenient enumerar els canvis 

principals que s’hi esdevenen, i més tenint en compte que alguns afecten molt de prop aquesta 

investigació, ja que n’és un dels principals objectes d’anàlisi.43 

 

43.  En aquesta matèria és molt útil la consulta del ja citat projecte de l’operació que l’INE té publicat a la seva pàgina web (INE, 
2001a), que recull d’una manera molt àmplia no tan sols el contingut del cens, sinó, i cosa que és més important, la filosofia que 
el guia i els objectius que pretén assolir; així com els excel·lents articles de Roquer i Blay (2002) i Gozálvez Pérez (2005).  
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Els objectius i l’enfocament del cens de 2001 

L’INE establí deu objectius que el cens de 2001 havia de complir, sota el doble prisma, en primer lloc, de 

mantenir la càrrega de treball censal en uns límits acceptables, tant per als agents com, especialment, per 

a la població, amb l’objectiu d’una major acceptació social dels censos, la disminució dels costos i la 

reducció dels terminis de disponibilitat dels resultats; i, en segon lloc, que l’esforç realitzat resultés com 

més productiu millor: tot mantenint el caràcter exhaustiu per a totes les preguntes, s’identificaren les 

variables que ja no es consideren útils i se substituïren per unes de noves que tenen una major relació 

cost/benefici.44 

Els deu objectius que el cens de 2001 havia d’assolir eren (INE, 2001a, p. 15-16): 1) el recompte de la 

població a totes les escales (des de l’Estat fins als nuclis de població més petits); 2) el coneixement de 

l’estructura de la població mitjançant la investigació de les seves característiques geogràfiques, 

demogràfiques, culturals, econòmiques i culturals; 3) impulsar la implantació del nou model de gestió 

padronal; 4) servir de base per a estudis demogràfics; 5) servir de base per a l’elaboració d’estadístiques 

per mostreig; 6) atendre les necessitats d’informació per àrees geogràfiques petites amb vista a la 

reducció per llei de les dades contingudes al padró municipal; 7) el recompte dels habitatges, dels edificis 

i dels locals; 8) el coneixement de les característiques dels habitatges i dels edificis; 9) l’actualització i la 

normalització dels instruments d’infraestructura estadística; i 10) l’atenció de les necessitats estadístiques 

de caràcter internacional. 

L’aprofitament del registres administratius 

La novetat principal del cens de 2001 és l’aprofitament, per primera vegada en aquesta mena de 

recomptes, dels registres administratius previs, com ara el padró municipal d’habitants i el cadastre urbà, 

amb el doble objectiu, per una banda, de fer innecessari el cens d’edificis i de locals, que es feia l’any 

anterior a cada cens, amb un clar caràcter preparatori (Azagra i Chorén, 2006, p. 51), i, per l’altra, de «no 

molestar innecessàriament als ciutadans preguntant-los dades que ja coneixem» (INE, 2001a, p. 6). 

En efecte, l’INE mostra una gran preocupació per combatre el que ells consideren com un «rebuig social» 

de la població envers el cens, evitant la formulació de preguntes que, per una banda, les persones puguin 

considerar molestes o, fins i tot, ofensives; i, per l’altra, de preguntes la resposta de les quals ja es pot 

 

44.  Com es veurà repetidament, l’estalvi econòmic en la realització del cens de 2001 ha estat una preocupació constant de l’INE, 
que ha afectat no tan sols l’elecció de la data de referència, sinó també al disseny del qüestionari censal i els criteris d’inclusió o 
no-inclusió de certes preguntes. 
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obtenir mitjançant unes altres vies aprofitant la informació proporcionada per algunes altres fonts 

estadístiques, el padró municipal d’habitants principalment. 

Cal entendre la possibilitat d’utilitzar el padró en la realització del cens en el marc de la modificació de la 

filosofia i del procediment del registre padronal, establerta a la Llei 4/1996, a través de la qual es modifica 

la Llei reguladora de les bases del règim local, del dia 10 de gener (Jurado, 2004, p. 13), per la qual es 

posa en marxa, a partir de l’any 1997, el que es coneix com padró continu. En efecte, fins a aquell 

moment, i d’acord amb la Llei 7/1985, del 2 d’abril, s’establia que el padró s’havia de rectificar anualment i 

renovar cada cinc anys (primer els anys acabats en 5, quan el cens es feia els anys acabats en 0, i, 

posteriorment, els anys acabats en 6), amb l’objectiu de corregir els errors i les desviacions en els 

registres que s’haguessin pogut esdevenir durant aquest període de temps. Amb la nova llei, i amb els 

reials decrets que seguiren, «la renovació padronal implica un abandonament del padró existent» (INE, 

2001a, p. 16), de manera que es disposà la informatització del registre amb un objectiu doble: en primer 

lloc, que la renovació quinquennal fos innecessària i, en segon lloc, que es pogués establir una 

coordinació entre els padrons de tots els municipis per tal d’evitar errors inherents a la gestió 

individualitzada de cada padró a escala municipal. 

Així, la nova normativa establí que els ajuntaments són els encarregats de formar, mantenir, revisar i 

custodiar el padró municipal i que l’han de remetre anualment a l’INE per tal que aquest pugui dur a terme 

la coordinació dels padrons de tots els municipis amb l’objectiu de corregir errors i evitar la duplicitat de 

registres, i remetre’ls novament als ajuntaments un cop revisats; de manera que es pot disposar  

—almenys d’una manera teòrica— d’informació bàsica dels habitants d’un municipi,45 del dia 1 de gener 

de cada any. 

Arran d’aquesta nova disponibilitat de dades de caràcter anual i oficial, la mateixa Llei 4/1996 estableix  

—en el seu article número 17— el nou marc de relació entre el cens de població i el padró municipal 

d’habitants, en tant que permet que l’INE usi les dades padronals amb efectes administratius, i no pas, 

com és més propi de la seva naturalesa, amb finalitats estadístiques com fins al moment. Aquesta relació 

es palesa encara de manera més explícita en el Reial decret 2612/1996, del 20 de desembre, que en el 

seu article número 79 estableix: 

La formació del cens de població, que constitueix una competència exclusiva de l’INE, recolzarà en 
les dades dels padrons municipals [i] es durà a terme prestant els ajuntaments la col·laboració que 

 

45.  La informació bàsica que recull el padró municipal d’habitants fa referència al nom i el cognom, el sexe, el domicili habitual, el 
lloc i la data de naixement, la nacionalitat, el número del document nacional d’identitat (o el document corresponent en el cas dels 
ciutadans de nacional estrangera) i el nivell d’estudi de les persones que s’hi inscriuen. 
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l’INE els sol·liciti, i servirà per a controlar la precisió de les dades padronals i, si s’escau, per a 
introduir-hi les rectificacions pertinents (INE, 2001b , p. 21). 

S’assolien, així, tots dos objectius al mateix temps: d’una banda, el cens serviria per a dur a terme la 

revisió de la informació padronal i, de l’altra, i alhora, podria basar-se en el padró, a fi d’evitar, com s’ha 

comentat, la formulació de preguntes la resposta de les quals pot extreure’s directament del padró i, en 

conseqüència, «alleugerir» de càrrega els ciutadans (Berrio, 2001; Jurado, 2004). 

D’aquesta manera, i arran del nou marc contextual, l’INE es plantejà fins a quatre formats possibles del 

cens de 2001, que es poden resumir en aquests punts: 

ü La realització d’un cens clàssic, sense aprofitar el potencial del padró continu. 

ü La realització d’un cens basat exclusivament en registres administratius. Aquesta opció fou 

ràpidament descartada pels diversos motius: a) la necessitat d’efectuar reformes administratives 

nombroses i complexes, b) eventuals problemes d’acceptació social, c) la inexistència d’un número 

identificador comú per a cada persona, i d) l’existència d’informació administrativa poc normalitzada i 

de difícil aprofitament estadístic. 

ü La realització d’una enquesta per mostreig sostinguda per la informació dels registres administratius. 

Com el mateix INE reconeix, aquesta opció tampoc no fou considerada vàlida, ja que, donada 

l’escassetat d’informació demogràfica continguda al padró, significaria un fort retrocés en la qualitat i 

el detall de la informació per a grups específics de població (els de les àrees geogràfiques petites; els 

col·lectius que, a causa de la seva formació, requereixen una desagregació conceptual molt 

elevada...). A més, a l’hora de desestimar un cens per mostreig, cal tenir en compte que el padró 

serviria com a registre de persones, però en cap cas d’habitatges, edificis i llars; i el fet que, en 

l’àmbit de l’EUROSTAT, només un cens (en el cas holandès) es fa per un mètode similar, tot i que es 

dubta de la fiabilitat dels seus resultats. 

ü La realització d’un cens clàssic fortament basat en el padró continu, però que mantingués el 

recorregut exhaustiu per al territori, amb un únic model de qüestionari (amb l’excepció d’aquelles 

comunitats autònomes amb llengua pròpia, on el qüestionari havia de ser bilingüe). No cal dir que 

aquesta fou l’opció finalment escollida.46 

 

46.  Com es desprèn del treball de De Castro (2006), sembla que aquesta opció serà l’escollida igualment amb vista a 
l’elaboració del cens de 2011. 
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Figura 3.1. Cronologia de la legislació relacionada amb el cens de població i habitatges de 2001 

Llei 4/1996, del 10 de gener (BOE
12/01/1996)

Reial decret 2612/1996 , del 20 de
desembre (BOE 16/01/1997)

Llei del 3 d’abril de 1900
(BOE 04/04/1900)

Llei del 15 de maig de 1920
(BOE 16/05/1920)

Llei del 8 de juny de 1957
(BOE 10/06/1957)

S’hi disposa (art. 1) que sigui l’INE l’encarregat de formar els cens
generals de l’Estat, tant els demogràfics com els econòmics i els
seus derivats, així com difondre’ls

Reial decret-llei 20/1979, del 7 de
desembre (BOE 02/01/1979)

S’hi estableix (art. 2) la modificació de la data de referència del
cens, que es fixa per una data compresa entre l’1 d’octubre i el 30
de novembre dels anys acabats en 1 .

Llei 70/1980 , del 16 de desembre
(BOE 24/12/1980)

Modifica (art. 2) la data de referència del cens, que passa a ser
entre l’1 de març i el 31 de maig dels anys acabats en 1.

Llei 12/1989 , del 9 de maig (BOE
11/05/1989)

Estableix les funcions de l’INE, entre elles, la formació dels cens
de població i habitatges

Nova redacció de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Suprimeix les renovacions padronals i estableix el padró continu

S’hi estableix (art. 79) que el cens es basi en el padró

Reial decret 1336/1999 , del 31 de
juliol (BOE 24/08/1999)

S’hi disposa (art. 1) la formació per part de l’INE del cens de
població i habitatges per l’any 2001 i el d’edificis i locals pel 2000.
La data de referència del primer es fixa (art. 2, punt 2) per al dia 1
de maig de 2001

Reial decret 1126/2000 , del 16 de
juny (BOE 05/07/1990)

Aprova (art.1) el «Pla Estadístic Nacional, 2001 – 2004), en el qual
s’inclou el cens de població i habitatges, la revisió del padró
continu i la seva explotació (annex 1).

Ordre del 9 d’agost
(BOE 11/08/2000)

Dicta instruccions per a la formació del cens de 2001:
   - S’hi manté l’1 de maig com a data de referència (art. 1)
   - Se n’exclouen els transeünts (art. 4)
   - El qüestionari dissenyat per a basar-se en el padró (art. 5)

Llei 14/2000 , del 29 de desembre
(BOE 30/12/2000)

Modifica la data de referència del cens, que ha d’estar compresa
entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre (disp. trans. tercera)

Reial decret 347/2001, del 4 de
d’abril (BOE 17/04/2001)

S’hi estableix que la data de referència del cens de població sigui
l’1 de novembre de 2001

Ordre del 23 d’abril de 2001
(BOE 27/04/2001) Deroga l’Ordre del 9 d’agost de 2000 i es dicten noves instruccions

S’hi estableix (art. 1) la periodicitat censal cada deu anys i s’hi fixa
la data de referència  per al dia 31 de desembre dels anys acabats
en 0.
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1 de novembre de 2001: realització del cens de població i habitatges  

Font: elaboració pròpia a partir d’INE (2001b). 
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El canvi en el format del full censal 

La utilització de les dades padronals en l’elaboració del cens, però, planteja un problema important, en 

tant que les dades padronals són de caràcter nominal i, per tant, la seva utilització en un cens —les dades 

del qual estan sotmeses a un fort secret estadístic— ha de ser objecte de molta cura.47 

Per tal de superar aquest escull, l’INE ideà un sistema que permetés l’encaix entre les dades padronals i 

la resta d’informació censal, atenent la seva naturalesa diferent. Així, buscant reduir al màxim les 

molèsties als ciutadans, s’optà per l’elaboració de dos qüestionaris separats i complementaris: l’un amb 

les dades padronals preimpreses (per a ser actualitzat), i l’altre (el qüestionari censal) sense les dades ja 

presents al padró (sexe, lloc i data de naixement i nacionalitat) i identificat amb el registre padronal 

mitjançant una clau, per tal de poder recuperar aquestes dades posteriorment (si escau, un cop 

actualitzades). 

Com es disposa a l’Ordre del 23 d’abril de 2001, per la qual es dicten les instruccions per a la formació del 

cens de 2001: 

La formació del cens de població estarà recolzada en les dades dels padrons municipals i servirà per 
a controlar la precisió d’aquests, tal com s’indica en l’article 79 del Reglament de població. Per a 
assolir aquest objectiu, a cada habitatge s’entregaran, juntament amb els qüestionaris censals, uns 
fulls que contindran preimpreses les dades padronals de les persones que hi estan empadronades, 
segons els fitxers de què disposa l’INE, que coincideixen amb els existents als ajuntaments. Cada 
veí haurà de comprovar l’exactitud de les seves dades i introduir-hi, només en el cas necessari, les 
modificacions oportunes.  Amb aquesta notificació de les dades padronals vigents, i a proposta del 
Consell d’Empadronament, es considerarà completada l’obligació establerta en l’article 69.3 del 
Reglament de població, segons el qual tots els veïns han de tenir l’oportunitat de conèixer la 
informació padronal que els incumbeix almenys un cop cada cinc anys (INE, 2001b, p. 51). 

En efecte, entre els avantatges d’aquest sistema es pot destacar l’estalvi de molèsties, ja que els 

ciutadans han de respondre (o comprovar) un sol cop cada pregunta; l’augment de la separació entre 

ambdues informacions, amb què es subratlla la idea que les seves finalitats són diferents i no 

intercanviables i es preserva l’autonomia municipal en matèria padronal; la màxima flexibilitat en l’elecció 

del disseny de la resta de la documentació censal i en el mètode de captura del conjunt de la informació; 

i, al mateix temps, la possibilita d’enviar el qüestionari a la llar per correu i de rellevar l’agent censal en 

aquesta tasca (INE, 2001a, p. 29-30). 

 

47.  La preservació del secret estadístic i la confidencialitat de la informació foren un punt que preocupà molt l’INE durant el 
disseny del qüestionari censal i la seva explotació posterior. Així, d’una banda, l’INE expressa públicament que «no es construirà 
cap fitxer nominal amb dades que no siguin estrictament padronals, ni tan sols com a pas intermedi» (INE, 2001a, p. 81), i, de 
l’altra, es crea l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme encarregat expressament de vetllar pel compliment del 
secret estadístic. 
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Amb relació al padró, els avantatges d’aquest mètode són també molt notables, en tant que l’actualització 

de les dades padronals es fa de manera simultània a la realització del cens, amb la reducció consegüent 

de despeses; es facilita, així, el contrast entre la informació censal i la padronal; i es garanteix l’autonomia 

padronal als ajuntaments, alhora que se’ls facilita el compliment de l’obligació de notificar, almenys un cop 

cada cinc anys, les dades padronals als seus conciutadans. 

Com s’ha dit, la separació entre la informació censal i la pròpiament padronal obligà a dissenyar un 

qüestionari amb diferents fulls; així s’abandonà el qüestionari tipus quadernet del cens de 1991 o el d’estil 

padronal del de 1981. En total, existeixen fins a quatre qüestionaris diferenciats: 

ü Un qüestionari amb les dades padronals. Conté únicament les dades obligatòries que el padró 

municipal ha de contenir (vegeu la nota 45), amb la particularitat que aquestes ja hi són preimpreses, 

de manera que els ciutadans només n’han de comprovar la correcció i, si és necessari, modificar-ne 

les dades incorrectes. 

ü Dos qüestionaris conjunts d’habitatge (amb preguntes de resposta única per a cada llar) i de llar (amb 

les relacions de parentiu i la resta de variables d’emplenament universal).  

ü Un qüestionari individual, a què només han de respondre les persones majors de 15 anys residents a 

l’habitatge que treballen o estudien. Es garanteixen, així, la preservació de la intimitat dins de cada 

habitatge —amb la idea que cada persona ompli les seves pròpies dades—, i la reducció dels errors 

de resposta i de les pàgines a escanejar. 

Així, el cens de població pròpiament dit està dividit en dos fulls: el qüestionari individual —amb la persona 

com a unitat d’anàlisi— i el de la llar. 

No tot són, però, avantatges en aquesta classe de disseny: l’inconvenient més greu és que la inclusió de 

certes preguntes en el qüestionari individual fa que només es disposi d’informació per al col·lectiu més 

gran de 15 anys que la setmana anterior a la data de referència del cens treballava o estudiava. Això 

implica que, per exemple, no es disposi de les dades sobre la mobilitat per motius d’estudi —localització, 

temps de desplaçament, etc.— dels menors de 16 anys; o que no se sàpiga l’ocupació anterior dels 

aturats que havien treballat anteriorment. 

Per una altra banda, la inclusió de certes preguntes en un full censal o en un altre és també discutible. És 

el cas, per exemple, de la pregunta sobre la disponibilitat, la localització i l’ús d’una segona residència, 

que, pel fet d’ésser formulada en el qüestionari de l’habitatge —en conseqüència, amb una única 

resposta—, no permet distingir sobre quin dels seus membres la utilitza. 
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Figura 3.2. Model del full de dades padronals del cens de població i habitatges de 2001 

 
Font: http://www.ine.es . 

Figura 3.3. Model de qüestionari de la llar del cens de població i habitatges de 2001 

 
Font: http://www.ine.es . 
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Figura 3.4. Model del qüestionari de l’habitatge del cens de població i habitatges de 2001 

 
Font: http://www.ine.es . 

Figura 3.5. Model de qüestionari individual del cens de població i habitatges de 2001 

 
Font: http://www.ine.es . 
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El canvi en la data de referència 

Com s’acaba de comentar en l’apartat anterior, el cens de 2001 presenta respecte als anteriors un enèsim 

canvi en la data a què s’han de referir les respostes dels ciutadans i de les ciutadanes. En efecte, si bé en 

un principi es preveia mantenir la data de l’1 de maig,48 ja utilitzada en el cens anterior de l’any 1991, 

finalment s’optà pel dia 1 de novembre.49 

El mateix INE justifica aquesta decisió —sembla que presa poc abans de la data inicialment prevista— 

amb els arguments següents: 

L’article 1 de la Llei 70/1980, del 16 de desembre, en la redacció donada per la disposició addicional 
setzena de la Llei 50/1998, del 30 de desembre, estableix que l’INE formarà els censos de població i 
habitatges els anys acabats en 1 amb referència a una data compresa entre l’1 de març i el 31 de 
maig. I, en virtut d’això, la data de referència es fixà inicialment en l’1 de maig. Tot i així, 
posteriorment es veié la conveniència de traslladar-la a la segona part de l’any perquè el pressupost 
censal quedés a cavall de dos exercicis pressupostaris. I per aquest motiu, després de les 
corresponents disposicions legals, s’ha fixat la data en l’1 de novembre (INE, 2001a, p. 20). 

Es perd, així, la periodicitat de deu anys entre cens i cens: si entre el de 1981 i 1991 l’interval de temps 

fou exactament de deu anys —ja que ambdós tenien l’1 de març com a data de referència—, entre 1991 i 

2001 aquest interval s’amplià fins a deu anys i vuit mesos, és a dir, més a prop dels onze anys que no pas 

dels deu. 

Al mateix temps, Roquer i Blay (2002, p. 108) destaquen que en cap moment no es fa explícita la data de 

referència del cens en els qüestionaris, de manera que, en vista que el procés d’un cens és llarg, les 

respostes poden no ser exactament coincidents en el temps, i això pot causar problemes en matèries com 

els naixements —fàcils de solucionar a partir de la contraposició de la data de naixement amb la data 

teòrica de referència del cens— i les defuncions —si bé en aquest cas seria necessari contrastar les 

dades amb les del Registre Civil. Això duu els autors a afirmar —potser de manera un pèl exagerada— 

que el cens de 2001 no compleix dos trets característics dels censos —descrits anteriorment— com són 

la periodicitat i la simultaneïtat. 

Així, es decanten que amb vista l’any 2011, i a causa de la desaparició del concepte de «transeünt»  

—com es veurà més endavant—, es torni a la data de 31 de desembre a les vint-i-quatre hores, 

argumentant que en aquesta data coincideixen l’edat i la generació demogràfica. 

 

48.  Així ho indica el Reial Decret 1336/1999, del 31 de juliol, pel qual es disposa la formació dels censos d’edificis, locals, 
habitatges i població (INE, 2001b, p. 24). 

49.  Tal com estableix el Reial decret 347/2001, del 4 d’abril, que deroga el Reial decret ressenyat en la nota anterior. 
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La utilització d’Internet per a la recollida i la difusió de les dades 

El cens de 2001 significa una forta aposta per Internet a l’hora, d’una banda, de recollir les dades dels 

ciutadans i, de l’altra, de difondre els resultats. En efecte, per primera vegada, els ciutadans i les 

ciutadanes que ho desitgessin podien omplir els diferents qüestionaris censals a través d’Internet, com 

una possibilitat complementària —i substitutòria— de la recollida tradicional en format paper. 

Es tracta d’una iniciativa que fins a aquell moment només s’havia dut a terme als Estats Units, Singapur i 

Suïssa, si bé en tots aquests casos tan sols una petita mostra de la població podia escollir per aquesta 

opció, mentre que en el cas espanyol tota la població podia, d’una manera voluntària, omplir els 

qüestionaris censals per Internet. Els resultats, però, foren molt modestos, ja que només 13.768 llars a 

l’Estat espanyol —poc més, doncs, del 0,97‰ del total— ho feren. 

Pel que fa a la difusió dels resultats, el projecte censal establí tres criteris bàsics, que consistien en:  

a) reduir substancialment els terminis de difusió, b) concebre una estratègia de difusió molt flexible, i  

c) donar a conèixer al màxim la informació censal. Per tal d’assolir aquests objectius, s’estimà que 

Internet s’erigia com la millor opció i es publicaren la majoria de les dades a través de la pàgina web de 

l’INE. Les dates de publicació de les dades censals a Internet —amb un lleuger retard sobre les 

previsions— són les que mostra la Taula 3.1.  

Taula 3.1. Dates de difusió de la informació censal a la pàgina web de l’INE 

Data  Contingut 

Juny de 2002  Xifres de població de cada un dels municipis 

Desembre de 2002  Dades sobre el sexe, l’edat, la nacionalitat i el lloc de naixement 

Març de 2003  Dades (avanç) d’altres variables censals relatives a persones, llars, habitatges i edificis 

Quart trimestre de 2003  Fitxers finals definitius, excepte la depuració i la formulació detallada de l’estructura de la llar 

Febrer de 2004  Resultats censals definitius fins a escala municipal inclosa, excepte l’estructura detallada de les 
llars 

Juliol 2004  Dades definitives de l’estructura de la llar: relacions de parentiu, persona de referència de la llar, 
llars monoparentals, unipersonals, constituïdes por persones grans, etc. 

Quart trimestre de 2004  Informació detallada per àrees geogràfiques inferiors al municipi: parròquies, pobles, seccions 
censals, etc.; amb les restriccions necessàries que imposa la normativa sobre el secret estadístic.  

Font: http://www.ine.es . 

Per a més endavant, al llarg de l’any 2005, es deixà la publicació del resum en paper i en format CD-Rom, 

així com la construcció dels fitxers de microdades (amb una mostra del 5% en el cas de les persones i de 

les llars, i del 10% en el dels habitatges i dels edificis). 

El fet més destacable de la presentació de les dades per Internet és que, a part d’unes taules predefinides 

—elaborades pel mateix INE amb la informació censal més bàsica—, es tracta d’una pàgina interactiva, 

on l’usuari pot elaborar les seves pròpies taules seleccionant les variables que l’interessen, els àmbits 

d’estudi, etc., sempre que el nombre de creuaments efectuats no ultrapassi els límits del secret estadístic 
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i de la confidencialitat de les dades. Així, l’usuari pot confeccionar-se les taules «a mida» segons els seus 

interessos i exportar-les per a la seva anàlisi en format Excel, o elaborar, segons aquestes, un gràfic o un 

mapa. 

La desaparició del concepte de «població de fet» i la seva substitució pel de «població vinculada» 

A part del canvi en el disseny del qüestionari censal, la utilització de les dades del padró també ha 

implicat un canvi important en el tipus de població que és objecte d’estudi en el cens. 

En efecte, des de 1877, el cens ha comptabilitzat dos tipus de població segons la seva classe d’estada al 

territori: d’una banda, hi ha la població resident, que és aquella que hi està empadronada i hi té la 

residència fixada, i que en el moment del cens s’hi pot trobar present o absent; i, de d’altra, la població 

transeünt, formada pels individus que no resideixen a l’àrea en qüestió, però que s’hi troben temporalment 

en el moment de l’operació de recompte censal. A partir d’aquests tres conceptes es pot construir el que 

es coneix comunament com a població de dret (dita així perquè és la que pot exercir els seus drets civils 

en aquell lloc, i que correspon a la població resident, amb independència de si s’hi troba present o absent) 

i població de fet (els residents presents i els transeünts).50 

La justificació que al cens de 1877 es donà per a la creació de la població de fet era la següent: 

Aquesta és una distinció de gran interès per a la nació sencera i per a cada municipi en particular; ja 
que només mitjançant aquesta ha de formar-se judici del sentit i de la quantia dels corrents de 
població a través de les fronteres, en forma d’emigracions i d’immigracions, així com del flux i del 
reflux de la població en l’interior de la nació, en forma de transterminàncies locals i regionals, a partir 
dels quals es pot tenir coneixement dels centres d’atracció nacionals i estrangers, de la condició 
sedentària o ambulant dels habitants, del benestar permanent o accidental de cada comarca i dels 
avantatges o de les dificultats que, per a la vida social, ofereix cada municipi. Importa, així mateix, 
aquesta distinció en multitud de serveis públics que prenen la població com a base i que per la seva 
índole han d’afectar, en uns casos, la població fixa, en d’altres, a la flotant, i, a vegades, a l’una i 
l’altra (Melón Ruiz de Gordejuela, 1951, p. 227). 

La població de fet pretén mesurar la població que es troba de facto en un municipi, independentment de 

la seva situació legal de residència o d’empadronament, i ha de servir per a l’establiment de certs serveis 

—sanitaris, de transports, etc.— la dimensió dels quals, òbviament, no s’ha de limitar a la població que 

està empadronada en un municipi, sinó als individus que hi resideixen realment.51 

 

50.  Alguns autors les anomenen «de jure» i «de facto» respectivament, seguint les recomanancions fetes per les Nacions Unides 
per a l’elaboració dels censos de població (Sabater, 2004a; Sabater i Ajenjo, 2005, p. 67). 

51.  De fet, com afirmen Sabater i Ajenjo (2005, p. 66), per mitjà del Decret 2612/1996, de 20 de desembre, es va modificar el 
Reglament de població, de manera que des de llavors l’IDESCAT va adoptar la definició de veí  per a subsitutir els conceptes de 
població resident  i  població absent , de manera que a l’Estadística de població de 1996 «s’entén per veí en un municipi el que hi 

(continua) 
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Com indica Vinuesa (2005, p. 82-83), el càlcul de la població de fet estava sotmès a diversos errors, el 

més comú del quals és el recompte dues vegades d’una mateixa persona: l’una com a transeünt en el lloc 

on realment era present en el moment censal i, l’altra, de manera incorrecta, com a present en el lloc 

habitual de residència. Això explicaria en part l’excedent de 561.674 (l’1,44% respecte a la població de 

dret) persones que la població de fet mostra amb relació a la de dret a tot Espanya —56.085 (el 0,93%) a 

Catalunya— segons el cens de 1991, i part de la resta per la presència d’estrangers al nostre país. En 

efecte, la presència de persones de nacionalitat estrangera fa augmentar de manera considerable la 

població de fet d’un municipi amb relació a la seva població de dret, especialment a les zones turístiques, 

i més tenint en compte que durant molts anys la data de referència dels censos fou el 31 de desembre, 

una data amb clares connotacions d’excepcionalitat.52 

Se’n troba un exemple clar si s’analitza a escala municipal el territori català, a partir de les dades que el 

cens de 1991 ofereix de totes dues poblacions, que ens permet observar que només en 211 dels 942 

municipis catalans existents aquell any les dades a l’una població i l’altra coincideixen, ja que a la resta o 

hi havia més població de dret —528 casos— o de fet —203. 

Entre els municipis que presenten un major «excedent» es troben, d’una banda, les poblacions que eren 

seu d’un destacament militar (són els casos de Gallifa, Talarn o Sant Climent Sescebes, aquest últim amb 

un excedent del 387%) i, de l’altra, part de les principals destinacions turístiques, com ara Naut Aran, 

Lloret de Mar o Salou. A l’extrem contrari —major població de dret que de fet— hi ha bona part dels 

municipis de l’Àmbit de Ponent i de les Terres de l’Ebre, situació que es pot deure, en part, a la població 

que en el moment de l’operació censal treballava o estudiava en unes altres localitats o, si bé hi declaren 

residir habitualment, en realitat tenen fixada la seva residència en un altre municipi i constitueixen un cas 

d’empadronament atípic. 

(ve de la pàgina anterior) 

viu habitualment, tant si és present en el municipi o absent en la data de referència. L’adquisició de la condició de veí s’esdevé 
des del mateix moment de la seva inscripció al padró. Les persones que, vivint habitualemnt en un municipi, es troben a 
l’estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment [...]». 

52.  No obstant això, les xifres oficials de població de l’Estat espanyol són les que resulten de les revisions del padró d’habitants 
en data 1 de gener, i se’n deriven fets tan importants com ara la designació del nombre de regidors o la participació dels 
ajuntaments en els tributs recaptats per l’Estat. Amb tot, el mateix INE considera que les xifres del cens de 2001 són les que 
permeten una millor aproximació al nombre de població resident i, per aquest motiu, són les que utilitza com a base de les 
projeccions de població, les enquestes de mostreig, etc. (Gozálvez Pérez, 2005, p. 19).  
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Gràfic 3.1. «Excedent» de població de fet amb relació a la població de dret. Municipis de Catalunya, 1991 
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Per a una millor representació del gràfic, s’ha optat per no representar-hi el municipi de Sant Climent Sescebes, amb un 
«excedent» del 387,5%. 
Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

I és que, com afirma Cabré (1991, p. 67): 

Hi ha una població de dret, que són els residents habituals, una població de fet, que són els que es 
troben en un determinat moment, i que la diferència que pot haver entre les dues xifres pel conjunt 
de Catalunya o d’Espanya no implica gaires diferències, però en àmbits més reduïts, com per 
exemple Talarn —l’existència del campament militar—, sí. 

Per totes aquestes qüestions, la utilitat del concepte de població de fet és força qüestionada, motiu pel 

qual la Llei 4/1996 —que impanta la creació del registre padronal continu— establí l’eliminació del 

concepte de transeünt, amb l’argumentació següent: 

També s’ha eliminat la inclusió dels transeünts en el padró ja que al no conferir cap dret a la població 
que s’inscrivia com a tal, la utilització d’aquesta figura padronal era pràcticament nul·la, complicant 
inútilment la gestió del padró als ajuntaments. (INE, 2001b, p. 17) 

La conseqüència lògica d’aquest fet en el cens de 2001 fou que, pel fet de basar-se en el padró, aquest 

concepte també hi va ser eliminat, amb la desaparició de la pregunta sobre la situació de residència (que 

recollia les opcions «present», «absent» i «transeünt»), de manera que només s’hi registren les persones 

presents, que formen l’anomenada població resident o, simplement, població. Així, la definició de resident, 

i en conseqüència de població, que s’utilitza en el cens de 2001 és la següent: 

Resident: Persona física que en el moment censal té la seva residència habitual a Espanya. El 
conjunt de residents d’una determinada divisió politicoadministrativa se’l denomina població resident 
(concepte totalment equivalent a l’antic de població de dret) o, simplement, població. 

Es deixen d’investigar els transeünts (és a dir, les persones que es troben en territori espanyol en el 
moment censal sense que hi resideixin), de manera que també desapareix el concepte de població 
de fet, en consonància amb la supressió del concepte de transeünt al padró d’habitants (INE, 2001a, 
p. 21-22). 

El mateix INE discuteix els arguments a favor i en contra per a la inclusió o la no-inclusió de la pregunta 

sobre la situació de residència, i, per tant, sobre el coneixement o el no-coneixement de la població de fet. 

Entre els arguments a favor hi ha una llarga tradició censal (com s’ha dit, des de 1877) i la 
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complementarietat d’aquesta informació amb la referent a la població de dret; i, per contra, entre els 

arguments contraris, hi ha els següents: 

ü La necessitat de coincidència entre els conceptes poblacionals usats tant en el padró com en el cens, 

per l’estreta relació que s’estableix entre ambdues fonts. 

ü La coherència entre els conceptes de resident present, resident absent i transeünt és més teòrica 

que pràctica i, en qualsevol cas, molt difícil de comprovar. 

ü El concepte censal de transeünt és massa instantani per a resultar útil a l’hora de calcular la càrrega 

de població vinculada a cada municipi (al contrari, doncs, del que s’afirmava fins a aquell moment, ja 

que, com s’ha vist, aquest fou l’argument principal per incloure la mesura d’aquest tipus de població 

l’any 1877 i el seu manteniment en anys posteriors).  

En conclusió: 

És, doncs, evident l’escassa utilitat de la desapareguda població de fet. En bona part per la seva 
referència temporal al moment censal [en alguns anys, en data 31 de desembre a les vint-i-quatre 
hores], però també perquè conceptualment no dóna cabuda a la major part dels desplaçaments o 
moviments de població de curta durada que actualment configuren l’autèntic mapa de densitat. La 
seva desaparició no significa, per tant, un minvament significatiu en la capacitat d’analitzar la 
distribució espacial de la població i la càrrega demogràfica que ha de suportar cada àmbit municipal 
(Vinuesa, 2005, p. 84). 

Finalment, segons el mateix autor, amb l’eliminació s’aconsegueix un cert paral·lelisme conceptual amb 

els països veïns.  

La desaparició del concepte de transeünt no implica, però, la manca de voluntat de l’organisme estatal de 

mesurar les persones presents en un municipi, sinó, al contrari, la voluntat d’aproximar-s’hi de manera 

més eficient, motiu pel qual es crea el nou concepte de població vinculada, que es pot definir com53 

el conjunt de persones censables (és a dir, amb residència habitual a Espanya) que tenen algun 
tipus de vinculació habitual amb el municipi en qüestió, ja sigui perquè resideixen, perquè hi treballen 
o hi estudien, o perquè, no essent la seva residència habitual, solen passar-hi certs períodes de 
temps (estius, ponts, caps de setmana…) (INE, 2001a, p. 21-22). 

Es tracta, doncs, d’aproximar-se a la població que realment utilitza un territori determinat a partir de la 

seva mobilitat habitual des del lloc de residència fins al lloc de treball, al lloc d’estudi o al de segona 

 

53.  Com es pot comprovar, la definició estricta de població vinculada inclou tant la població resident com la no resident. Per 
motius pràctics, però també conceptuals —probablement parlar de vinculació quan realment es resideix en un territori no és un 
terme adequat, o la paradoxa d’anomenar taxa de vinculació l’indicador que relaciona població vinculada no resident i població 
resident—, els especialistes han optat per reservar aquest terme per a la població no resident, opció que també ha estat 
adoptada en aquesta tesi, de manera que tan sols en aquells casos on es pot produir confusió s’hi ha especificat el caràcter 
resident o no del col·lectiu estudiat.  
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residència. Així, el motiu que propicià la creació del concepte de població de fet —la mesura de la càrrega 

real de població que ha de suportar un territori— ara és el mateix que n’ha causat la desaparició, en 

benefici d’un altre que s’espera que serà més acurat. 

Per tal de materialitzar aquest nou concepte, s’hi introdueixen una sèrie de preguntes noves per a la 

totalitat del territori espanyol; les unes referides a la mobilitat per treball i/o estudi, i les altres a les 

segones residències. 

Les preguntes sobre la mobilitat habitual de les persones en la totalitat del territori espanyol són una 

novetat del cens de 2001, ja que fins aquell moment, es tractava d’una informació només disponible per a 

unes determinades comunitats autònomes.54 No és el cas, però, de Catalunya, ja que des de 1970 

aquesta mena d’informació està present —amb més o menys precisió— en tots els censos i padrons. 

Com indica Ajenjo (2005, p. 240-244), malgrat que ja en el cens de 1970 s’adjuntà un full sobre els 

desplaçaments residència - treball,55 no és fins al de 1981 que la incorporació de la mobilitat no es fa en 

una mostra de la població, sinó al seu conjunt, té a més un àmbit territorial més extens i duu a terme 

gairebé a tot el territori català. Cal tenir en compte, però, que hi va haver dos models de full oficial 

utilitzats pels ajuntaments de Catalunya: per una banda, un full reduït que incloïa només les 

característiques bàsiques i que va ser utilitzat en 237 municipis que comprenien un total de 159.699 

habitants; i, per l’altra, un full ampliat que, a més, demanava algunes característiques socioeconòmiques i 

la mobilitat per motius laborals i d’estudi, i que fou utilitzat en els restants 698 municipis amb un total de 

5.796.715 habitants. L’inconvenient més important d’aquestes dades és que s’hi incloïa la mobilitat de la 

població que no treballava ni estudiava, de manera que les persones que es desplacen, tenint en compte 

aquesta estadística, són gairebé el doble de les que apareixen en unes altres. Finalment, al cens de 1991 

—de fet, ja anteriorment, al padró de 1986— es consolida la informació sobre la mobilitat habitual  

—treball i estudis— de la població catalana, amb un qüestionari únic per a tot el territori català, 

l’informació recollida pel qual també es requereix al padró de 1996 i al cens de 2001, de manera que, amb 

unes petites irregularitats, es diposa d’informació de la mobilitat habitual de la població catalana des de 

l’any 1986 fins a l’actualitat amb una periodicitat quinquennal. 

 

54.  El 1996, a més de Catalunya, Astúries, Canàries, Navarra i el País Basc sol·licitaven aquesta informació (García i Sánchez, 
2001). 

55.  Si bé només el 2% de la població activa de l’actual Àmbit Metropolità. Malgrat que les limitacions d’aquestes dades són molt 
importants, perquè tenen una fiabilitat molt limitada en municipis petits, pel fet de ser tingudes en compte en ser el primer intent 
seriós de mesurar la mobilitat per treball —i no pas per estudis— de la població. La difusió que se’n va fer, però, fou molt 
escassa, i com a conseqüència, el tractament gairebé inexistent.  



 
La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 90 

En concret, les quatre preguntes sobre mobilitat habitual (lloc de residència - lloc de treball/estudi) del 

cens de 2001 són les següents: 

ü Lloc de treball / Lloc d’estudi. Com a la resta de la preguntes sobre mobilitat, pel fet d’estar ubicada 

en el qüestionari individual —d’emplenament obligatori per als majors de 15 anys que estudien o 

treballen, només s’hi obtenen dades per als ocupats majors d’aquesta edat, de manera que no s’hi 

disposa de dades ni per als aturats ni per a la població estudiant menor de 16 anys.56 Respecte 

d’aquesta limitació, el mateix INE manifesta: 

Incloure els desplaçaments de la població escolar obligaria a augmentar ineficientment el nombre 
de qüestionaris individuals o, alternativament, a incloure la pregunta a la matriu del qüestionari 
de la llar, on, no havent-hi espai, provocaria una reestructuració completa i molt costosa (més 
pàgines i format més gros). A més, aquesta informació hauria de poder-se obtenir, i amb major 
precisió, de registres administratius (INE, 2001a, p. 47). 57 

La recollida de la informació sobre la localització del lloc de treball o d’estudi es fa mitjançant una 

variable precodificada, amb cinc possibles respostes: al mateix domicili, en diversos domicilis, al 

mateix municipi de residència, en un altre municipi de l’Estat espanyol (en aquest cas, cal especificar 

quin municipi i quina província) o en un altre país (que també cal especificar). Sobre aquestes 

opcions cal fer un parell de puntualitzacions: en primer lloc, i en comparació de la resta de censos 

anteriors a Catalunya, hi ha la possibilitat que una persona treballi en més d’un municipi, com és el 

cas del conductors, els transportistes, etc. —fins ara havien d’optar entre respondre que treballaven 

al mateix municipi de residència o en un de diferent—, sense que s’hi pugui especificar en quins, o, 

almenys, quin és el principal. L’inconvenient principal d’aquesta novetat en el cas català és la pèrdua 

d’una certa comparabilitat en relació amb les dades dels anys anteriors, ja que, per una banda, es 

perd informació sobre la destinació d’aquest col·lectiu (entorn del 6,39% dels treballadors catalans) i, 

per l’altra, consegüentment, s’hi dificulta saber si es tracta o no d’un desplaçament intermunicipal i si, 

per tant, contribueix a l’obertura de la població ocupada d’un municipi, un dels conceptes que 

tradicionalment s’utilitzen per a mesurar el grau de mobilitat habitual d’un territori. 

En segon lloc, i a diferència del que s’esdevenia al cens de 1991 per a Catalunya, no s’hi pregunta 

per l’adreça concreta del lloc de treball o d’estudi, ja que l’INE —malgrat que reconeix la utilitat 

d’aquesta formulació amb vista a estudiar millor els viatges intramunicipals— afirma que presentaria 

seriosos inconvenients:  

 

56.  Cosa que implica que, de retruc, l’edat mínima per a contestar sobre el nivell d’estudis finalitzat augmenti dels 10 als 16 any s. 

57.  Roquer i Blay (2002, p. 113) afirmen que es refereix a algun registre de les conselleries d’Educació; si bé en tot cas 
l’expressió «hauria de poder-se obtenir» posa en dubte que realment es vulgui obtenir.  
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[...] el seu processament és molt complicat i, sobretot, és considerada molt íntima per alguns 
sectors de la població (en el qüestionari d’opinió que es passà a les llars del primer assaig pilot, 
al voltant de la quarta part de les persones ocupades considerà aquesta pregunta molesta i la 
major part es negà a contestar-la), de manera que sembla preferible preguntar només el municipi 
on es treballa i completar aquesta informació amb les tres preguntes següents (nombre de 
viatges diaris, mode de transport i temps emprat en el desplaçament) (INE, 2001a, p. 51). 

ü Mode de transport al lloc de treball / lloc d’estudi. Es tracta d’una pregunta clàssica en els estudis de 

mobilitat —aquesta, juntament amb l’anterior, són les dues preguntes sobre mobilitat que ja es 

formulaven en els fulls censals catalans des de 1970—, dirigida a les persones ocupades amb un lloc 

fix de treball i diferent del seu propi domicili. La resposta es fa a través d’unes opcions precodificades 

que tenen en compte un ventall de fins a deu modes de transport: 

– En cotxe o furgoneta com a conductor. – A peu. 

– En cotxe o furgoneta com a passatger. – Renfe (incloent-hi la rodalia). 

– En autobús, autocar o minibús. – Altres ferrocarrils. 

– En metro. – En bicicleta. 

– En moto. – En uns altres modes no esmentats. 

Aquesta classificació dels modes de transport significa, per al cas català, la primera diferència del 

cens de 2001 respecte al de 1991 en aquesta matèria, en tant que hi apareixen categories noves i en 

desapareixen unes altres. Així, entre les primeres es destaca la distinció entre l’ús del cotxe com a 

conductor i com a acompanyant, fet que ha de permetre, com afirma Ajenjo (2005, p. 244), fer una 

primera aproximació al nombre de vehicles que es desplacen; o la desagregació entre la moto i la 

bicicleta, que en el padró de 1986 i en el cens de 1991 figuraven en una sola categoria, però que ja 

en el padró de 1996 havien estat separades. Entre la desaparició de respostes possibles, cal 

destacar la de la categoria «autobús d’empresa i/o escolar», que s’hi mantenia des de 1986 i que ara 

s’hi confon amb l’autobús en general. Aquesta decisió ha estat presa, sens dubte, a causa de la 

reducció progressiva del paper d’aquest tipus de mode de transport en els desplaçaments habituals 

per feina, ja que en el cas dels desplaçaments interurbans, i per a Catalunya, ha passat de 

representar el 7,2% dels desplaçaments totals l’any 1986 al 3,5% només l’any 1996 (Ajenjo, 2005, 

p. 322). 

La segona gran novetat, i aquesta sí que és una diferència important, és que no es pregunta per un 

únic mode, sinó que, en cas de combinar-ne més d’un, s’ha optat per permetre assenyalar-hi dues 

categories, les corresponents als modes que cobreixen més recorregut. L’objectiu, lloable, és tenir un 

major coneixement sobre els desplaçaments multimodals —en nombre creixent—, però s’hi perd, 

alhora, certa informació sobre el mode de transport principal, amb les dificultats que això comportarà 

amb vista a establir sèries històriques. 



 
La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 92 

ü Temps de desplaçament al lloc de treball / lloc d’estudi. Per al cas català, es tracta de la primera de 

les dues preguntes noves sobre mobilitat. El mateix INE justifica la inclusió d’aquesta pregunta amb 

aquest argument: 

aporta informació complementària sobre els viatges per motius de treball [i estudi], especialment útil 
per als recorreguts intramunicipals (on la pregunta sobre el lloc de treball, com que no descendeix al 
detall de l’adreça, és insuficient) (INE, 2001a, p. 54). 

La resposta a la pregunta —dirigida al mateix col·lectiu que l’anterior— es fa mitjançant una variable 

precodificada, que admet set possibles opcions: 

– Menys de 10 minuts. – Entre 45 minuts i 1 hora. 

– Entre 10 i 20 minuts. – Entre 1 hora i hora i mitja. 

– Entre 20 i 30 minuts. – Més d’una hora i mitja. 

– Entre 30 i 45 minuts.  

El problema principal d’aquesta classificació és, d’una banda, la seva rigidesa en forma d’intervals  

—encara que això potser dificultaria la seva explotació, hauria estat més preferible que fos una 

pregunta de tipus obert, en què els individus escrivissin el temps de desplaçament exacte— i, de 

l’altra, la mateixa definició dels intervals, que no són excloents pel fet de coincidir el límit superior d’un 

amb el límit inferior de l’immediatament següent. 

ü Nombre de viatges diaris al lloc de treball / lloc d’estudi. La segona de les preguntes noves fa 

referència al nombre de viatges efectuats cada dia entre el lloc de residència i el lloc de treball o 

d’estudi. 

Es tracta novament d’una variable precodificada que admet únicament tres possibles respostes: «un 

de diari (és a dir, un d’anada i un de tornada)», «dos de diaris o més» i «cap (perquè tinc una segona 

residència des de la qual em desplaço per anar a treballar o estudiar)». La inclusió d’aquest última 

categoria —que permet, en definitiva, la possibilitat que algú reconegui que el seu lloc de residència 

habitual no coincideix amb el lloc on està empadronat i, per tant, admeti la situació 

«d’empadronament atípic» en la qual es troba (Sabater, 2004a, p. 9)— pretén, en paraules del mateix 

INE,  

resoldre les incoherències provocades per l’existència de segones residències des de les quals es 
fan pròpiament els desplaçaments al lloc de treball o d’estudi (INE, 2001a, p. 52). 

A tall de resum, la informació sobre mobilitat del cens de 2001 es pot esquematitzar segons mostra la 

Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Resum de la informació sobre mobilitat habitual per treball o estudi del cens de 2001 

 
  Col·lectiu analitzat   

    

  
Persones de 16 anys o més que la 

setmana anterior a la data de referència 
treballaven o estudiaven 

  

      

1. Lloc de treball o estudi  2. Nombre de viatges diaris  

§ Cap (perquè tinc una segona 
residència des d’on em desplaço) 
§ Un (anada i tornada) 
§ Dos o més 

§ Al propi domicili 
§ En diversos municipis 
§ Al mateix municipi de residència 
§ En un altre municipi (especifiqueu 

municipi i província) 
§ En un altre país (especifiqueu-lo) 

 

 

 

 
 

 
 

4. Temps de desplaçament   3. Mode de transport 

§ Menys de 10 minuts 
§ Entre 10 i 20 minuts 
§ Entre 20 i 30 minuts 
§ Entre 30 i 45 minuts 
§ Entre 45 minuts i 1 hora 
§ Entre 1 hora i una hora i mitja 
§ Més d’1 hora i mitja 

 

  
§ En cotxe o furgoneta com a conductor 
§ En cotxe o furgoneta com a passatger 
§ En autobús, autocar, minibús 
§ En metro 
§ En moto 
§ A peu 
§ En RENFE 
§ En uns altres ferrocarrils 
§ En bicicleta 
§ En uns altres modes 

 
 

 
 

Font: elaboració pròpia. 

La segona gran qüestió que ha de servir per a calcular la població vinculada d’un territori és la relativa a 

l’ús d’una residència secundària per les llars i de la seva localització en el territori. En aquest sentit, el 

cens de 2001 pregunta, per primera vegada, sobre la disponibilitat —ja sigui de propietat, de lloguer o 

cedida gratuïtament— d’un segon habitatge, que s’utilitzi durant les vacances, els caps de setmana o com 

a segona residència. 

Fins aquell a moment, les dades exhaustives sobre el parc de residències secundàries a Espanya s’havia 

d’extreure forçosament del cens d’habitatges, de manera que no era possible vincular les seves 

característiques amb les dades sociodemogràfiques dels individus que en feien ús. Aquesta informació es 

podia extreure parcialment de l’Encuesta sociodemográfica de l’any 1991, els objectius de la qual eren 

molt més amplis i ambiciosos que els de la present investigació, en tant que pretenia obtenir dades 

bàsiques «sobre l’evolució de les situacions de família, els canvis d’habitatge, la formació i l’activitat al 

llarg de la vida» (López Colás, 2003, p. 14). 
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Així, per exemple, en el cas de les residències secundàries, el nivell màxim de desagregació territorial 

havia de ser forçosament l’escala provincial, o, pel fet que l’univers de la mostra es limitava a la població 

de dret resident a Espanya, era impossible conèixer el nombre d’estrangers que disposaven d’una segona 

residència a l’Estat espanyol (tal com passa igualment al cens de 2001, el qual, per definició, es limita 

únicament a la població resident a l’Estat). Una altra limitació important era el fet que l’ús de la residència 

secundària hi era definit de manera imprecisa i només feia referència al subjecte entrevistat, sense 

considerar-s’hi l’ús que en podien fer els altres membres de la llar, de manera que la informació sobre els 

seus usuaris s’havia de limitar, forçosament, a les característiques de la persona entrevistada, sense 

poder-se construir una variable tan determinant en la disponibilitat d’una segona residència com és la 

categoria socioeconòmica de la llar (López Colás, 2003; López Colás i Módenes, 2004). 

Retornant al cens de 2001, en cas d’una resposta afirmativa a la disponibilitat d’una residència 

secundària, s’hi pregunten igualment el nombre de dies a l’any que s’utilitza i, sobretot, dades sobre la 

seva localització: si bé, en cas de situar-se en territori espanyol, es coneix el municipi on es troba, en cas 

que se situï a l’estranger, no es pregunta on. Cal pensar que aquesta aparent despreocupació per la 

localització exacta de la segona residència fora de l’Estat espanyol és fixada per la mateixa intencionalitat 

de la pregunta: la determinació de la població vinc ulada de cada una de les unitats administratives 

espanyoles —municipis, comarques, etc.—, de manera que, un cop fora d’aquest àmbit, llur localització 

passa a ser una matèria secundària. 

La peculiaritat principal, però, de la pregunta és que, havent estat formulada en el qüestionari de 

l’habitatge, s’obté una única resposta per a tota la llar, sense que es pugui discernir realment quin dels 

seus membres l’utilitza i amb quina freqüència. En conseqüència, a l’hora del càlcul de la població 

vinculada no hi haurà més remei que imputar a tots els membres de la llar els desplaçaments d’algun/s 

d’ells, encara que és probable que no en gaudeixin o, almenys, no pas amb la mateixa intensitat.58 Aquest 

fet, amb el sobreregistrament consegüent del nombre d’usuaris reals, però, no és vist com un problema 

per alguns autors, com per exemple, López Colás i Módenes (2005a, p. 4):  

Malgrat que aquí només s’estudien les llars que disposen d’una residència secundària, s’ha de tenir 
en compte que l’oci és una de les activitats humanes més compartides i que el nombre de persones 
que usa aquest tipus d’habitatge no es limita únicament als membres de la llar. La residència 
secundària és el lloc en el qual d’una manera habitual es reben parents i amics. També és freqüent 
cedir-la a fa miliars o uns altres persones per a períodes breus (vacances, caps de setmana, 
«ponts»). A més, una llar pot utilitzar assíduament un habitatge d’aquesta classe sense necessitat de 
disposar-ne; per exemple, fills emancipats que usen la dels pares. La residència múltiple és «una 
experiència multiplicada» entorn de les llars propietàries i arriba a la xarxa social més pròxima. 

 

58.  De fet, la pregunta sobre la utilització al llarg de l’any es fa en termes d’«algun membre de la llar». 
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Es repeteix, en definitiva, les limitacions de l’Encuesta sociodemográfica anteriorment comentades, però 

en sentit contrari: si en aquella la informació sobre els usuaris de segones residències s’havia de centrar 

en la persona entrevistada, en aquest cas la unitat forçosa d’anàlisi, almenys en termes de nombre 

d’usuaris, ha de ser la llar.  

Per aquest motiu, Roquer i Blay (2002, p. 113) expressen amb relació a aquesta variable el que segueix: 

Es tracta d’un conjunt de qüestions de gran interès que, no obstant això, s’han plantejat, segons el 
nostre parer, d’una manera un xic sorprenent. En primer lloc crida l’atenció que aquestes tres 
preguntes s’incloguin al qüestionari de l’habitatge i no d’una manera individual; això significarà que a 
l’hora de fixar la població vinculada s’hauran de sumar tots els membres de la llar, quan no hauria de 
ser necessàriament així. Quina és la justificació per a incloure aquesta pregunta en el qüestionari de 
l’habitatge i no en l’individual? Al nostre entendre, prové, un cop més, de l’enfocament 
excessivament estalviador d’aquests censos. 

En efecte, al ja tantes vegades citat projecte censal, el mateix organisme encarregat de dur a terme el 

cens afirma: 

[...] com que és única per a tota la llar, augmenta molt menys la càrrega de treball (a més, resulta 
més fàcil de definir i contestar; a l’últim, com que es limita a indagar pel municipi en què es troba la 
segona residència, no és d’esperar que aixequi gaires suspicàcies) (INE, 2001a, p. 90). 

La mateixa justificació doble —estalvi i discreció— que en la qüestió referent a l’escala d’anàlisi —individu 

o llar— fou igualment vàlida a l’hora de desestimar la inclusió o la no-inclusió d’una pregunta sobre el lloc 

secundari de residència: malgrat admetre que el coneixement dels llocs, a part de la residència habitual, 

on els membres de cada llar solen passar certs períodes de temps —fixant un mínim d’un nombre 

determinat de dies a l’any—, aporta informació auxiliar molt valuosa per a millorar l’estimació de la 

càrrega real de població de cada municipi, la seva inclusió —que s’hauria de dur a terme forçosament en 

el qüestionari individual— augmentaria molt la càrrega censal, al mateix temps que la fixació del període 

mínim és una tasca força subjectiva que pot influir significativament en els resultats (INE, 2001a, p. 90). 

Amb tot, la formulació finalment escollida tampoc no és tan precisa com seria de desitjar, en la mesura 

que no permet conèixer ni la freqüència ni la durada de les estades en aquesta segona residència, cosa 

que, dificulta consegüentment, la delimitació de la població vinculada d’un municipi. 

A tall de resum, les cinc preguntes que han de permetre el càlc ul de la població vinculada d’un municipi 

són les que mostra la Taula 3.2. 
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Taula 3.2. Resum de les variables principals del cens de 2001 que han de permetre el càlcul de la 
població resident i la població vinculada 

Unitat  Variable  Tipus  Qüestionari  Observacions 

Persones         

  Situació de residència  -  -  S’elimina. Implica la pèrdua de la 
població de fet 

  Lloc de residència dels 
transeünts 

 
- 

 
- 

 S’elimina, així com, en general, 
totes les referides a transeünts 
(sexe, edat…) 

  Lloc de treball/estudi  Mixta (codi + literal)  Individual  Nova per a la totalitat de l’Estat 
espanyol (informació ja disponible 
a Catalunya el 1991) 

  Mode de desplaçament al 
lloc de treball/estudi 

 Precodificada 
(10 categories) 

 Individual  Nova per a la totalitat de l’Estat 
espanyol (informació ja disponible 
a Catalunya el 1991) 

  Nombre de viatges diaris  Precodificada 
(3 categories) 

 Individual  Nova 

  Temps de desplaçament 
al lloc de treball/estudi 

 Precodificada 
(7 categories) 

 Individual  Nova 

Llars         

  Disponibilitat d’una 
segona residència 

 Mixta (codi + literal + 
numèrica) 

 Habitatge  Nova  

  Localització de la segona 
residència  

 Literal  Habitatge  Nova 

  Nombre de dies a l’any 
que s’usa la segona 
residència 

 Numèrica  Habitatge  Nova 

Font: Adaptació d’INE (2001a). 

Alguns altres canvis significatius 

A part de la desaparició de la població de dret i la seva substitució per la població vinculada, el cens de 

2001 incorpora unes altres novetats, les més importants de les quals es refereixen al fenomen migratori, a 

l’activitat laboral, a la fecunditat i a les característiques de l’habitatge principal. 

ü Es perd informació sobre la trajectòria migratòria dels ciutadans pel fet de desaparèixer del 

qüestionari censal les preguntes sobre el lloc de residència de cinc anys i un any abans de la data de 

referència del cens. Així, tan sols es disposa ara de la informació sobre el lloc de residència de l’1 de 

març de 1991, data de l’últim cens. La justificació d’aquesta desaparició cal buscar-la, un cop més, en 

l’aprofitament de la informació del padró continu, la implantació del qual l’any 1996 ha de permetre, 

almenys en teoria, disposar de la informació sobre el lloc de residència un i cinc anys abans de la 

realització del cens. Com el mateix INE afirma, l’obtenció d’aquest informació ha de ser, 
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com a subproducte de la gestió padronal, a partir de la comparació del lloc de residència de cada 
resident l’1 de novembre de 2001 amb el d’un any abans. S’ha de tenir en compte que la majoria 
d’altes padronals també disposarà d’aquesta dada, ja que una dada padronal bàsica, en aquests 
casos, serà el lloc de procedència, cosa que permetrà localitzar-los normalment als fitxers 
padronals de partida [...]. Aquesta comparació pot aplicar-se també amb relació a unes altres 
dates de referència; per exemple, el moment d’implantació del padró continu o un any després 
del moment censal, i es pot arribar a cobrir per aquesta via un període de fins a quatre anys 
(aquest és un altre motiu per a preferir el període més llarg, de deu anys, en la pregunta anterior) 
(INE, 2001a, p. 43). 

Pel que fa al lloc de residència de deu anys abans, a causa de la desaparició de la resposta sobre la 

possibilitat de residir en el mateix municipi però en un altre domicili, «es perd la possibilitat de 

conèixer la quantia de les migracions intraurbanes, un fenomen de gran interès i importància en el 

medi urbà» (Roquer i Blay, 2002). D’altra banda, però, s’hi inclou una pregunta, referent a l’any 

d’arribada i al lloc de procedència, que ha de permetre determinar l’antiguitat de cada resident. En 

realitat es tracta d’una nova formulació de la pregunta sobre l’última migració que es feia al cens de 

1991, però no des d’una perspectiva tan temporal, sinó des d’una de caràcter més territorial. De fet, 

la possibilitat de repetir la pregunta formulada l’any 1991 sobre l’última migració fou descartada, amb 

l’argument següent: 

Malgrat que es valora la seva utilitat, no es considera suficient per a incloure-la com a pregunta 
censal directa, ja que bastarà esperar que s’acumulin prou anys de gestió padronal per a 
disposar-ne de manera pràcticament gratuïta. A més, es considera més útil la pregunta sobre 
l’any i el lloc de procedència (que és una altra variant d’última migració, que incideix més en la 
perspectiva geogràfica) i incloure ambdues (i la de la residència fa deu anys) provocaria una 
sobrerepresentació de variables migratòries (INE, 2001a, p. 90). 

Així, un cop desestimada la pregunta sobre l’última migració, s’optà per qüestionar els ciutadans 

sobre l’any d’arribada al municipi, la comunitat autònoma o l’Estat, i, si esqueia, el municipi o el país 

de procedència: 

En principi, era previst preguntar només l’any d’arribada al municipi. No obstant això, en vista de 
l’augment recent (a més, molt significatiu, sobretot en termes relatius) de la població estrangera, 
així com el flux creixent d’espanyols residents a l’estranger que retornen a Espanya, s’ha decidit 
preguntar també l’any d’arribada a Espanya i a la comunitat autònoma [així com el municipi o el 
país de procedència] (INE, 2001a, p. 43). 

Des del nostre punt de vista, hauria estat més útil preguntar, a més, l’any d’arribada al domicili i 

incloure-hi l’opció de respondre que es procedia d’un altre domicili dins el mateix municipi, cosa que 

hauria permès, sense la necessitat de formular preguntes noves ni recollir gaire informació 

addicional, tenir coneixement de les migracions urbanes internes. 
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ü L’INE deixa oberta la possibilitat que els ciutadans puguin declarar més d’una relació amb l’activitat 

—totes les que facin falta, i no pas un màxim de tres com en el cens de 1991.59 A la pràctica, però, i 

en la difusió dels resultats, la veritat és que sempre s’ha assignat a cada persona una sola situació 

quant a l’activitat. Cal pensar, doncs, que es tracta d’una informació que, d’una banda, l’INE es 

reserva per a si amb vista a detectar la multiactivitat de la població espanyola i, de l’altra, que està 

subjecta a una certa categorització, ja que assigna a cada individu la situació laboral més elevada 

d’acord amb un cert barem.60 Així, cal pensar que, si una persona declara estar ocupada i estudiar al 

mateix temps, a l’hora d’assignar-li una situació laboral serà classificat com ocupada. 

Menys importants, però també dignes de ressenyar, són les diferències en les possibles respostes 

(onze enfront de les deu de l’any 1991), canvis que es poden resumir així: a) s’hi han aclarit les tres 

categories relacionades amb el fet de percebre una pensió (per incapacitat o invalidesa, per viduïtat o 

orfenesa, o per jubilació o prejubilació), que abans se superposaven parcialment; b) d’acord amb la 

seva importància creixent, s’han afegit dues categories noves, referides a la realització de tasques de 

voluntariat soc ial, per un costat, i a les persones dependents (és a dir, que necessiten ajuda per a 

realitzar activitats bàsiques com ara rentar-se, vestir-se o desplaçar-se), per l’altre; c) la categoria 

«tasques de la llar» s’hi ha reformulat —amb la inclusió del verb «compartir» perquè la seva resposta 

pugui ser compatible amb qualsevol altre—; i, d) amb vista a la seva desaparició, la categoria referent 

al compliment del servei militar ha quedat englobada en l’última opció, de caràcter residual («menors 

sense escolaritzar, rendistes...»). Finalment, cal destacar-hi la importància de la variable «rebent 

algun tipus d’ensenyament», que, si bé no és nova, ara és l’única que permet detectar l’escolarització 

dels menors de 16 anys. 

ü També en el camp de la classificació de les activitats, cal destacar respecte al cens de 1991 la 

utilització de la nova classificació nacional —anomenada CNAE 93—, així com de la referent a 

l’ocupació CNO 94.61 

 

59.  Tot i que alguns autors feien una lectura optimista d’aquest possibilitat en tant que afirmaven, abans de conèixer el 
tractament que finalment havia de rebre aquesta informació, que «hauria de permetre el coneixement del treball submergit, 
encara que dubtem de la sinceritat de la resposta en aquest cas. Al mateix temps, pot permetre conèixer la col·laboració dels 
ocupats, especialment homes, en les tasques de la llar, etc. En tot cas, tenim la sospita que la immensa majoria de la població 
efectuarà una sola resposta, de manera que aquests avantatges poden resultar més hipotètics que reals» (Roquer i Blay, 2002, p 
115). 

60.  Si bé aquesta multiactivitat no es troba recollida a les taules consultables a la web de l’INE, sí que ho està al fitxer amb la 
mostra del 5% de microdades que subministra gratuïtament. 

61.  La relació completa de les categories d’una classificació i de l’altra es pot consultar a les pàgines web 
http://www.ine.es/clasifi/cnaeh.htm i http://www.ine.es/clasifi/cnoh.htm respectivament. Es tracta de classificacions que ja eren 

(continua) 
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ü Igualment amb relació amb els ocupats, s’hi pregunta, per primera vegada, sobre el nombre d’hores 

que es treballa normalment a la setmana. La resposta es fa a través d’una variable numèrica de dos 

dígits, en què els ciutadans han de reflectir les hores treballades habitualment en una setmana, 

sense referir-se concretament a la seva activitat actual i sense tenir en compte l’efecte distorsionador 

de vacances eventuals, absències, hores extraordinàries, etc. 

L’INE declara com a únic objectiu de la pregunta «diferenciar el treball a temps complet del treball a 

temps parcial, aspecte d’interès indubtable i creixent en l’anàlisi del mercat laboral», si bé també pot 

resultar de gran interès a l’hora de ponderar el pes de la població vinculada per treball d’acord amb 

les hores d’estada al municipi de treball. 

ü L’apartat sobre els habitatges és el que, en proporció, ha sofert més canvis. Així, si bé s’hi mantenen 

les preguntes clàssiques sobre el tipus d’habitatge i el règim de tinença (això sí, amb una 

simplificació de les possibles respostes), s’hi incorporen noves preguntes i se n’hi simplifiquen o 

eliminen unes altres. A més, cal destacar el fet que totes les preguntes es refereixen únicament a 

l’habitatge principal, a diferència del cens de 1991, en què la majoria de preguntes també es feien 

sobre els habitatges no principals: 

No obstant això, la inexistència, en molts casos, d’un informador adequat (a vegades, 
simplement, no existia cap informador) provocava alts percentatges de falta de resposta, que 
requerien processos d’imputació excessivament voluminosos. En tot cas, els habitatges no 
principals podran ser caracteritzats tant amb les variables relatives a l’edifici en què es troben 
com, si escau, amb les dels habitatges principals del seu edifici; sent aquestes dades són més 
rellevants i precises, en la majoria dels casos, que les que s’obtindrien directament, en les 
condicions esmentades, dels habitatges propis no principals (INE, 2001a, p. 58). 

Entre les preguntes formulades per primera vegada, es troba la referent a l’existència de problemes o 

disfuncionalitats dels habitatges, sobretot referents al seu entorn (com ara l’existència de sorolls 

exteriors o de contaminació i males olors, la manca de zones verdes o la presència de delinqüència) 

però també en el seu interior, com la manca de serveis higiènics (lavabo, bany o dutxa). Com el 

mateix INE reconeix, es tracta d’una pregunta inspirada en una de semblant formulada a l’European 

Community Household Panel62 i té com a objectiu 

(ve de la pàgina anterior) 

utilitzades, adaptades, per l’IDESCAT en la difusió dels resultats catalans, amb els noms respectius de CCAE i CCO. Es poden 
consultar a la pàgina web http://www.idescat.net/cat/idescat/codis/idcodis8.html (consulta: 10 de març de 2005). 

62.  Es tracta d’una enquesta que s’elabora a cada un dels països membres de la Unió Europea, de manera que s’obtenen dades 
comparables per al conjunt del territori europeu. El seu disseny és en forma d’onada (de la qual es preveu realitzar fins a nou 
edicions anuals) i és de caràcter longitudinal, cosa que permet fer un seguiment al llarg del temps de les mateixes llars i de les 
mateixes persones i, per tant, analitzar com canvien les seves condicions econòmiques, socials i demogràfiques en relació al 
context general en què s’esdevenen, i, a partir de la comparació de diferents onades, establir certes relacions de causalitat entre 
els fenòmens. 

(continua) 
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obtenir informació, ja per sí sola molt interessant, per àrees geogràfiques molt petites, fet que 
multiplica les seves possibilitats d’utilització pràctica en el plantejament d’accions concretes 
encaminades a reduir aquests inconvenients, la qual cosa contribuiria a millorar de manera 
palpable les condicions de vida de las zones més afectades (INE, 2001a, p. 65). 

Es tracta, amb tota seguretat, de l’única pregunta del cens que està sotmesa a un fort grau de 

subjectivitat dels individus que l’han de respondre, com el mateix INE reconeix, però a causa del seu 

elevat grau d’acceptació —la qual cosa no està renyida amb l’anterior— es decidí incloure-la-hi: 

Existien certs dubtes d’incloure aquesta pregunta en uns censos pel seu caràcter subjectiu, però 
en el primer assaig pilot ha resultat, amb diferencia, la pregunta més ben acceptada per les llars, 
motiu pel qual s’ha decidit, fins i tot, donar-li una posició més avançada dins del conjunt de les 
preguntes sobre habitatge per millorar l’acceptació social del qüestionari en el seu conjunt.  

[...] Quant a l’elecció dels problemes concrets sobre els quals preguntar, s’hi han evitat els que 
admeten versions més objectives (per exemple, la falta d’espai, que pot deduir-se de la 
comparació entre el nombre de residents i de la superfície) o els que són difícilment 
solucionables mitjançant actuacions de les administracions (per exemple, la falta de llum natural). 
En particular, un dels més sol·licitats en els suggeriments a l’avantprojecte, la dotació 
d’equipaments públics (col·legis, hospitals…), s’investigarà a través de la variable tipus d’edifici 
dels quaderns de recorregut (per la seva major objectivitat i perquè permetrà recollir -ne cada un 
d’ells separadament) (INE, 2001a, p. 65). 

També, amb relació a l’habitatge —tot i que, per la classe d’informació que recull, és més una 

pregunta referida a la llar—, es pregunta per primera vegada sobre la disponibilitat de vehicle —cotxe 

o furgoneta— com a mode de transport personal. Són diversos els motius pels quals se’n justifica la 

inclusió: a) per tal d’estimar la densitat dels vehicles en àrees molt petites, amb vista a l’adopció de 

mesures per a facilitat el trànsit o l’aparcament; b) com a indicador de l’status social; i c) per la seva 

possible utilització com a variable d’estratificació en les enquestes de mobilitat per mostreig. 

Ara bé, com s’ha dit, l’eliminació d’unes preguntes i la simplificació d’unes altres també hi ha estat 

present. La justificació, un cop més, està, en part, en l’existència d’una altra font de la qual es pot 

extreure la informació que se suprimeix: 

L’existència, des de 1990, d’una estadística que investiga (a més amb caràcter exhaustiu) les 
característiques de les noves edificacions (Estadística de Edificación y Vivienda, Ministeri de 
Foment) fa encara més ineficient continuar formulant indiscriminadament aquestes preguntes. 
Per això, unes vegades s’ha optat per suprimir -les totalment i unes altres, per derivar-les a 
l’apartat de dades de l’edifici, on poden ser investigades de manera molt més eficient.  

[...] A més, la supressió d’algunes d’aquestes preguntes ha deixat marge per a investigar altres 
característiques dels habitatges que són de major utilitat avui en dia, tenint en compte que la 
finalitat última de les investigacions estadístiques, i dels censos demogràfics molt especialment, 

(ve de la pàgina anterior) 

Malgrat els seus innombrables avantatges —i algun inconvenient, però, com la manca de significació estadística derivada del poc 
nombre de casos si es desitja treballar a escala regional—, és una font relativament poc utilitzada al nostre país. Una alegre 
excepció és el treball internacional coordinat pel CED (2002) —amb investigadors catalans, francesos i belgues— sobre l’estudi 
comparatiu del paper de la residència i el lloc de treball en les migracions a Europa, que inclou precisament un capítol de l’autor 
d’aquesta tesi sobre el paper de l’entorn residencial en el canvi d’habitatge. 
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és facilitar el progrés de la societat i la millora de les seves condicions de vida, aportant el 
coneixement necessari per a orientar el plantejament d’accions polítiques adequades. I, per a 
aconseguir-ho, és imprescindible que les preguntes incloses en cada cens s’adaptin a les 
necessitats d’informació específiques del moment.  

[...] Una altra novetat important respecte a censos passats és la recerca d’una coordinació 
òptima entre les preguntes d’habitatges i les d’edificis, amb els beneficis consegüents i 
importants (reducció de la càrrega de treball, disseny més fàcil del qüestionari de l’habitatge, 
impossibilitat pràctica que es donin incoherències entre ambdues informacions…) (INE, 2001a, p. 
58-59). 

Per tot el que s’acaba d’exposar, el contingut censal sobre llars i habitatges que es proposa mostra 

un enfocament menys continuista que l’aplicat a les persones, ja que passen moltes de les seves 

preguntes al nivell d’edifici, que han de ser respostes per l’agent censal en el quadern de recorregut. 

Al mateix temps, s’acompleix una simplificació dels equipaments de l’habitatge —com ara la 

disponibilitat de bany o dutxa, d’instal·lació elèctrica o d’aigua corrent— pel seu caràcter gairebé 

universal (Teijeiro, 2004, p 8). Igualment, hi desapareix la pregunta sobre l’existència d’habitacions 

dins l’habitatge que s’utilitzen exclusivament per a finalitats professionals, com ara oficines, tallers o 

consultoris. 

3.1.4. A tall de resum i conclusió 

El cens de població i habitatges és la font demogràfica per excel·lència no tan sols per la seva antiguitat 

—i la possibilitat que ofereix, en conseqüència, d’elaborar sèries històriques amb una continuïtat elevada 

de la informació—, sinó per l’amplitud de les qüestions que comprèn i que fan referència no només als 

aspectes demogràfics de la població, sinó també a uns altres de caràcter social, econòmic i cultural. 

El cens de 2001 incorpora nombroses i destacables novetats respecte a edicions anteriors tot mantenint, 

però, la continuïtat de la informació. Així, cal destacar, en primer lloc, la incorporació de noves preguntes 

per a donar respostes a temes d’interès latent, com són la creixent mobilitat habitual de la població  

—qüestió que per primera vegada podrà ser analitzada en el conjunt de l’Estat espanyol— o la voluntat 

de reflectir la multiresidència de bona part de la població espanyola a partir de la pregunta sobre l’ús de 

segones residències. 

En segon lloc, la utilització i l’aprofitament, per primera vegada, de la informació del padró municipal 

d’habitants tenen, sens dubte, efectes positius, en tant que ha permès reduir el contingut de la càrrega 

censal —evitant haver de respondre qüestions sobre informació ja recollida en unes altres fonts 

estadístiques— i poder, així, encabir noves preguntes al qüestionari censal. 

Finalment, la utilització d’Internet en la recollida i la difusió de la informació i dels resultats és un fet que, 

per la novetat i la rapidesa que significa, és igualment digne de destacar. 
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Amb tot, aquesta voluntat de crear un cens modern xoca, d’una banda, amb importants restriccions 

pressupostàries —que condicionen, i molt, el format dels qüestionaris i del nombre de preguntes que s’hi 

inclouen, com ara la no-recollida d’informació sobre la mobilitat dels menors de 16 anys, justificada, 

principalment, pel que fet que requeriria un redisseny del qüestionari censal—, i, de l’altra, amb una 

preocupació excessiva per l’acceptació social del cens —perquè s’hi eviten preguntes que poden ser 

considerades molestes pels ciutadans—, que en limiten el contingut, la quantitat i, fins i tot, la qualitat de 

la informació recollida amb què es redueix el volum d’informació un terç respecte l’edició de 1991. 

Per tot el que s’ha indicat, es pot afirmar, d’acord amb Roquer i Blay (2002, p. 116) que 

En resum, els censos de població i habitatges de 2001 ens semblen el resultat contraposat, per una 
banda, de la voluntat de l’INE de crear un cens modern, sensible a les noves realitats socials i 
econòmiques i fruit del consens amb les comunitats autònomes i els experts, i, per l’altra, de les 
limitacions pressupostàries i la preocupació política per molestar en la mínima mesura els ciutadans i 
no ferir sensibilitats a fi de fer «socialment més acceptat el cens». 

Taula 3.3. Resum de les diferències de contingut dels censos de 1991 i 2001 

     

  
Individus 

 

Llars / 
habitatges 

 
Edificis 

 
Total 

Preguntes que s’hi mantenen sense canvis 
essencials 

 4  8  6  18 

Preguntes que s’hi mantenen però simplificades  10  0  4  14 

Preguntes que s’hi suprimeixen  11  13  5  29 

Preguntes de nova inclusió  8  6  1  15 

Font: Adaptació d’INE (2001a). 

3.2. Les fonts alternatives sobre la mobilitat habitual i no habitual de la població catalana 

Com s’ha comentat abastament, la font estadística de la qual s’han obtingut les dades utilitzades en 

aquesta tesi provenen del cens de població i habitatges de 2001. No obstant això, l’estudi de la vinculació 

territorial de la població catalana, analitzada a partir de la seva mobilitat —i, en conseqüència, de les 

relacions que estableixen amb els llocs on realitzen les seves activitats quotidianes—, es podria efectuar 

amb unes altres fonts estadístiques, el repàs de les quals constitueix el present apartat de la tesi. 

L’objectiu d’aquest apartat no és, doncs, presentar els resultats de cada una d’aquestes enquestes 

alternatives, sinó fer una relació de fonts estadístiques disponibles per a l’estudi de la mobilitat al nostre 

país per tal de comparar llur informació amb la procedent del cens i analitzar, per tant, la comparabilitat i 

la complementarietat de les dades de cada una. 
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No pretén ser, ni de bon tros, un recull exhaustiu63 que comprengui tots els recursos disponibles, sinó una 

selecció de les fonts més destacades, sia per la seva temporalitat i la sèrie històrica que, en 

conseqüència, permeten reconstruir, sia per la seva especificitat quant a la mobilitat, amb la recollida del 

nombre, la motivació i les característiques dels desplaçaments diaris efectuats pels ciutadans catalans. 

No es tracta, però, exclusivament de fonts estadístiques obtingudes per mostreig o enquesta, sinó que, i 

sobretot en matèria de la mobilitat no habitual de les persones, cal recórrer a indicadors indirectes, 

obtinguts de fonts no relacionades, almenys aparentment, amb la mobilitat. 

A Catalunya existeix una llarga tradició en l’estudi de la mobilitat habitual de les persones i una de les 

conseqüències d’aquest fet —i, probablement, també una causa— és l’existència d’una notable producció 

estadística sobre el tema. N’és una prova el fet que fou la primera comunitat autònoma que, ja des de 

1970, inclogué en el cens de poblac ió un formulari sobre la mobilitat. 

Sens dubte, el caràcter metropolità del territori català i, en conseqüència, la mobilitat i interrelació 

municipals elevades que el caracteritzen són els principals motius de l’interès per al seu estudi, afavorit 

per l’existència d’organismes d’àmbit metropolità —especialment l’antiga Corporació Metropolitana de 

Barcelona, desapareguda el 1987, i l’actual Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona—; i uns altres de més específics de gestió de la mobilitat i el transport, com ara l’ATM o 

l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT). Aquest fet determina que l’Àmbit Metropolità sigui, 

majoritàriament, el protagonista de les dades disponibles, i que aquestes siguin escasses per a la resta 

del conjunt de Catalunya, àmbit per al qual la informació sobre mobilitat de les persones es limita, 

almenys de moment —com s’explicarà seguidament—, a les dades procedents dels censos i els padrons 

de població, i, més recentment, a l’enquesta Movilia elaborada pel Ministeri de Foment i alguna altra font 

no específica de mobilitat.64 

Precisament l’abast territorial del cens de població —per al conjunt del territori català i, evidentment, de 

l’espanyol—, així com, al mateix temps, l’àmplia informació sobre les característiques demogràfiques, 

econòmiques i socials, és el que ha determinat la utilització d’aquesta font en l’estudi de la vinculació 

territorial dels individus a Catalunya, en detriment d’unes altres —les que es presenten a continuació— de 

més específiques sobre el tema de la mobilitat, amb més informació sobre el nombre i les característiques 

dels desplaçaments dels individus, però d’abast social, i sobretot territorial, més reduïts.  

 

63.  Sens dubte, el lector interessat pot trobar un repàs més extens dels recursos estadístics sobre mobilitat a Catalunya a 
l’estudi realitzat pel CED per encàrrec de la Fundació Abertis (Ajenjo et al., 2001). 

64.  Com es veuràs més endavant, aquesta situació canviarà quan es facin públiques les dades de l’Enquesta de mobilitat 
quotidiana de l’any 2006, l’àmbit de la qual, per primera vegada, és tot el territori català. 
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Per aquests motius, es tracta de fonts que s’han descartat com a eix principal de la nostra investigació. 

No obstant això, i gràcies a l’especificitat de la seva informació referent a la mobilitat, han servit de suport 

a la investigació realitzada, en tant que han servit per sostenir i confirmar alguna de les afirmacions 

efectuades i de les hipòtesis de treball plantejades, motiu pel qual s’ha cregut convenient fer de totes una 

petita ressenya. 

3.2.1. L’única enquesta específica de mobilitat disponible per al  territori espanyol: Movilia 

Com s’acaba de comentar, l’única enquesta específicament de mobilitat disponible per al conjunt del 

territori català és l’anomenada Encuesta de movilidad de personas residentes en España (Movilia), duta a 

terme l’any 2000 pel Ministeri de Foment.65 

Objectius 

L’objectiu de l’enquesta era 

obtenir informació suficient que permeti el coneixement de les pautes de mobilitat de la població 
resident a Espanya, les seves característiques i els seus determinants. Aquesta investigació facilita, 
a més, informació de base per a les investigacions en termes de models de transports que ajudin a la 
planificació de les infraestructures (Ministeri de Foment, 2003, p. 1). 

Així, té com a finalitat captar tots els tipus de desplaçaments dels individus residents en habitatges 

principals, tant els generats per mobilitat habitual com no habitual, i, per tant, tant els de curta durada com 

els associats amb moviments de llarga distància. A més de la informació sobre els desplaçaments (origen 

i destinació, hora d’inici, durada, longitud, mode de transport, motivació...), l’enquesta recull dades sobre 

(Marcos, 2000, p. 14): les característiques demogràfiques i sociolaborals de cada resident (com ara el 

sexe, l’edat i la relació amb l’activitat); les característiques generals dels residents a l’habitatge i les seves 

 

65.  Amb la redacció d’aquesta tesi ja força avançada (novembre de 2006) s’ha tingut coneixement de l’execució d’una nova 
edició de l’enquesta l’any 2006, recollida en el vigent Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte i incorporada al Programa 
Anual 2006 del Plan Estadístico Nacional segons el Reial Decret 804/2006 de 30 de juny (Boletín Oficial del Estado, 166, p. 
26.358-26.359 [http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/13/pdfs/A26358-26359.pdf . Consulta: 30 de novembre de 2006], la qual cosa 
la converteix, per llei, en una enquesta de complementació obligatòria. 

Malgrat que la informació que se’n té és, almenys encara, força escassa (la majoria prové de la informació facilitada pel Ministeri 
de Foment a l’adreça http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/informacion_mfom/informacion_estadistica/movilia_2006/  
(consulta: 30 de novembre de 2006), sí que se’n coneixen algunes dades bàsiques. D’una banda, se sap que la mostra consta de 
49.480 habitatges, la qual cosa garanteix la representativitat dels resultats obtinguts tanta escala nacional com provincial, 
incloses les ciutats de Ceuta i Melilla que en l’edició anterior n’havien quedat excloses. De l’altra, que l’entrevista consta de dues 
parts: una primera on se sol·licita informació de les característiques de l’habitatge i de totes les persones que hi resideixen, i una 
segona on es pregunta sobre tots els desplaçaments realitzats per una de persones de la llar —escollida a l’atzar segons criteris 

(continua) 
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relacions familiars; les carac terístiques de l’habitatge i del seu equipament en matèria de 

telecomunicacions; la grandària del municipi de residència, l’accessibilitat a alguns serveis i alguna 

infraestructura bàsics; la disponibilitat i, si escau, la utilització d’una segona residènc ia i la seva 

localització; l’existència de dificultats o impediments per a la mobilitat; la disponibilitat de vehicles, les 

seves característiques i les zones d’aparcament; i la disponibilitat i l’ús d’abonament de transport. 

El disseny de la mostra 

Per aquest motiu, l’enquesta consta de dues fases: la primera té com a objectiu la recollida de la 

informació referent a la mobilitat quotidiana mitjançant l’observació de tots els desplaçaments realitzats 

pels individus de la mostra en dos dies concrets, un de laborable i un altre de cap de setmana. Aquesta 

primera fase, que es realitzà al llarg del quart trimestre de 2000, constà de la recollida de la informació 

mitjançant la visita d’agents enquestadors a les llars seleccionades, que havien d’emplenar dues menes 

de qüestionaris: un «qüestionari familiar», contestat només per un membre de la llar i referit a les 

característiques generals de l’habitatge i dels residents; i un altre «de mobilitat» sobre les pautes generals 

de mobilitat i la descripció detallada dels desplaçaments efectuats els dies seleccionats, i que havia de 

ser respost per cada un dels membres de la llar fins a un màxim de quatre individus per cada habitatge. 

En aquesta fase en quedaren exclosos, d’una banda, els desplaçaments a peu de menys de deu minuts 

de durada i, de l’altra, els de caràcter professional fets per persones ocupades en el sector del transport 

(conductors, transportistes...). 

La segona fase fou dirigida a l’estudi de la mobilitat de llarga distància, definida com la de més de cent 

quilòmetres de recorregut o que, malgrat ser de longitud menor, impliqués alguna tranuitació fora del 

municipi de residència. Com que, per la seva naturalesa, aquesta classe de mobilitat requeria un 

tractament diferent de la de tipus quotidià, la seva recollida fou duta a terme mitjançant una enquesta del 

tipus panel, amb una entrevista telefònica cada tres mesos —entre el mes de març de 2001 i el de febrer 

de 2002— en què els ciutadans havien d’informar sobre els viatges fets durant els dos mesos anteriors a 

l’entrevista. Aquesta segona fase, limitada a les persones majors de 16 anys, 

és coordinada amb una Enquesta paneuropea de mobilitat de llarga distància que ha posat en marxa 
la Comissió Europea en el marc dels seus programes d’investigació i que compta amb el suport 
d’Eurostat. [...] Es disposarà no solament d’un marc comparatiu de referència en l’àmbit de la Unió 
Europea, sinó que serà possible estimar les matrius origen-destinació dels viatges i dels viatgers de 
llarga distància amb una desagregació territorial equivalent a les NUTS 1 (Marcos, 2000, p. 14). 

(ve de la pàgina anterior) 

matemàtics— en dos dies, in de laborable i un altre de cap de setmana. En aquest edició desapareixen les preguntes sobre els 
desplaçaments de llarga distància, que seran tractats en una enquesta específica que es preveu realitzar durant l’any 2007. 
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Figura 3.7. Qüestionari de mobilitat de l’enquesta Movilia de l’any 2006 

 

Font: Ministeri de Foment. 
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Figura 3.7 (continuació). Qüestionari de mobilitat de l’enquesta Movilia de l’any 2006 

 

Font: Ministeri de Foment. 
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L’abast territorial 

La virtut principal de Movilia fou el seu abast territorial, en tant que abraçà la totalitat del territori espanyol, 

excepte les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, amb independència d’on s’acomplissin els 

desplaçaments, tant a l’Estat espanyol com a l’estranger. Amb tot, aquesta amplitud territorial és limitada 

pel nivell de desagregació pel qual la mostra esdevé significativa, que es redueix únicament a escala 

autonòmica, ja que, com el mateix organisme encarregat de l’enquesta reconeix, 

una desagregació més àmplia, descendint per exemple a la província, requeriria unes mides de 
mostres que no podia assumir el projecte Movilia (Ministeri de Foment, 2003, p. 3). 

Dins de les comunitats autònomes, però, es realitzà una subestratificació basada en les característiques 

del municipi de residència, amb la consideració, primer, del seu caràcter metropolità o no —segons si 

pertanyen a alguna de les cinc grans àrees urbanes del país: Madrid, Barcelona, Sevilla, València i 

Bilbao— a causa de les seves pautes de mobilitat diferents; i, en segon lloc, de la seva grandària 

poblacional, amb l’establiment de quatre intervals (municipis de menys de 10.000 habitants, de 10.000 a 

50.000, de 50.000 a 500.000 i de més de 500.000). 

Així, en total, en la primera fase se seleccionaren inicialment 24.000 llars distribuïdes per tot el territori 

(amb un mínim de 800 habitatges per cada comunitat autònoma), mentre que en la segona fase es feren 

un total de 12.000 entrevistes individuals. A la pràctica, i per diversos motius, el nombre final d’habitatges 

entrevistats fou de 23.635, el nombre d’informadors individuals fou de 62.473 persones, i el de 

desplaçaments descrits, més de 217.000. 

Algunes definicions bàsiques 

Entre els principals conceptes utilitzats per l’enquesta Movilia, es destaquen els següents (Ministeri de 

Foment, 2003, p. 9): 

ü Desplaçament. «Moviment d’una persona des d’un lloc d’origen a un altre de destinació realitzat amb 

una finalitat. Un desplaçament implica un únic motiu (o, en tot cas, un únic de principal). Tot canvi de 

motiu implica un nou desplaçament. Per aquest motiu, la tornada al lloc d’origen d’un desplaçament 

es considera com un desplaçament diferent de l’inicial.» 

ü Trajecte de desplaçament. «Cada part del desplaçament realitzada en un mode de transport diferent. 

Tot desplaçament és compost per un o més trajectes.» 

ü Viatge. «És el conjunt de desplaçaments efectuats per una persona des que surt del seu domicili 

(o, excepcionalment, d’un altre lloc considerat com a base) fins que hi retorna. Un viatge consta, 

almenys, de dos desplaçaments: el d’anada i el de tornada.» 
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ü Motiu principal del viatge. «Un viatge, a diferència d’un desplaçament, pot tenir diversos motius. El 

principal és el que l’informador considera com a tal, sense cap mena de restricció.» 

ü Origen del viatge. «Tots els viatges, per la seva definició, han de començar al domicili de l’informador 

o, excepcionalment, en un altre lloc considerat com a part del seu entorn habitual, com, per exemple, 

la segona residència.» 

ü Destinació del viatge. «Es considerarà com a tal el lloc on es compleix, o pot complir-se, el motiu 

principal del viatge.» 

ü Distància del viatge. «És la distancia, en línia recta, entre el lloc d’origen i el lloc de destinació 

principal. No coincideix, per tant, amb la distància real recorreguda pel viatger.» 

Motius per la seva no-utilització 

L’explotació i la difusió dels resultats de l’enquesta, elaborada per l’empresa especialitzada TYPSA, són, 

des del nostre punt de vista, força escasses ja que no es troba disponible cap fitxer de microdades. Així, 

l’única difusió dels resultats es fa per mitjà d’una via doble, clarament insuficient: d’una banda, la 

publicació d’un sol volum (Ministeri de Foment, 2003)66 amb la descripció de la metodologia usada 

(l’organització de la investigació, el disseny de la mostra, la recollida i el tractament de la informació...), un 

breu comentari dels resultats principals de l’estudi i, finalment, un llarg seguit de taules estadístiques. I, de 

l’altra, amb la mateixa publicació se subministra un CD que conté una aplicació informàtica que permet la 

creació per l’usuari de taules personalitzades a partir dels creuaments adequats. Amb tot, i aquesta és la 

limitació principal d’aquesta eina, el nombre de creuaments que s’hi poden fer és força limitat, ja que se 

centren només en taules del tipus files/columnes amb només un únic filtre possible de la informació, de 

manera que és impossible, doncs, creuar, per exemple, el sexe, l’edat, la comunitat autònoma de 

residència i el mode de transport. 

L’altre gran motiu pel qual s’ha descartat la utilització d’aquesta font és la impossibilitat d’obtenir 

informació a una escala inferior al de comunitat autònoma, àmbit mínim per al qual la mostra esdevé 

significativa. Tan sols la classificació dels municipis segons el seu caràcter metropolità i la seva grandària 

municipal permet reduir un xic l’escala d’anàlisi, si bé aquesta esdevé clarament insuficient a l’hora 

d’analitzar la vinculació territorial de la població catalana des d’un punt de vista municipal. D’una banda, 

 

66.  Es tracta d’un document de 331 pàgines que es troba descarregable en format PDF a l’adreça 
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/informacion_mfom/informacion_estadistica/publicaciones/movilia_2000/  (consulta: 
26 de novembre de 2006). 
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no hi queda especificat el criteri d’assignació d’un municipi en una àrea metropolitana i, de l’altra, els 

grups poblacionals en què han estat dividits els municipis esdevenen massa grans.67 

Així, l’enquesta —probablement pel seu gran abast territorial i la consegüent manca de concreció a 

escales petites— no està plantejada des del punt de vista geogràfic, en tant que no té com a finalitat la 

construcció d’una matriu origen-destinació dels desplaçaments —com ho demostra el fet que aquesta 

informació, amb les limitacions territorials abans exposades, només es troba disponible per als viatges de 

més de 100 quilòmetres de longitud—, sinó que centra el seu interès en la caracterització dels 

desplaçaments (durada, mode de transport, motivació) segons les característiques socioeconòmiques 

dels seus protagonistes. Així, pot esdevenir un bon punt de partida per a l’anàlisi dels desplaçaments dels 

individus des de la perspectiva socioeconòmica i, per tant, establir certs perfils de desplaçaments segons 

els condicionants demogràfics i socials dels seus protagonistes. Si el que es vol, però, és establir uns 

patrons territorials de la mobilitat a escala municipal —com és el cas d’aquesta tesi—, esdevé una eina 

insuficient, l’únic valor de la qual pot ser matisar o complementar els resultats obtinguts per mitjà d’unes 

altres vies més adequades. 

Per contra, el gran avantatge de l’enquesta és el seu abast territorial, ja que es tracta del primer intent de 

mesurar la mobilitat al conjunt de l’Estat, aspecte aquest que fins ara no era possible ni a partir de censos 

i padrons, que només oferien informació sobre mobilitat per algunes comunitats autònomes (vegeu la nota 

54). 

3.2.2. Les enquestes de mobilitat per a l’Àmbit Metropolità 

Com s’ha comentat en la introducció d’aquest apartat, la presència de la ciutat de Barcelona i la seva 

regió metropolitana que s’estén al seu voltant caracteritza la morfologia del territori i del poblament català, 

i determina, en bona part, les pautes de mobilitat de llur població. Així, com tot territori urbà, l’Àmbit 

Metropolità es caracteritza no tan sols pel gran volum de població resident —no en va, la ciutat de 

Barcelona concentrava l’any 2001 el 23,71% de la població total catalana, xifra que s’eleva al 69,21% si 

l’anàlisi s’amplia a tot el territori de l’Àmbit Metropolità—, sinó per la gran interrelació existent entre els 

seus municipis, que es tradueix en una gran mobilitat entre si. 

D’aquesta manera, no és d’estranyar, doncs, que, a causa dels dos motius assenyalats —concentració de 

població i mobilitat elevades —, així com per l’existència d’organismes de caràcter metropolità en matèria 

 

67.  Així, i segons les dades del cens de població, l’any 2001 a Catalunya hi ha havia fins a 848 municipis de menys de 10.000 
habitants, 77 entre 10.000 i 50.000 i 20 entre 50.001 i 500.000, mentre que només Barcelona superava aquesta última xifra. 
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de transports i comunicacions d’abast global o parcial —com ara l’ATM o l’EMT—, sigui una regió per a la 

qual existeixen enquestes específiques de mobilitat. 

Les tres enquestes de mobilitat metropolitana que es presenten en aquest apartat tenen en comú una 

sèrie de característiques. La primera, referent a les enquestes de mobilitat pròpiament dites, segurament 

la principal amb vista a la classe de treball que es planteja en aquesta tesi, és el fet que centren el seu 

interès en els desplaçaments i no pas en les característiques dels seus protagonistes. Dit en unes altres 

paraules, les variables que s’analitzen són més nombroses pel que fa als desplaçaments —motivació, 

mode de transport, durada, freqüència, temporalitat...— que no pas les relacionades amb els individus, 

que es limiten, en la majoria dels casos, a variables bàsiques com ara l’edat, el sexe o la relació amb 

l’activitat. Així, el seu objectiu és, en general, detectar tendències i obtenir xifres globals de mobilitat, més 

que no pas la consideració de la diversitat dels seus protagonistes. 

La segona característica, però no per aquest motiu menys important, i que es deriva de l’anterior, és el 

grau de desagregació que és possible en la seva anàlisi com a conseqüència del nombre reduït 

d’entrevistes efectuades. D’una banda, el nombre de creuaments entre variables és molt limitat per la 

manca de significació estadística dels resultats obtinguts i, de l’altra, el grau de desagregació territorial 

possible és igualment insuficient, en tant que qualsevol estudi inferior a l’escala comarcal és molt limitat 

per la manca d’entrevistes en l’àmbit municipal. 

Finalment, i malgrat tractar-se d’enquestes impulsades i realitzades per organismes i consorcis públics, 

cal destacar-ne l’hermetisme al qual semblen estar sotmeses totes: a part de les publicacions realitzades 

per l’organisme oficial encarregat de dur a terme l’enquesta —i, si escau, la seva explotació—, que sovint 

es limiten a la presentació dels resultats principals, amb unes tabulacions i uns creuaments de variables 

bàsics, l’accés a la informació primària esdevé gairebé una missió impossible, fruit de la negativa de 

l’entitat responsable de l’enquesta a cedir-ne, comercialitzar-ne o els fitxers de microdades originals, a 

diferència dels serveis que ofereixen, per exemple, els serveis d’estadística oficials com ara l’INE o 

l’IDESCAT. 

L’Enquesta de la regió metropolitana de Barcelona 

L’any 1985, sota el patrocini de la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, es realitzà la primera Enquesta sobre les condicions de vida i hàbits de la 

població de la Regió de Barcelona, el disseny, l’execució i l’explotació de la qual anà a càrrec del llavors 

anomenat Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (IEMB) i que actualment, des de 2000, rep el nom 

d’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 
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L’objectiu inicial de la investigació —coneguda popularment com a Enquesta metropolitana—, i que avui 

encara continua vigent, fou omplir el buit existent de dades sistemàtiques sobre una sèrie de 

característiques de les activitats i de les formes de vida dels habitants de l’àrea metropolitana amb la 

intenció, a més, que aquestes fossin comparables amb la d’altres àrees europees similars (IEMB, 1987, p. 

3; Mendizàbal, 1996, p. 141). 

Actualment, s’han fet públics els resultats de quatre enquestes, amb una periodicitat quinquennal, 

corresponents als anys 1985, 1990, 1995 i 2000, si bé està en marxa la de l’any 2005. No es tracta, no 

obstant això, d’una enquesta tipus panel, en què cada any s’entrevisten els mateixos individus per tal de 

poder-ne reconstruir les circumstàncies personals des d’una òptica transversal (vegeu-ne més informació 

a la nota 62), sinó d’un formulari a una mostra poblacional que va variant en cada edició. 

Una prova d’aquest fet és l’augment progressiu de la mostra de població entrevistada, que ha passat de 

4.912 individus l’any 1985 a 10.446 l’any 2005. Aquesta ampliació mostral és com a conseqüència del fet 

que el mateix àmbit territorial de l’Enquesta ha anat ampliant-se progressivament, ja que, si bé l’any 1985 

el territori cobert fou el corresponent a la desapareguda Corporació Metropolitana de Barcelona, el 1990 

s’amplià a la Regió I (comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el 

Vallès Oriental), cinc anys més tard, el 1995, cobrí tot l’Àmbit Metropolità (amb la incorporació de les 

comarques de l’Alt Penedès i el Garraf) i, el 2000, l’àmbit d’estudi s’amplià novament i abraçà la totalitat 

de la província de Barcelona. Finalment, l’última edició realitzada, la corresponent a l’any 2005, ha 

significat l’enèsima, i, creiem, definitiva, ampliació de l’àmbit territorial de la mostra, abraçant la totalitat 

del territori català (Sintes, 2006a, 2006b), motiu pel qual passa a anomenar-se Enquesta de Condicions 

de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya 2005.68 

El resum dels trets principals de cada una de les diferents edicions de l’Enquesta es pot trobar a la Taula 

3.4,69 canvis, però, que —fruit de no haver variat substancialment ni els continguts ni la metodologia—, 

s’han realitzat preservant-se la comparabilitat de resultats i el manteniment de la sèrie de dades 

estadístiques que permeten analitzar l’evolució dels fenòmens socials de la regió metropolitana. 

 

68.  Per al coneixement dels detalls metodològics de l’edició de l’any 2005, recomanem al lector la lectura de les ponències 
presentades a la Jornada metodològica sobre el treball de camp de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de 
Catalunya (2005) que es troben disponibles a la pàgina web de l’IERMB (http://www.iermb.uab.es/htm/noticies.asp?id=24.  
Consulta: 23 d’oc tubre de 2006). 

69.  Com que la descripció dels aspectes tècnics de la mostra ultrapassen els objectius fixats per a aquest capítol, recomanem al 
lector la descripció que se’n fa, per a l’edició de l’any 2000, a IERMB (2002, p. 244-251). [informació també consultable a la 
pàgina web http://campus.uab.es/iermb/enquesta2000/IG/annexmeto.pdf . Consulta: 23 de maig de 2005] 
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Com es pot deduir de la presentació dels objectius de l’Enquesta, la mobilitat no és cap altra cosa que 

una variable sociodemogràfica més de les moltes que s’hi analitzen dels individus —i que es poden 

resumir, per grans blocs, seguint l’esquema de l’informe general publicat per l’edició de 2000 (IERMB, 

2002), en la mobilitat laboral, per compres i per lleure; l’habitatge; el mercat de treball i l’activitat 

econòmica; el consum, el patrimoni i els recursos econòmics; la família; els nivells d’estudis; les 

característiques lingüístiques; el lleure, la cultura i l’esport; les relacions socials i l’associacionisme; i les 

classes i l’estratificació socials. 

Taula 3.4. Comparació dels aspectes formals de totes les edicions de l’Enquesta de la regió metropolitana 
de Barcelona 

Matèria 
 

1985  1990  1995  2000  2005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Antiga Corporació 

Metropolitana de 
Barcelona 

 Antiga Regió I 
  Àmbit Metropolità 

  Província de 
Barcelona 

 Catalunya 

Àmbit territorial 

 27 municipis 
(476 km2) 

 129 municipis 
(2.459 km2) 

 163 municipis 
(3.235 km2) 

 311 municipis 
(7.718 km2) 

 946 municipis 
(32.106 km2) 

Efectius de la mostra i 
marge d’error  4.912 individus (error 

de ± 1,9)  5.016 individus  
(error de ± 1,9)  5.264 individus  

(error de ± 1,8)  6.830 individus (error 
de ± 1,5)  10.446 individus 

(error de ± 0,7) 

Univers estadístic 
 2.174.363 individus (> 

18 anys) 
 2.991.131 persones (> 

18 anys) 
 3.275.458 persones (> 

18 anys) 
 3.762.462 persones (> 

18 anys) 
 5.408.264 persones (> 

16 anys) 

Marc de la mostra 
 Cens electoral 

de 1984  Cens electoral 
de 1989  Cens electoral 

de1994  Cens electoral 
de 1999  Padró municipal 

d’habitants de 2005 

Nombre de Preguntes  159  182  193  190  196 

Nota: el nom oficial actual és Enquesta de les Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya. 
Font: Adaptació d’IERMB (2002, p. 252), Sintes (2006b) i López i Lozares (2006). 

Com apunta Ajenjo (2005, p. 251), l’Enquesta presenta, alhora, grans avantatges i grans inconvenients 

amb vista a l’estudi de la mobilitat dels habitants de l’Àmbit Metropolità: 

Entre els inconvenients principals es troba la perspectiva metodològica emprada, derivada de la mateixa 

naturalesa de l’estudi, en tant que s’interessa per la mobilitat en sentit més general, tal com fan, salvant 

les distàncies, censos i padrons. Per tant, el detall sobre la freqüència amb què es desenvolupa l’activitat 

té un caràcter general, i sovint subjectiu, en la mesura que per a la majoria d’activitats els entrevistats han 
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de dir si les realitzen sovint, ocasionalment, gairebé mai o mai, però no les vegades que s’han dut a terme 

en un període concret. Al mateix temps, i malgrat les ampliacions successives de la mida de la mostra, 

aquesta esdevé insuficient amb vista a una territorialització dels resultats més enllà dels grans grups amb 

els quals es presenten en les publicacions editades.70 

L’avantatge, que comparteix amb censos i padrons, és que, com que recull molta més informació, permet 

anàlisis que relacionen variables de mobilitat amb variables soc ioeconòmiques molt més elaborades que 

en la resta de fonts. A més, cal tenir en compte que, a diferència d’aquells, es pregunta sobre la mobilitat 

tant per motius de treball i d’estudi com pel que refereix a qualsevol altra classe de motivació. Així, es 

disposa d’informació sobre on els ciutadans realitzen el treball productiu i remunerat; compren queviures, 

la roba i les sabates; surten a passejar i a mirar botigues; acompanyen parents i amics a visitar indrets; 

efectuen activitats de lleure fora de casa; practiquen esport; es relacionen amb persones que no viuen a 

la llar; participen en associacions i entitats; disposen d’una segona residència; o van de vacances.71 

Precisament aquesta amplitud en el tractament de la mobilitat és el que permet, per exemple, fer l’anàlisi 

dels espais de vida vegeu-ne la definició al capítol 2.4.1 dels ciutadans de l’àrea de Barcelona 

segons les seves característiques sociodemogràfiques; estudi que, com s’ha vist, constitueix el cos 

central de la tesi doctoral de Mendizàbal (1996). 

L’Enquesta de mobilitat quotidiana 

La primera de les enquestes específiques de mobilitat en l’àmbit metropolità que aquí es comenten és 

l’anomenada Enquesta de mobilitat quotidiana, de la qual s’han fet dues edicions fins al moment, 

corresponents als anys 1996 i 2001.72-73 

 

70.  Sense anar més lluny, l’informe general de l’edició de 2000 (IERMB, 2002) desglossa els resultats en els àmbits següents: 
Barcelona ciutat, primera corona, segona corona, total de l’Àmbit Metropolità, resta de la província i total de la província.  

71.  La descripció i l’anàlisi detallades dels resultats d’aquestes preguntes es poden trobar, per a l’any 1990, a Mendizàbal (1993 i 
1996); per a 1995, a Nel·lo i Subirats (1998); i, per a 2000, a Miralles i Cebollada (2002).  

72.  Aquesta última edició s’emmarca dins el Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, aprovat per mitjà de la Llei 8/2001 de juny 
(ATM, 2003b, p. 122). 

73.  En el moment de redactar aquestes línies (març de 2006), es troba en fase de licitació l’enquesta corresponent a l’any 2006, 
el plec de condicions de la qual es pot trobar a l’adreça http://www10.gencat.net/ptop/binaris/tecn2006007300_tcm32-29767.pdf  
(consulta: 16 de març de 2006). 
La novetat principal d’aquesta edició és que, «atès l’actual estat de la informació de la mobilitat a Catalunya i davant la pèrdua 
d’informació provenint de l’EMO», serà realitzada conjuntament per l’ATM i el Departament d’Obres Públiques i Transport de la 
Generalitat de Catalunya (les sigles EMO corresponen a l’Enquesta de Mobilitat Obligada, que es com es coneix l’estadística 
adjunta al cens i al padró amb les preguntes sobre mobilitat i la manca d’informació a què aquí es refereix és la no-realització de 
la renovació quinquennal del padró municipal de l’any 1996). 

(continua) 
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Elaborada per l’ATM, el seu àmbit abraça la totalitat de les set comarques de l’Àmbit Metropolità, si bé, 

com que la mostra és més gran que en la resta d’enquestes amb la possibilitat que això comporta 

d’una major desagregació territorial,74 és un dels referents obligats en tota anàlisi de la mobilitat a 

Catalunya. 

En paraules del mateix organisme responsable de l’enquesta, el seu objectiu principal és 

conèixer, amb un alt grau de fiabilitat i d’acord amb un pressupost raonable, les característiques de 
la mobilitat quotidiana a la regió metropolitana de Barcelona amb la finalitat de modelitzar els seus 
patrons bàsics i poder preveure el comportament de la demanda de desplaçaments davant de 
l’evolució de les formes i ritmes de vida que són diacrònics amb els canvis del ja anomenat entorn 
urbanístic i socioeconòmic (ATM, 1997, p. 1). 

Per tal d’assolir aquest objectiu, se’n fixaren uns altres de més específics, entre el quals es destaquen el 

coneixement de la mobilitat urbana i interurbana del transport de viatgers mitjançant matrius 

origen/destinació dels desplaçaments, tipus de dia...; la recollida d’informació sobre els motius i de les 

característiques de la mobilitat segons el tipus de transport, l’estudi del repartiment modal, i l’anàlisi de la 

mobilitat entre els diferents nuclis urbans de l’Àmbit Metropolità. 

L’Enquesta parteix d’una visió àmplia de la mobilitat, perspectiva que es posa de manifest en cinc 

aspectes: 

ü En primer lloc, el seu univers d’estudi comprèn pràcticament totes les franges d’edat de la població: si 

bé en l’edició de 1996 tan sols es tenien en compte els desplaçaments de la població major de 12 

anys, amb la qual cosa es deixava fora de l’anàlisi la mobilitat de la població escolar que cursava 

estudis primaris, en l’edició de 2001 el ventall s’amplià als majors de 3 anys. 

(ve de la pàgina anterior) 

A més de l’ampliació del seu abast territorial, l’edició de 2006 presenta unes altres novetats: en primer lloc, i com a conseqüència 
del que acabem de dir, el nombre d’entrevistes s’amplia a gairebé 104.000, dividides territorialment de la manera següent: 23.780 
a les comarques del Barcelonès i del Baix Llobregat, 16.220 a la resta de l’Àmbit Metropolità, 12.100 a les Comarques Gironines, 
10.400 al Camp de Tarragona, 8.000 a les Terres de l’Ebre, 10.240 a l’Àmbit de Ponent, 11.160 a les Comarques Centrals, i 
8.100 a l’Alt Pirineu i Aran. En segon lloc, l’enquesta deixa de fer-se a través del quadernet autocompletat per les persones 
enquestades a favor de les entrevistes telefòniques assistides per ordinador, amb una durada estimada d’uns vint-i-cinc minuts. 

Pel que fa al contingut, s’especifica que s’hi recollirà informació sobre els «desplaçaments realitzats en els darrers 2 dies (3 dies 
si el dia d’enquestació és dilluns o dimarts), amb detall de l’origen i destinació de cada desplaçament, motiu del desplaçament, 
mitjà o mitjans de transport, hora, títol de transport si s’escau, lloc d’aparcament si s’escau, etc.» i de les «dades personals i 
socioeconòmiques de la persona entrevistada» i que el treball de camp es realitzarà en dues onades, entre el 13 de març i el 31 
de maig de 2006 la primera, i entre el 2 d’octubre i l’1 de desembre la segona (IERMB, 2006d). 

74.  En concret, el nombre de persones que contestaren al quadern de recollida d’informació dels desplaçaments realitzats al 
llarg d’una setmana fou 26.457 (de 12.296 llars diferents) en l’edició de 1996, i 44.740 (12.427 llars) en la de 2001 (ATM, 2003b,  
p. 122). Aquestes dades, procedents de la memòria anual de l’ATM de l’any 2002, no coincideixen amb les inicialment publicades 
en l’avanç dels resultats (ATM, 2003a, p. 40).  

Cal fer notar que l’increment del nombre de persones entrevistades d’una enquesta respecte a l’anterior no es deu només a 
l’augment del nombre de llars de la mostra, sinó a l’ampliació de l’univers de la mostra a la població de 4 o més anys (vegeu el 
text). 



 
La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 116 

ü En segon lloc, recull dues classes d’informacions: l’una de caràcter quantitatiu, els desplaçaments 

(mitjançant un quadern setmanal), i l’altra de caràcter més qualitatiu, que recull l’opinió de l’entrevistat 

sobre diferents temes de transport. La metodologia emprada ha estat mitjançant una entrevista 

domiciliària a la persona seleccionada de la llar i un quadern de mobilitat setmanal emplenat per cada 

un dels membres de la llar que formen part de l’univers amb la informació —com ara la motivació, el 

mode i el títol de transport utilitzats, l’hora d’inici i de fi o el lloc d’origen i de destinació— referent a 

cada un dels desplaçaments realitzats al llarg del dia (vegeu la Figura 3.8). Els nivells d’errors 

calculats per a un marge de confiança del 95,5% són de ±0,57% pels desplaçaments i de ±0,90% 

per a l’apartat d’opinió. 

ü En tercer lloc, s’hi té la voluntat d’obtenir informació sobre tots els desplaçaments de la població 

metropolitana, entenent com a tals  

l’acció d’una persona de moure’s d’un lloc a l’altre amb la finalitat de realitzar una activitat, 
utilitzant per aconseguir-ho una o diverses formes de transport, sigui quina en sigui la motivació. 
[…] Conceptualment, els desplaçaments són de dos tipus: els desplaçaments lligats a la vida 
quotidiana, amb el que això representa pel que fa a la realització d’activitats entorn a la 
residència, al lloc de treball, les compres, lleures immediats i repetitius, etc.; i els desplaçaments 
que marquen un tall en la vida habitual: viatges de turisme, de vacances i, fins i tot en certs 
casos, els caps de setmana. D’una part, la reiteració, per altra, la ruptura, és a dir, el fet quotidià 
enfront al fet excepcional. L’enquesta realitzada tracta estadísticament la mobilitat quotidiana que 
els habitants de l’àrea geogràfica considerada realitzen en una setmana normal i no inclou les 
sortides que els residents realitzen fora d’aquesta àrea (ATM, 1997, p. 2). 

Així, el ventall de possibles motivacions és molt ampli, ja que s’hi recullen fins a dotze possibles 

respostes: 1) retorn al domicili; 2) treball; 3) estudis; 4) comprar; 5) anar a cal metge; 6) visitar un 

amic o un familiar; 7) acompanyar unes altres persones; 8) fer gestions de treball; 9) fer gestions 

personals; 10) realitzar activitats d’oci i diversió, com ara assistir a espectacles, anar al cine, fer 

esport o anar a restaurant; 11) menjar o sopar en un restaurant o bar (sense que sigui per motius 

d’oci); i 12) passejar, sense una destinació fixa. 

A l’efecte de recollir la informació, es considera com a desplaçament  

el viatge complet que es fa des d’un lloc (origen) fins a un altre (destinació) per un motiu 
determinat i que pot fer-se mitjançant un o diversos modes de transport. No es considera com a 
desplaçament aquell que es fa caminant durant menys de cinc minuts. No hi anoti, per exemple, 
anar a comprar el diari molt a prop, ja que no es considera un desplaçament. En cas que utilitzi 
diversos modes de transport o diferents vehicles d’un mateix mode, cada vegada que canviï de 
mode de transport o de vehicle es considera una etapa del desplaçament. No es consideren com 
a etapes del desplaçament aquelles que es realitzen caminant durant menys de cinc minuts. No 
anoti, per exemple, si baixa d’un autobús i creua un carrer caminant durant menys de cinc minuts 
per tal d’agafar un altre autobús. En aquest cas no es considera que hi hagi una etapa entre 
autobús i autobús (ATM, 2003a, p. 43). 
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Figura 3.8. Quadern de l’Enquesta de mobilitat quotidiana 2001 per a la recollida d’informació sobre els 
desplaçaments realitzats al llarg del dia 

 

 
Font: ATM  (2005, p. 42-43). 

Finalment, la grandària de la mostra permet una major desagregació territorial de la informació, ja que, si 

bé no es pot disposar de dades a escala municipal amb prou significació estadística, l’Àmbit Metropolità 

ha estat dividit en 250 zones l’any 1996 i prop de 400 el 2001 (38 de les quals corresponen als barris de 



 
La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 118 

Barcelona) segons el nombre d’habitants de cada municipi, amb la qual cosa és possible una certa anàlisi 

de les diferències territorials amb un escala de detall prou important. 

Per contra, la caracterització sociodemogràfica dels protagonistes dels desplaçaments no hi és gaire 

detallada, en tant que només es disposa d’informació sobre el sexe, l’edat i el sector d’activitat dels 

individus. Al mateix temps, cal indicar com a inconvenient principal de la font el difícil accés a les seves 

dades desagregades, l’explotació de les quals anà a mans de l’IERMB, que publicà deu volums 

monotemàtics d’escassa difusió sobre els temes següents: l’anàlisi global de la mobilitat, la mobilitat per 

motius de treball o d’estudi, la mobilitat lligada al temps lliure, la mobilitat en dies feiners, la mobilitat en 

transport públic, el temps en la mobilitat, la dimensió subjectiva de la mobilitat, l’anàlisi municipal de la 

mobilitat, la mobilitat a la primera corona metropolitana i les xarxes de mobilitat. 

Per aquest motiu, a causa de l’única possibilitat d’haver de treballar exclusivament amb les tabulacions ja 

publicades, amb la limitació que això significa a l’hora d’elaborar creuaments, s’ha optat per no utilitzar 

aquesta font malgrat el seu gran potencial. 

L’Enquesta de mobilitat en dia feiner 

Es tracta d’una enquesta realitzada conjuntament per l’ATM, l’EMT i l’Ajuntament de Barcelona i de la 

qual se n’han fet quatre edicions, corresponents al període 2003-2006.75 Aquesta enquesta continua la 

sèrie d’estudis de mobilitat que en els darrers deu anys ha vingut elaborat l’EMT i l’Ajuntament de 

Barcelona (Enquesta de mobilitat i trànsit) i complementa la informació recollida quinquennalment per 

l’ATM a través de l’Enquesta de mobilitat quotidiana. 

L’objectiu de l’enquesta és analitzar la mobilitat en dia feiner dels habitants residents majors de 15 anys 

de les set comarques que formen l’Àmbit Metropolità, en tant que recull informació referent a tots els 

desplaçaments efectuats el darrer dia laborable (de dilluns a divendres no festiu), amb la finalitat de 

conèixer els hàbits de desplaçament i les actituds dels ciutadans vers la mobilitat. 

La mostra de l’edició de 2003 fou formada per 3.884 individus, xifra que l’any següent augmentà a 4.642 i 

fins a 4.753 el 2005, amb un error màxim de ±1,6% de ±1,44% i de ±1,42%, respectivament. Novament 

 

75.  La informació relativa a l’enquesta de l’any 2003 es pot consultar a la memòria d’activitats de l’ATM d’aquell any (ATM, 2004, 
p. 79-83), disponible a la pàgina web http://www.atm-transmet.es/cat/apartado1/apart1_05.htm (consulta: 22 d’abril de 2005), la 
referent a la de l’any 2004 es podia trobar a l’adreça http://www.atm-transmet.es/pdfs_cat/mobilitat_rmb.pdf  (consulta: 22 d’abril 
de 2005), que ha estat recentment actualitzada amb les dades de l’edició de 2005, les quals també es poden trobar a 
http://www.atm-gestor.org/uploads/EMEF_2005.pdf  (ambdues consultes: 26 d’octubre de 2005). Finalment, els primers resultats 

(continua) 
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la migradesa de la mostra s’erigeix com la causa principal de la seva no-utilització en aquesta tesi, ja que 

la desagregació de la seva informació és força escassa: d’una banda, des del punt de vista territorial, tan 

sols es pot treballar amb un cert nombre significatiu de casos a escala comarcal i de corones 

metropolitanes, amb que és impossible qualsevol mena d’anàlisi a escala municipal; i, de l’altra, és 

gairebé impossible caracteritzar sociodemogràficament els individus enquestats, ja que el creuament de 

dues o més dades bàsiques —l’edat, el sexe i l’àmbit de residència, principalment— entre si o amb relació 

a les característiques dels desplaçaments —mode de transport utilitzat, motivació, etc.— provoca que, de 

seguida, s’hi esdevingui una manca de casos que n’impossibilita i en desaconsella qualsevol anàlisi. 

Aquest és el motiu pel qual els resultats es publiquen tan sols desagregats segons dues categories 

bàsiques dels entrevistats: d’una banda, els professionals —que es caracteritzen pel fet que l’acció de 

desplaçar-se és un element clau en la seva ocupació, ja que es tracta de transportistes, missatgers, 

comercials, tècnics, etc.— i, de l’altra, la població general, que alhora se subdivideix en població amb 

mobilitat o sense —entre aquest últim col·lectiu predominen la població femenina, gent d’edat avançada, 

mestresses de casa i jubilats. 

3.2.3. Els treballs sobre l’ús del temps 

Tot i que la present tesi centra els seus interès en la relació entre les persones i l’espai, cal fer una 

referència —encara que sigui breu— als estudis fets sobre l’ús del temps, en tant que aquesta és una 

variable que té un paper determinant en l’estructuració de la vida quotidiana de les persones i, en 

conseqüència, condiciona els espais freqüentats i la durada de l’estada. Així, totes dues variables —espai 

i temps— estan íntimament relacionades, condicionades entre si, tal com es mostra a la Figura 3.9, 

extreta de la pàgina web del Programa de Nous Usos Socials del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. 

I és que tal com s’afirma en un informe recent (IERMB, 2006a, p. 112), 

La relació territori- temps radica en la localització de les activitats, en els horaris i durades d’aquestes 
activitats. La compatibilitat entre aquests dos elements és la clau per una gestió eficaç del temps 
individual i col·lectiu. 

[...] La qüestió de la localització esdevé una qüestió clau per a la gestió del temps fins el punt que els 
problemes de conciliació, de compatibilitat i de manca de temps lliure poden ser en molts casos un 
reflex dels problemes de conciliació territorial. El disseny funcional del territori esdevé en aquest 
aspecte un element clau per facilitar la gestió del temps. En aquest escenari, la mobilitat esdevé ara 
un element central. Els desplaçaments que els ciutadans han de fer per realitzar les activitats de la 
vida quotidiana i les seves característiques determinen un ús diferencial del territori, són alhora 

(ve de la pàgina anterior) 

de l’edició de 2006, presentats els dia 31 de gener de 2007, es poden consultar a l’adreça http://www.atm-
transmet.org/cat/apartado4/apart4_09.htm (consulta: 7 de febrer de 2007).  
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causa i conseqüència de desigualtats i acaben determinant en última instància usos del temps 
igualment diferenciats. 

Figura 3.9. Relació entre espai i temps en la vida quotidiana de les persones 

 

Font: Programa de Nous Usos Socials del Temps de l’Ajuntament de Barcelona (http://www.laboratorideltemps.org/).  

El temps social: una breu introducció 

Fer un repàs de tot el cos teòric desenvolupat per la geografia humana amb relació al temps és una tasca 

complexa i fora de l’àmbit d’estudi d’aquesta tesi, i més tenint en compte l’existència de dues tesis 

elaborades per professors del Departament de Geografia de la UAB que tracten d’aquest tema 

(Mendizàbal, 1996; Prats, 1997), la primera en el marc de l’estudi de les localitzacions i els temps de les 

activitats quotidianes dels habitants de l’Àmbit Metropolità, i la segona per a la ciutat de Barcelona, des 

d’una perspectiva de gènere. 

Figura 3.10. Distribució i usos del temps segons l’activitat a què estan dedicats 

 

Font: Canet et al. (2006, p. 13). 
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Per aquest motiu aquest apartat, breu, té únicament un caràcter introductori, amb la recopilació d’una 

sèrie de definicions que tenen com a únic objectiu situar el lector no avesat en la matèria per a una millor 

comprensió del tema estudiat. 

Com afirmen Canet et al. (2006, p. 9), els usos del temps es defineixen a partir dels diversos continguts 

amb els quals l’ocupem i, si bé, en conseqüència, hi haurà tants usos del temps com grups d’activitats, 

ocupacions i esdeveniments organitzin la vida de les persones, en general es poden agrupar en quatre 

àmbits: els usos del temps laboral, familiar, personal i social (vegeu la Figura 3.10). 

Tots els usos del temps ressenyats tenen en comú el fet que, en la nostra actual societat, la seva finalitat 

és el benestar de les persones. Així, el temps laboral té com a objectiu bàsic garantir un nivell econòmic 

digne i suficient, alhora que la participació de les persones en el món productiu és un mitjà per a 

l’aportació i la devolució a la societat com a factors d’integració; el temps familiar76 és determinant en 

l’educació i la maduresa social de les persones a partir de la transmissió del coneixement, dels valors i de 

les creences; el temps personal representa l’exercici de la llibertat individual; i, finalment, el temps social 

es configura com l’espai per a exercir la llibertat i la presa de decisions col·lectives. 

Com a mostra de la rellevància actual del tema de l’ús del temps a casa nostra —amb el rerefons de la 

conciliació de les tasques quotidianes com a objectiu final—77 a continuació es presenten dos estudis 

recents sobre les pautes d’ús del temps —i, en conseqüència, de l’espai— en dos àmbits diferents: el 

primer és un estudi realitzat per l’IERMB (2006a i 2006b) sobre l’ús social del temps dels habitants de la 

ciutat de Barcelona, i el segon és una enquesta d’àmbit estatal elaborada per l’INE de manera 

harmonitzada amb la resta d’instituts d’estadística estatals europeus. 

L’ús social del temps a Barcelona 

La Regidoria dels Nous Usos del Temps de la ciutat de Barcelona impulsà el Programa dels Nous Usos 

Socials del Temps com a instrument de planificació i execució de les polítiques del temps a Barcelona 

amb l’objectiu d’intentar conciliar temporalment totes les activitats que els ciutadans i les ciutadanes de la 

ciutat fan quotidianament. 

 

76.  Un exemple interessant sobre el temps familiar és el treball de Lesnard (2005). 

77.  Aquesta és la principal línia de recerca del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball del Departament 
de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (http://selene.uab.es/_cs_quit/ ). Entre els seus treballs en aquesta 
matèria cal destacar els informes Temps i ciutat (1999) i La vida quotidiana: exploració d’un marc conceptual i d’una proposta 
d’indicadors (2004). 
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Entre les primeres iniciatives dutes a terme figuren la realització d’una sèrie d’estudis sobre l’ús del temps 

—però també del territori— dels habitants de la ciutat de Barcelona, dels quals, en el moment d’escriure 

aquestes línies (juliol de 2006), només se n’ha publicat el que correspon a la part quantitativa de l’estudi.  

L’estudi, realitzat per un equip d’investigadors coordinat per l’IERMB, pretén donar resposta a quatre 

qüestions relacionades amb l’ús del temps social dels habitants de Barcelona (IERMB, 2006a, p. 6): a) 

quins són els usos socials del temps de la població a la ciutat de Barcelona?; b) quins usos socials del 

temps que es troben a la ciutat segons els diferents grups socials?; c) com han variat al llarg del temps, 

quines pautes de canvi s’entreveuen i quina especificitat té Barcelona respecte el seu entorn territorial?; i 

d) quins problemes o desajustos es deriven de la gestió del temps dels ciutadans barcelonins? 

L’anàlisi es fa a partir d’enquestes de caràcter quantitatiu i la font principal l’Enquesta de la regió 

metropolitana (vegeu l’apartat 3.2.2) de l’any 2000, si bé, amb vista a establir certes pautes evolutives, 

s’han utilitzat també les edicions dels anys 1985, 1990 i 1995. No obstant això, de manera 

complementària i amb un ús molt específic i puntual, s’hi han introduït explotacions d’unes altres fonts, 

concretament de l’Enquesta de mobilitat en dies feiners (EMEF) en l’edició del 2004, l’Encuesta de 

empleo del tiempo i, finalment, l’enquesta «Usos dels temps i de l’espai públic», elaborada per 

l’Ajuntament de Barcelona l’any 2005. 

El treball es divideix en dos grans blocs. El primer fa referència, d’una banda, a l’ús del temps social dels 

habitants de la ciutat de Barcelona, en què es fa una anàlisi separada per cada un dels temps 

considerats: el temps del treball remunerat —amb l’explotació de les preguntes «clàssiques» sobre 

mobilitat en temes referents a la localització del lloc de treball, el temps de desplaçament o el mitjà de 

transport utilitzat per a accedir-hi—, el del treball familiar domèstic, i el lliure i de lleure —amb una 

explotació de la localització de les activitats de lleure similar a la realitzada per Mendizàbal (1996); i, de 

l’altra, a la convivència temporal de les diverses activitats quotidianes, en què es posa un èmfasi especial 

en dos aspectes, com són l’etapa del cicle de vida dels individus i la conciliació del treball mercantil i 

familiar de les persones actives. El segon bloc té un caràcter geogràfic més marcat, amb major presència 

de l’espai: en efecte, aquesta segona part té un objectiu doble, com és, en primer lloc, definir l’ús de 

l’espai que fan els barcelonins en el transcurs de la seva vida quotidiana amb la finalitat de dibuixar els 

límits de la ciutat real; i, en segon lloc, analitzar l’ús específic que fan de la ciutat de Barcelona tant els 

barcelonins com els no residents i que hi acudeixen per efectuar un ventall divers d’activitats. 

Entre les principals conclusions extretes destaca una de doble i, almenys en aparença, contradictòria: si 

bé, d’una banda, es constata l’ampliació de la ciutat real, cada cop més interrelacionada en l’espai 

metropolità, com reflecteix la caiguda dels indicadors d’autosuficiència i d’autocontenció, de l’altra, es 

posa en evidència la intensificació de les activitats realitzades al propi barri, fruit de la recerca de la 

proximitat com a valor en alça en una societat on el temps esdevé un bé limitat (IERMB, 2006a, p. 86). 
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Pel que fa a l’ús de la ciutat pels no-residents, es constata que Barcelona esdevé un centre d’atracció per 

als residents a la resta de província, ja que el 12% dels seus ocupats s’hi desplacen a treballar, el 9,1% hi 

van per a la compra del vestit i el calçat, entre el 8 i el 12% hi van per motius de lleure i consum, i una 

tercera part hi va per anar al teatre, a museus o a exposicions. Precisament, els equipaments relacionats 

amb el lleure, el consum i la salut són els aspectes més ben valorats entre els no residents a la ciutat. 

L’Encuesta de empleo del tiempo 2002-2003 

L’any 2002 l’INE, amb la col·laboració de l’Instituto de Estadística de Andalucía, l’IDESCAT, l’Instituto 

Gallego de Estadística i l’Instituto de Estadística de Navarra, engegà l’Encuesta de empleo del tiempo 

2002-2003. 

Com afirma el mateix INE, l’enquesta, realitzada de manera harmonitzada amb les d’uns altres països 

europeus78 seguint les recomanacions de l’Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT), 

facilita informació, entre uns altres temes, sobre el percentatge de persones que realitzen una 
activitat determinada en el transcurs del dia i la durada mitjana diària que li dediquen. Aquesta 
informació primària permetrà analitzar la dimensió del treball no remunerat realitzat per les llars, la 
distribució de les responsabilitats familiars a la llar, la participació de la població en activitats culturals 
i d’oci, l’ús del temps de grups socials especials (joves, desocupats, ancians...) i estimar «el compte 
satèl·lit» de producció de les llars (INE, 2004c, p. 49). 

L’àmbit de l’enquesta és la totalitat del territori espanyol i té com a unitat d’anàlisi el conjunt de les llars 

privades (la mostra és formada per prop de 24.000 unitats familiars) que resideixen en habitatges 

principals i les persones de 10 anys i més que en són membres. El treball de camp es desenvolupà al 

llarg d’un any complet, des del 7 d’octubre de 2002 fins al 5 de octubre de 2003 i s’obtingué informació de 

totes les setmanes de l’any. La recollida de la informació es féu mitjançant quatre vies diferents (INE, 

2004c, p. 41-43): 

ü Qüestionari de la llar. A través d’una entrevista a la persona principal de la llar, recull les dades 

personals dels membres de la llar, així com unes altres que són comunes a tots ells: les 

característiques i els equipaments de l’habitatge, els ingressos familiars, els serveis i les ajudes 

rebuts, etc. 

ü Qüestionari individual. Es tracta, igualment, d’una entrevista personal, aquest cop a cada un dels 

membres de la llar de 10 anys i més, per a la recollida de dades sobre la relació amb l’activitat, el lloc 

 

78.  Un bon treball realitzat amb una enquesta d’aquestes mateixes característiques per al cas suec es pot trobar a Vilhelmson 
(1999). 
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de treball, la realització o la no-realització d’activitats culturals, esportives, de lleure o de voluntariat 

social; l’educació i la formació, l’estat de salut i l’avaluació subjectiva de l’ús del temps. 

ü Diari d’activitats. Es tracta d’una matriu, la qual han d’omplir tots els membres de la llar de 10 anys o 

més, que abraça vint-i-quatre hores seguides (des de les sis del matí d’un dia fins a la mateixa hora 

del dia següent) i dividida en cel·les cada deu minuts en què l’informador ha d’anar anotant l’activitat 

principal, l’activitat secundària que realitza al mateix temps (si s’escau) i si en aquell moment es troba 

en presència de més persones conegudes. Cada diari conté, a més, preguntes complementàries que 

informen sobre circumstàncies rellevants que poden influir en les activitat que recull. Inclou, 

igualment, un full sobre l’horari de treball setmanal, en què els informadors ocupats (de 16 anys i 

més) han de marcar el seu horari de treball efectiu en la setmana de referència (la setmana que 

acaba el dia designat per a l’elaboració del diari). 

No es tracta, en aquest cas, doncs, d’una entrevista sobre els hàbits de mobilitat de la població 

espanyola, o, si més no, no pas de manera específica. En efecte, l’objectiu de l’enquesta és conèixer la 

distribució horària de les activitats que realitza la població espanyola al llarg d’una jornada per tal 

d’analitzar-ne aspectes com ara el percentatge de persones que fan cada activitat, quant de temps hi 

dediquen o quines són les hores d’inici i d’acabada; i, al mateix temps, detectar possibles diferències 

entre els individus, no tan sols segons les seves característiques sociodemogràfiques, sinó, i sobretot, 

d’acord amb la seva posició i el seu rol dins la llar. 

Per aquest motiu, les variables de caràcter social que inclou l’enquesta són molt completes i fan 

referència a diferents aspectes relacionats amb els individus (el sexe, l’edat, el nivell d’estudis assolit, 

l’estat de salut percebut, l’existència o no d’una malaltia crònica, la nacionalitat i l’estat civil), l’activitat de 

les persones (la relació amb l’activitat, el sector de treball, l’activitat principal de l’establiment i la classe de 

jornada laboral), la llar (el tipus, la grandària de la llar, la disponibilitat o no de servei domèstic, la tipologia 

arquitectònica de l’habitatge, el règim de tinença i els ingressos mensuals mitjans nets) i el lloc de 

residènc ia (la comunitat autònoma de residència i el tipus de municipi). 

Pel que fa referència a les activitats sobre les quals es pregunta,79 se’n poden saber les hores dedicades 

a la cura personal (dormir i menjar principalment), la feina, els estudis, la llar i la família (mantenir la llar, 

fer el menjar, tenir cura d’altres persones de la llar, fer compres bàsiques…), el treball voluntari, la vida 

social i la diversió, l’esport i les activitats a l’aire lliure, els jocs i les aficions, els mitjans de comunicació 

(que inclouen la lectura) i, finalment, els trajectes fins al lloc de treball; i és precisament aquesta última 

 

79.  Una descripció molt completa de què inclou cada una d’aquestes activitats es pot trobar a INE (2004c, p. 57-113). 
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l’única informació sobre mobilitat que es troba disponible a l’enquesta. En concret, l’única informació que 

sobre mobilitat pot proporcionar l’enquesta es limita a tres aspectes: el percentatge de persones que es 

desplacen per anar a treballar o estudiar, la durada mitjana d’aquest desplaçament i, si s’explotés aquesta 

variable, l’hora d’inici i acabament dels desplaçaments per motius laborals o escolars; i tot això amb la 

possibilitat de creuament amb les variables de caracterització social, demogràfica i econòmica dels 

individus i de les llars de què formen part (INE, 2004c, p. 253-257). En canvi, l’enquesta, com que no 

pregunta on es realitza cada una d’aquestes activitats, no permet elaborar un estudi origen-destinació 

dels desplaçaments i, per tant, tota anàlisi territorial està forçosament limitada a analitzar les diferències 

entre les diferents comunitats autònomes i les característiques del municipi de residència. 

Figura 3.11. Reproducció parcial de l’exemple del diari d’activitats de l’«Encuesta de empleo del tiempo, 
2002-2003» 

 
Font: INE (2004c, p. 145). 
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Taula 3.5. Comparació del tractament de la mobilitat en les fonts més importants de Catalunya* 

Variable 
 

Censos i padrons 
 

Movilia** 
 «Encuesta de Empleo del 

Tiempo» 

 Enquesta de Mobilitat 
Quotidiana*** 

 Enquesta de mobilitat en 
dia feiner 

 Enquesta de condicions 
de vida i hàbits de la 

població**** 

Àmbit territorial  Espanya  Espanya 
 

Espanya 
 Àmbit Metropolità 

(7 comarques)  Àmbit Metropolità 
(7 comarques)  Catalunya 

Periodicitat (anys)  5  6 
 

No 
 

5  1  5 

Edicions  1986, 1991, 1996, 2001  2000, 2006 
 

2002/2003 
 

1996, 2001  2003, 2004, 2005  1985, 1990, 1995, 2000, 
2005 

Tipus de mobilitat  
Treball 
Estudis 

Segona residència 
 

Tota en un dia laborable 
i en un de cap de 

setmana 

 
Tota en un dia 

 
Tota en una setmana  Tota en un dia laborable  Tota 

Pregunta sobre mobilitat  Pregunta general  El dia següent, pregunta 
per cada desplaçament 

 
Quadern + qüestionari 

 
Quadern  Entrevista telefònica  Pregunta general 

Mode de transport  Sí  Sí 
 

No 
 

Sí  Sí  No 

Informació aliena a la mobilitat  Molta  Relativa 
 

Poca 
 

Poca  Poca  Molta 

Nombre aproximat d’entrevistats  Tota la població  62.437 
 

24.000 llars  
 

30.740   4.753  10.446 

Nivell territorial de desagregació  Tots els municipis  Zona metropolitana i 
resta 

 
Comunitat autònoma 

 
Corones i comarques  Grans zones  Grans zones 

* En cas que hi hagi hagut canvis en les diferents versions, la informació és la de la darrera edició. 
** Encara que estigui en marxa l’edició de 2006, la informació sobre l’enquesta més recent correspon a l’any 2000. 
*** Encara que estigui en marxa l’edició de 2006, la informació sobre l’enquesta més recent correspon a l’any 2001. 
**** Es tracta del nom que rep l’antiga Enquesta metropolitana després de la seva ampliació a tota Catalunya. 
Font: actualització i ampliació d’Ajenjo (2005, p. 254). 
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4. La dinàmica demogràfica i territorial catalana entre 1986 i 2001 

A l’inici d’aquest tesi, en la seva part primera, s’ha afirmat, d’una manera rotunda, que la mobilitat habitual 

i no habitual de la població és un tret característic de la societat actual i un element que qüestiona 

forçosament l’estudi del seu comportament territorial. 

La present part de la tesi té com a objectiu mesurar fins a quin punt aquesta afirmació és certa, en la 

mesura que s’hi pretén donar una idea de quins han estat els patrons de mobilitat i comportament 

territorial de la població durant el període 1986-2001 que han desembocat en la situació de l’any 2001, 

l’estudi de la qual constitueix la tercera part de la tesi doctoral.80 

Així, en primer lloc, aquest capítol consisteix en una descripció de l’evolució de la població catalana des 

de 1986 fins 2001, prenent com a referència la informació procedent dels censos i dels padrons de 

població elaborats durant aquest període i que corresponen als anys 1986, 1991, 1996 i 2001. Per la seva 

banda, al capítol cinquè, es descriuran els processos de transformació territorial que s’han esdevingut a 

Catalunya durant aproximadament el mateix període i que condicionen, en bona part, la relació que les 

persones mantenen amb l’espai. I és que, com afirma Castells (2000), «l’espai és l’expressió de la 

societat», o, potser, fins i tot, també l’afirmació inversa és certa. 

4.1. La dinàmica demogràfica: estancament del creixement i dispersió de la població en l’espai 

Dos són els fenòmens que caracteritzen l’evolució de la població de Catalunya i la seva distribució 

territorial els últims quinze anys: d’una banda, un cert estancament demogràfic, que en l’últim període, 

1996-2001, presenta un lleuger augment de la natalitat i de la immigració procedent de fora de l’Estat 

espanyol; i, de l’altra, una forta desconcentració de la població des del centre de l’Àmbit Metropolità tant 

cap a la seva pròpia perifèria —el que tradicionalment es coneixen com a primera i segona corones 

metropolitanes—81 com cap a la resta del territori català. I és que, com es veurà a continuació, sota 

 

80.  Aquest fet determina que l’abast temporal de la tesi abraci els últims quinze anys del segle XX, no pas per la manca de dades 
més recents (amb data 1 de març de 2007 l’INE ha fet públiques les xifres del padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2006), 
sinó per la idea amb què ha estat concebuda. 

81.  Per a una reflexió àmplia sobre el concepte perifèria i les seves característiques socials, urbanístiques, culturals i 
econòmiques, remetem al lector als textos de Roca (1995), Rey (1995) i González Reverté (2000).  
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l’aparent estabilitat dels «sis milions d’habitants» (només trencada recentment), la població catalana 

amaga un canvi quantitatiu i qualitatiu del fenomen migratori: d’una banda, la immigració procedent de 

fora d’Espanya trenca la dinàmica tradicional de la immigració a Catalunya; i, de l’altra, s’hi generalitzen 

els moviments migratoris residencials de curta distància (Ganau, 2001, p. 57-58). 

4.1.1. L’evolució de les taxes de creixement anual acumulatiu de la població catalana 

Parlem d’estancament pel fet que, en quinze anys, entre 1986 i 2001, la població catalana només ha 

crescut en 364.472 persones, cosa que implica una taxa de creixement anual acumulatiu (en endavant, 

TCAA) 82 del 3,95‰ (vegeu la Taula 4.1). Aquest fet és encara més destacable si es té en compte que més 

de dos terços del creixement (253.070) s’ha esdevingut en els darrers cinc anys (1996-2001) (Pujadas i 

Mendizàbal, 1991; Cabré i Módenes, 1997; Ajenjo et al., 1998; Alberich, 2004b; Armesto et al., 2005). 

Entre les causes que expliquen aquest estancament poblacional, se’n destaquen dues, que corresponen 

a cada un dels components de tota dinàmica demogràfica.83 

ü Pel que fa al moviment natural de la població, cal destacar, per una banda, el paper rellevant de la 

natalitat, que assolí un màxim de naixements l’any 1975 (data que marca el final de l’anomenat baby 

boom) i que des de llavors ha experimentat un descens acusat, fins a situar l’índex sintètic de 

fecunditat català durant els anys noranta entre els més baixos d’Europa, només superat per algunes 

regions del nord d’Itàlia (Ajenjo et al., 1998). Així, s’ha passat de més de 110.000 naixements l’any 

 

82.  L’ús d’aquest indicador és avalat bàsicament per dos motius importants: en primer lloc, per la facilitat d’interpretació en tant 
que mesura el ritme de creixement anual d’una població durant un període temporal. Dit en unes altres paraules: la TCAA 
expressa el nombre d’individus o fracció que s’afegeix durant un interval de temps estàndard (un any) per cada 1.000 habitants. 
Així, rep el qualificatiu «acumulatiu» perquè la població de referència va canviant, s’actualitza cada any: si es té una base inicial 
de 1.000 individus i s’esdevé un creixement del 3‰ el primer any, el càlcul del segon any es fa sobre la població inicial més 
l’increment d’aquell any. És, doncs, precisament aquesta característica relativa —pròpia, d’altra banda, de qualsevol taxa— el 
que permet la comparació entre municipis o àmbits territorials diferents. 
En segon lloc, la dimensió anual dels resultats és igualment avantatjosa. Així, malgrat que l’amplada de cada un dels períodes 
analitzats —1986-1991, 1991-1996 i 1996-2001— és aparentment la mateixa —i, per tant, la comparabilitat entre si hauria de ser 
directa—, això no és del tot cert pel fet que la data de referència de cada una de les poblacions emprades és diferent, ja que ve 
determinada per les fonts d’on ha estat extreta, els censos i els padrons de població realitzats durant aquest període. Així, la data 
de referència de cada una d’aquestes operacions censals i padronals ha variat: mentre que per a l’any 1986 fou l’1 d’abril, per al 
1991 fou l’1 de març; per al 1996, l’1 de maig; i per al 2001, l’1 de novembre, motiu pel qual no és estrictament certa l’afirmació 
que entre una dada i l’altra ha passat exactament cinc anys. En conseqüència, ha estat necessari calcular el nombre d’anys 
exactes perquè les dades fossin plenament comparables: mentre que entre 1986 i 1991 ha estat necessari dividir el valor obtingut 
entre 4,916 anys, entre 1991 i 1996 el quocient és 5,166; i, finalment, entre 1996 i 2001, 5,5. Aquesta propietat anual de la taxa 
també és vàlida per a comparar el valor obtingut per a cadascun dels períodes «quinquennals» amb el del període total analitzat 
—1986-2001—, que correspon a quinze anys i set mesos (15,583 anys). 
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1975 a tocar fons l’any 1995 només amb 53.809, amb una recuperació gradual fins als 79.742 

naixements de l’any 2005, la xifra més alta des de 1980 (Alberich, 2007). En conseqüència, la taxa 

bruta de natalitat ha passat del 19,55‰ a l’11,62‰ entre 1975 i 2005. 

Taula 4.1. Evolució de la població. Catalunya i àmbits territorials, 1986-2001 

a) Xifres absolutes de població 

Àmbit  1986  1991  1996  2001 

Àmbit Metropolità  4.229.527  4.264.422  4.228.048  4.390.390 
Comarques Gironines  477.995  499.114  519.941  553.661 
Camp de Tarragona  368.305  387.052  419.006  451.902 
Terres de l’Ebre  155.578  154.952  155.670  157.771 
Àmbit de Ponent  290.481  292.746  294.058  299.079 
Comarques Centrals  396.746  401.826  412.250  427.645 
Alt Pirineu i Aran  60.006  59.382  61.067  62.662 

Total Catalunya  5.978.638  6.059.494  6.090.040  6.343.110 

b) Taxes anuals de creixement acumulatiu i anys de doblament de la població 

TCAA 
Àmbit 

 

1986-1991  1991-1996  1996-2001  1986-2001 

 Anys de 
doblament 

Àmbit Metropolità  1,64‰   -1,71‰   7,56‰   2,49‰   278,7 

Comarques Gironines  8,68‰   8,21‰   12,65‰  9,84‰   70,8 

Camp de Tarragona  9,98‰   15,99‰   15,23‰   13,73‰   50,8 

Terres de l’Ebre  -0,81‰   0,93‰   2,68‰   0,93‰   745,7 

Àmbit de Ponent  1,55‰   0,89‰   3,39‰   1,95‰   355,8 

Comarques Centrals  2,55‰   5,14‰   7,36‰   5,01‰   138,7 

Alt Pirineu i Aran  -2,09‰   5,61‰   5,17‰   2,89‰   239,8 

Total Catalunya  2,69‰   1,01‰   8,18‰   3,95‰   175,8 

Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

Les causes d’aquest descens important rauen en diversos factors socioeconòmics i demogràfics 

entre els quals es destaquen el retard de l’edat de ser mare, els canvis en la relació de parella, la 

major incorporació de la dona en el món laboral en la societat d’avui, que situa en un escenari de 

conflicte la fecunditat i la maternitat amb la promoció professional i/o els estudis, i la ràpida variabilitat 

dels contextos econòmics. 

(ve de la pàgina anterior) 

83.  En efecte, com se sap, l’evolució de la població és conformada per dos elements, com són, d’una banda, el creixement 
natural, derivat de la pròpia dinàmica de la població i que es manifesta en el càlcul dels naixements menys les defuncions, i, de 
l’altra, el saldo migratori, que, a semblança de l’anterior, reflecteix la diferència entre les immigracions menys les emigracions. 
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L’increment lleuger de la natalitat dels últims anys no es deu a una causa única, sinó que és fruit de 

la combinació, principalment, de tres fenòmens diferents: a) l’efecte de l’arribada a les edats de 

màxima fecunditat de les generacions plenes nascudes en el baby boom dels anys setanta, idea que 

pressuposa, de fet, un comportament cíclic de la dinàmica demogràfica en tant que s’alternen 

períodes de major o menor natalitat segons el nombre d’efectius de les generacions precedents en 

edat fecunda; b) l’augment de la immigraci?, que ha implicat un increment del nombre de dones en 

edat fèrtil i un canvi de tendència en la fecunditat en les edats joves, ja que les dones de nacionalitat 

estrangera tenen de mitjana els fills molt més aviat que no pas les espanyoles i, ara per ara, una 

major descendència final; i c) l’augment dels nivells de fecunditat de les dones en edat madura ha 

contribuït a fer incrementar la natalitat, cosa que confirma, al mateix temps, que l’endarreriment del 

calendari de fecunditat era una de les causes de la baixa fecunditat d’anys anteriors. 

Per l’altra banda, el segon element explicatiu de l’estancament del creixement és l’augment relatiu de 

les defuncions, fruit dels canvis en l’estructura per edats de la població que accentuen el procés 

d’envelliment. En el mateix període analitzat anteriorment, s’ha passat de les 45.618 defuncions de 

l’any 1975 a les 57.096 de l’any 2004, amb unes taxes brutes de mortalitat del 8,12‰ i del 8,49‰ 

respectivament.  

Taula 4.2. Evolució dels components del creixement de la població catalana. 1986-2001 

 Moviment natural  Moviment migratori 

Any  
 Naixements  Defuncions  Saldo natural  

Emigració 
a la resta de 

l’Estat espanyol 
 

Immigració des 
de la resta de 

l’Estat espanyol 
 

Immigració 
des de 

l’estranger 
 Saldo migratori* 

1986  60.409  46.510 13.899     
1987  58.120  46.977 11.143     
1988  57.842  48.571 9.271 24.347 25.722 3.522 4.897 
1989  56.849  50.159 6.690 26.495 28.744 5.100 7.349 
1990  56.464  51.700 4.764 26.714 28.969 5.027 7.282 
1991  56.162  52.110 4.052 19.324 15.945 3.590 211 
1992  57.178  51.701 5.477 25.689 21.164 7.170 2.645 
1993  55.745  52.575 3.170 27.621 21.405 5.693 -523 
1994  54.424  52.194 2.230 28.847 21.572 5.361 -1.914 
1995  53.809  53.650 159 26.523 23.055 7.269 3.801 
1996  54.602  53.433 1.169 18.290 17.154 6.509 5.373 
1997  56.701  54.688 2.013 24.513 21.227 11.032 7.746 
1998  56.572  55.469 1.103 27.429 24.533 15.631 12.735 
1999  59.359  57.712 1.647 28.600 26.863 16.505 14.768 
2000  63.489  55.338 8.151 29.331 30.251 33.933 34.853 
2001  64.722  55.792 8.930 29.670 31.128 46.320 47.778 

*En el càlcul del saldo migratori no s’han pogut tenir en compte les emigracions a l’estranger, perquè la font utilitzada 
(l’Estadística de Variacions Residencials [EVR]) no proporciona informació sobre aquesta classe de moviments. 
Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 
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Aquest increment és degut al fet que la millora dels nivells de la mortalitat, de la probabilitat de 

sobreviure a les diferents edats, ha quedat compensada per l’augment absolut de les defuncions 

provocat per l’envelliment progressiu de la població: 

És un efecte d’un canvi en l’estructura de la població propi de les societats occidentals: el 
progressiu envell iment relatiu de la població, no és res més que l’augment de la proporció de 
gent en edats adultes i velles sobre els joves i els nens. Com més edat té la gent la probabilitat 
de morir és més elevada, i, per tant, es produeixen més defuncions. Si la proporció de població 
adulta i vella s’incrementa, encara que no canviés el risc de morir, les defuncions augmentarien a 
l’igual que l’indicador relatiu primari, la taxa bruta de mortalitat (Ajenjo et al., 1998, p. 24). 

ü Amb relació al saldo migratori, cal fer notar, abans d’entrar a analitzar la seva evolució, que aquí 

només s’analitzaran els moviments amb l’exterior, en tant que els moviments interiors de Catalunya 

no tenen cap més efecte que la redistribució territorial de la població catalana. 

En l’evolució més recent de la immigració a Catalunya cal distingir dues etapes ben diferenciades: en 

primer lloc, fins a l’any 1997 la característica principal de l’evolució migratòria del país és el descens 

de la immigració procedent de la resta de l’Estat espanyol, que havia protagonitzat la dinàmica 

demogràfica a Catalunya del tercer quart del segle XX, de manera que des de l’any 1991 el saldo 

migratori era negatiu. Aquest fet, juntament amb la poca importància de la migració procedent de 

l’estranger, determinà que el saldo migratori català fos pràcticament nul i, fins i tot, negatiu en alguns 

anys. 

Des d’aquella data, però, la tendència s’inverteix: d’una banda, les arribades procedents de la resta 

d’Espanya han augmentat lleugerament —sense assolir, però, ni de bon tros, les elevades xifres 

d’èpoques anteriors—, de manera que el saldo amb la resta de l’Estat espanyol esdevé pràcticament 

nul. En conseqüència, la totalitat del creixement migratori català dels darrers deu anys és 

protagonitzat exclusivament per l’arribada de persones procedents de fora de l’Estat, flux que ha 

experimentat un boom considerable en tant que, per cada 100 persones que arribaven de fora 

d’Espanya l’any 1988, l’any 2001 n’arribaren 1.315 (i 4.376 si s’allarga l’anàlisi fins 2004). 

Per fer-nos una idea millor dels canvis esdevinguts en la població, s’ha optat per dur a terme una anàlisi a 

escala municipal. Abans de presentar-ne els resultats obtinguts, però, cal fer constar que, pel fet d’haver-

se analitzat un període de temps relativament llarg, s’han acomplert certs canvis en la divisió 

administrativa del territori català en forma d’agregacions i desagregacions municipals. Això determina que 

la sèrie temporal de les dades disponibles per a aquests municipis no sigui completa: per als municipis de 

nova creació només es disposa de dades per als moments posteriors als de la seva segregació, mentre 

que per a l’únic cas d’agregació d’un municipi —Palmerola— a un altre —les Llosses— la situació és la 

contrària. 
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Així, per tal d’homogeneïtzar les dades al llarg de tot el període, s’ha optat per considerar que el mapa 

municipal ha estat, sempre, el del 1986 —excepte en el cas de Palmerola—, de manera que s’han 

reagregat els municipis de nova creació al municipi del qual s’havien desagregat. 

Taula 4.3. Canvis municipals esdevinguts a Catalunya durant el període 1986-2001 

Municipi principal* 
 

Municipi desagregat / agregat** 

  08252 Barberà del Vallès 
08266 Cerdanyola del Vallès 

08904 Badia del Vallès 

08068 Cervelló 08905 la Palma de Cervelló 

08099 Guardiola de Berguedà 08903 Sant Julià de Cerdanyola 

17096 les Llosses 17122 Palmerola 

25023 Alpicat 25912 Gimenells i el Pla de la Font 

25051 Bellver de Cerdanya 25913 Riu de Cerdanya 

43104 el Perelló 43906 l’Ampolla 

43171 Vila-seca de Solcina 43905 Salou 
  

 * Es tracta del municipi que figura al mapa i al qual fan referència els càlculs. 
 ** El valor d’aquest municipi passa a formar part del municipi principal. 
 Font: elaboració pròpia. 

Per tal d’establir una primera aproximació a l’evolució dels municipis, és útil distingir els que experimenten 

un decreixement de la seva població (reflectit a través d’una TCAA negativa) d’aquells que, per contra, 

experimenten un creixement poblacional (representats a la Figura 4.1 en colors vermells i verds, 

respectivament). 

La distribució territorial entre els uns i els altres és força clara: les àrees de major creixement es 

concentren bàsicament al territori metropolità barceloní, com ho demostra el fet que, entre els 25 

municipis que més creixen durant el període 1986-2001 —i que corresponen pràcticament a aquells que 

tenen unes TCAA superiors al 65‰ —, 15 pertanyen a aquest àmbit territorial. El cas més extrem és el 

municipi d’Olivella, amb una taxa de creixement anual del 135‰, fruit de passar de 200 habitants el 1986 

a 1.453 quinze anys després. 

Aquest creixement no és, però, homogeni en tot el territori metropolità, sinó que amaga la característica 

principal de l’evolució de la poblac ió en els darrers anys: la pèrdua de població dels municipis centrals  

—Barcelona principalment, però també la resta dels municipis de la comarca, així com els del Baix 

Llobregat que hi són més propers—, que registren en tot moment unes TCAA negatives —especialment 

rellevants a Santa Coloma de Gramenet (Carrera, 2002, p. 13). El procés que explica aquest fet és la 

desconcentració de la població i de les activitats productives des de les àrees centrals cap a les corones 

metropolitanes, on la major oferta de sòl permet preus de l’habitatge més assequibles per a la població.  
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Figura 4.1. Taxa de creixement anual acumulatiu de la població. Municipis de Catalunya, 1986-2001 

1986-1991 1991-1996 

 

1996-2001 1986-2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

Aquest mateix procés explica, en part, l’expansió del territori que experimenta un creixement demogràfic: 

com s’observa als mapes, la «taca» del creixement abraça cada cop més una major superfície i 

s’expandeix més enllà dels límits establerts de l’Àmbit Metropolità, ja sigui cap al nord —Comarques 

Gironines— com, sobretot, cap al sud —Camp de Tarragona. Es configura així en l’últim quinquenni una 

franja estreta però gairebé contínua al llarg del litoral català —trencada gairebé exclusivament pel 

Barcelonès— amb creixements positius, fruit del canvi de signe de les TCAA d’algunes comarques abans 

decreixents com l’Alt Empordà i el Baix Empordà, el Montsià i el Baix Ebre. Per expressar-ho de manera 
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gràfica, es pot dir que la forma que adopta aquest procés de difusió en el territori s’assimila a les 

circumferències concèntriques que fa l’aigua estancada quan s’hi tira una pedra. 

Finalment, per acabar amb els munic ipis que experimenten creixements, cal esmentar dues àrees més 

amb una dinàmica pròpia: per una banda, la formada pels municipis de la comarca del Segrià més 

propers a la capital comarcal i, per l’altra, les comarques més nord-occidentals del país —la Val d’Aran 

principalment i, en menor mesura, el Pallars Sobirà— amb creixements sostinguts al llarg del temps, la 

causa dels quals pot atribuir-se, en part, al boom turístic d’aquesta regió i, en part, al fenomen conegut 

com a empadronament atípic, pel qual hom resideix en un lloc diferent d’on es troba empadronat.84 

Per la seva banda, els municipis que experimenten un declivi de la població es concentren bàsicament a 

l’interior del país, a les comarques que formen les Terres de Ponent: les Garrigues, la Noguera, el Pla 

d’Urgell, la Segarra, l’Urgell i, en menor mesura —per l’efecte de proximitat a la ciutat de Lleida—, el 

Segrià, així com a les comarques que hi són pròximes (el Solsonès, la Terra Alta, el Priorat i la Ribera 

d’Ebre, principalment). Així, dels 145 municipis que formen les Terres de Ponent, 111 (el 76,55%) 

presenten TCAA negatives per al total del període. 

L’anàlisi per a cada un dels períodes quinquennals reflecteix, però, un procés d’alentiment del procés de 

despoblament d’aquestes àrees. En efec te, en analitzar els casos més extrems —els municipis amb 

TCAA inferiors al 15‰, representats a la Figura 4.1 en color vermell intens—, s’hi observa com, mentre 

que en el primer període el seu nombre era 145, en el següent descendia a 83, i en l’últim, a 62. Així, s’hi 

adverteix una suavització progressiva de la pèrdua de població, causada, en primer lloc, per la disminució 

de la intensitat de les TCAA negatives en alguns municipis i, en segon, pel canvi de signe —el pas de 

taxes negatives a lleugerament positives— en uns altres. Aquesta última afirmació es constata en el 

nombre de municipis catalans que registren taxes negatives en cada un dels períodes: 477 en el primer 

(el 50,85% del total), 357 en el segon (38,06%) i 315 (33,58%) en el tercer, mentre que per al total del 

període analitzat el nombre de municipis que han perdut població és 384 (el 40,94%), dada que indica 

que aquest augment de la població de certs municipis en els últims anys no és —almenys encara— 

suficient per a compensar les pèrdues de població esdevingudes durant els primers anys analitzats. 

El resultat de tots aquests canvis a escala municipal és l’evolució per al total de Catalunya, que 

experimenta un creixement lent però sostingut durant tot el període i passa dels 5.978.638 habitants el 

1986 als 6.343.110 el 2001, amb una TCAA del 3,80‰. Si aquest creixement és analitzat per períodes, 

 

84.  Amb aquest nom es coneix el fenomen pel qual hom decideix empadronar-se en un municipi diferent al que en realitat viu. 
L’enumeració i la descripció dels motius del desajust entre ambdues residències depassa de molt aquesta tesi, de manera que es 
remet al lector interessat als treballs de Sabater (2004a i 2004b) i Sabater i Ajenjo (2005).  
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s’hi observa com ha estat, malgrat ésser sempre positiu, força inestable en el temps: mentre que en els 

primers cinc anys la taxa fou el 2,74‰, en els quinquennis següents fou el 0,97‰ i el 7,43‰ 

respectivament. És a dir, que, malgrat que els municipis més poblats —la comarca del Barcelonès 

particularment— perden població d’una manera continuada durant tot el període, la dinàmica demogràfica 

de la resta dels municipis catalans és prou important per a compensar aquesta davallada. 

4.1.2. Una aproximació a la redistribució de la població catalana a partir de les migracions internes 

Els mapes mostrats a la Figura 4.1 ja han palesat com els creixements de població s’han concentrat a les 

corones metropolitanes, fruit de la desconcentració de la ciutat central i el seu continu urbà. Però un 

indicador millor d’aquesta redistribució interna de la població catalana és l’evolució de les taxes de 

migració a escala municipal, calculades a partir de l’EVR, publicada per l’INE mitjançant l’explotació de la 

informació relativa a les altes i les baixes als padrons municipals d’habitants motivades per canvis de 

residència.  

La sèrie històrica en format digital s’inicia l’any 1988, moment a partir del qual es disposa dels fitxers 

anuals, que contenen un registre per a cada persona que s’ha inscrit aquell any al padró d’un municipi 

perquè hi ha traslladat la residència, ja sia procedent d’un altre municipi espanyol o de l’estranger. És 

precisament aquesta disponibilitat de les dades el que determina la periodicitat establerta per a l’anàlisi: 

en iniciar-se la sèrie històrica l’any 1988, i amb la voluntat de mantenir aproximadament els mateixos 

períodes que s’han emprat per a mesurar l’evolució de la població, s’hi han establert tres períodes 

d’amplituds temporals diferents (1988-1990, 1991-1995 i 1996-2001). Aquesta decisió ha estat possible a 

causa de la dimensió anual de les taxes calculades, que les fa plenament comparables les unes amb les 

altres, així com per al total del període estudiat (1988-2001). 

Per tal de reflectir la redistribució de la població catalana, s’han tingut en compte només únicament les 

migracions internes, és a dir, les que han tingut com origen i destinació un municipi català. I és que com 

han constatat alguns autors (Cabré i Módenes, 1997; Módenes i Pascual, 1994), les migracions interiors (i 

no les exteriors o el moviment natural) són el principal factor determ inant de la redistribució de la població 

catalana en el territori, cosa que duu a afirmar que 

A Catalunya, doncs, els municipis no creixen (bàsicament) per la vitalitat demogràfica dels seus 
ciutadans, sinó per la capacitat que té cada localitat per a atreure població provinent d’altres indrets 
del país. De manera simètrica, es pot afirmar que els municipis que perden població ho fan no tant 
per la manca de vitalitat demogràfica dels seus habitants, sinó per la manca d’incentius que siguin 
capaços de retenir la població al seu lloc d’origen. Per tant, es pot considerar que hi ha un conjunt de 
forces centrífugues (preus del sòl, congestió, etc.) i un altre de centrípetes (preus del sòl, qualitat de 
vida, accessibilitat a les infraestructures de transport, etc.) que operen a escala local, i en funció de 
quin sigui el dominador els municipis guanyen o perden efectius. És a dir, que les dotacions inicials 
responen a patrons natalistes, però a partir d’aquí entren en joc altres factors que incideixen sobre la 
població final del municipi. 
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Finalment, abans de presentar els resultats principals, cal fer un apunt sobre el col·lectiu analitzat. En 

efecte, no s’hi han estudiat els moviments migratoris de tota la població, sinó que, per analogia amb 

l’anàlisi de la mobilitat per motius de treball (vegeu l’apartat 5.2.1), només la d’aquella que es troba en 

edat activa —és a dir, entre els 16 i 64 anys—, havent-ne exclòs, doncs, la població menor de 16 anys i la 

més gran de 64. Aquest fet no significa cap inconvenient ni cap biaix important en l’estudi, ja que 

tradicionalment es considera que les migracions d’aquests dos col·lectius —especialment les de la 

població en edat infantil— obeeixen a patrons que s’anomenen «d’arrossegament», pel seu caràcter 

dependent respecte als moviments de la població en edat activa. Així ho demostren els coeficients de 

determinació entre les taxes d’aquests dos col·lectius respecte a les de la població en edat activa: 0,744 

en el cas de la població entre 0 i 15 anys, i 0,592 en el de la població de 65 i més anys. 

La distribució territorial de les taxes (vegeu la Figura 4.2) mostra com a l’Àmbit Metropolità és on es dóna 

una major proporció d’arribades. Cal, però, fer-hi dos matisos importants: en primer lloc, el comportament 

dels municipis metropolitans respecte a la immigració no és el mateix segons la corona metropolitana on 

se situen. Així, mentre que la zona central —la ciutat de Barcelona i els municipis que hi formen el continu 

urbà— presenta unes taxes immigratòries de magnituds moderades (el cas concret de la capital catalana 

és paradigmàtic, amb una taxa anual del 7,88‰ per al total del període analitzat que la situa com l’onzè 

municipi amb una taxa d’immigració més baixa de tota Catalunya); són els municipis de la segona corona 

metropolitana els que experimenten una proporció major d’arribades de nouvinguts. S’hi destaquen, en 

aquest sentit, municipis com Olivella (amb una taxa del 169,1‰), Vacarisses (150,5‰) o Cabrera 

d’Igualada (149,0‰), els quals també es distingien, òbviament, per unes taxes elevades de creixement de 

la població. 

S’hi aprecia, així, com el fenomen de la desconcentració de la població metropolitana, per la via de la 

migració des de les àrees centrals cap a les corones metropolitanes, «buida» les primeres en benefici 

d’aquestes últimes (Pujadas, 2005), les quals experimenten els majors creixements poblacionals. Així, les 

representacions cartogràfiques de tots dos fenòmens (vegeu la Figura 4.1 i la Figura 4.2) són força 

semblants, de manera que, amb una certa cautela, es pot aventurar que bona part del creixement d’uns 

municipis determinats es deu al fenomen de la immigració i no tant al creixement natural de la poblac ió 

que ja hi residia. 
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Figura 4.2. Taxa d’immigració. Grup d’edat 16-64 anys. Municipis de Catalunya, 1988-2001 

 1988-1990 1991-1995 

 

 1996-2001 1988-2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

En segon lloc, i encara amb referència a l’Àmbit Metropolità, és important destacar com, amb el pas del 

temps, l’àrea que presenta taxes d’immigració elevades es difon al llarg del litoral i del prelitoral central: 

mentre que durant el període 1988-1990 els municipis amb creixements immigratoris importants es 

concentraven bàsicament en cinc de les set comarques de l’Àmbit Metropolità —totes a excepció del 

Barcelonès i l’Alt Penedès—, en l’últim dels períodes analitzats s’estenen fins a les comarques veïnes (la 

Selva, el Gironès, el Bages, l’Anoia i el Baix Penedès, principalment). La ja mencionada 

metropolitanització creixent del territori català s’apunta com una de les causes d’aquest fenomen. 
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Arauzo (2002, p. 56) resumeix molt gràficament els procés de migració metropolitana des dels municipis 

més grans als més petits (vegeu la Figura 4.3). 

Figura 4.3. Model territorial de les pautes migratòries municipals a l’Àmbit Metropolità 

 

Font: Arauzo (2002, p. 56). 

No solament, però, l’Àmbit Metropolità presenta taxes d’immigració elevades. Així, algunes àrees de les 

comarques pirinenques —les més desenvolupades turísticament, com ara la Val d’Aran, la Cerdanya o el 

Pallars Sobirà— mostren taxes immigratòries importants, i també creixents, al llarg del període estudiat. 

Malgrat que pot tractar-se d’una immigració real, no pot descartar-se que una part important d’aquestes 

és com  a conseqüència del fenomen de l’«empadronament atípic» ja comentat. 

D’acord amb Ganau (2001, p. 61), els creixements tant dels municipis de muntanya com dels del litoral 

obeeixen, fonamentalment, a l’impacte de les noves pautes territorials del lleure: 

D’una banda, l’activitat econòmica que genera l’atenció de la població vacacional contribueix a 
atreure població cap a aquests municipis. De l’altra, el fenomen de les residències secundàries, tan 
freqüent a Catalunya i de caràcter bàsicament urbà, ha contribuït a aquest increment de la població 
en els municipis turístics per la tendència a convertir-les en primeres residències (ja sigui per canvis 
reals de residència o per empadronaments ficticis que busquen aprofitar els avantatges fiscals que hi 
van associats). 

Per contra, els municipis amb proporcions menors de nouvinguts es concentren —com en el cas dels 

decreixements de població— a les comarques de les Terres de l’Ebre i del sud de l’Àmbit de Ponent (el 

mateix Segrià, les Garrigues o el Pla d’Urgell), amb taxes inferiors al 10‰ en alguns casos. 

Com a resum dels efectes de les migracions internes catalanes —però també de les procedents de la 

resta d’àmbits—, es presenta la Figura 4.4, que mostra, a escala municipal, el percentatge de població 

més gran de 10 anys que l’any 1991 no residia al mateix municipi que el 2001. 
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Figura 4.4. Percentatge de població major de 10 anys que l’any 1991 no residia al mateix municipi que 
l’any 2001. Municipis de Catalunya, 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

El mapa ve a confirmar les conclusions anteriors, ja que mostra molt gràficament com les corones 

metropolitanes barcelonines, però en general també les àrees més properes a les grans ciutats, són les 

regions on un major percentatge de la població és nouvinguda, fruit, precisament, de la desconcentració 

dels municipis centrals més propers.  

A tall de resum, es pot concloure el que segueix: 

Aquestes dinàmiques expansives de la funció residencial han acabat modificant el territori català. És 
així que trobem explicació al naixement de les grans o petites perifèries urbanes arreu de Catalunya, 
del desplaçament imparable i progressiu de la població que de l’àrea metropolitana barcelonina 
s’assenta a les comarques limítrofes amb el Barcelonès, del gran increment de nous residents 
catalans de manera permanent on anteriorment hi havia una gran abundància d’immobles amb 
finalitats exclusivament turístiques, de l’afectació residencial nova en nuclis petits d’arreu de 
Catalunya (possiblement de persones que han pogut ajuntar els seus interessos residencials amb els 
seus interessos ocupacionals) i, finalment, podem interpretar de manera molt plausible l’extensió de 
zones residencials arreu de Catalunya, sigui del mar o de la muntanya que, nascudes d’una 
necessitat de lleure i d’esplai, han modificat força la fesomia del territori de Catalunya (Bonal, 1998, 
p. 358). 

Un càlcul que pot ajudar a resumir l’actual procés de desconc entració de la població catalana és l’índex 

de Gini —i la corba de Lorenz que se’n deriva—, un dels indicadors bàsics de concentració, entesa com a 



 La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 142 

uniformitat en la distribució. L’índex de Gini és una mesura que pren valors entre 0 i 1, de manera que, si 

s’aproxima a 0, la concentració és mínima (és a dir, s’esdevé un repartiment uniforme) i, si val 1, la 

concentració és màxima. 85 

Si apliquem la seva fórmula a l’estructura del poblament a Catalunya, observem que entre 1986 i 2001 el 

valor de l’indicador ha caigut des dels 0,8714 de l’any 1986 als 0,8559 de 2001, descens, doncs, encara 

que lleuger, que s’ha d’interpretar com una evidència de la desconcentració de la població catalana.86 

Aquest valor per al conjunt del territori català amaga, però, diferències regionals importants: de fet, 

aquesta disminució del valor de l’índex es deu, únicament, al comportament de l’Àmbit Metropolità, que és 

l’únic àmbit dels set establerts al Pla territorial general de Catalunya (Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques [DPTOP], 1995) que té una tendència a la baixa, ja que ha passat durant els quinze 

anys ressenyats, de 0,846 a 0,793. No obstant aquesta baixada important, és l’àmbit territorial que 

presenta, almenys encara, una concentració més gran de la poblac ió: no en va, els set municipis majors 

de 100.000 habitants —Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma 

de Gramenet i Mataró— concentren prop del 60% de la població de l’àmbit. Per contra, la resta del 

territori català presenta una estabilitat dels seus valors, cosa que, per una banda, els situa amb uns 

nivells de desconcentració major que l’Àmbit Metropolità, però que, per l’altra, fa pensar que els 

processos de dispersió de la població des de les principals ciutats (G irona, Tarragona, Lleida, Tortosa, 

Amposta, Manresa, Igualada i Vic) no són prou importants per a tenir reflex en el valor de l’índex, i més si 

es té en compte que probablement es tracta de municipis que veuen compensada part de la seva pèrdua 

de població pel fet de ser la destinació de la desconcentració de població procedent de l’Àmbit 

Metropolità. 

Aquesta tendència a la desconcentració creixent —evident almenys a la principal regió metropolitana del 

país— de la població no és un fenomen aïllat de Catalunya, sinó que s’emmarca dins un procés 

generalitzat en les societats occidentals, i que hom defineix com a suburbanització (vegeu la nota 16).  

L’autor que més ha teoritzat sobre l’evolució del poblament de les àrees metropolitanes és el britànic 

Peter Hall, qui, a mitjan anys seixanta, elaborà un model teòric amb les diferents fases del procés de 

creixement del sistema urbà, en el qual distingia els creixements diferencials de cada una de les àrees 

d’un hipotètic territori: la ciutat central, les dues corones metropolitanes i la resta de territori (Hall, 1966). 

 

85.  Una explicació detallada del càlcul de l’índex de Gini es pot trobar a l’adreça http://dmi.uib.es/~arnau/PracTur/node22.html  
(consulta: 4 d’abril de 2006). 
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Les fases d’aquest model —recollides per Sau (1995, p. 100) i Arauzo (2002, p. 25)— per a cadascun 

dels àmbits (els tres primers representats per la sèrie de circumferènc ies concèntriques, i la resta de 

territori per la circumferència més petita) es mostren als diferents gràfics de la Figura 4.5, en què els 

colors verds representen, segons la seva intensitat, un major creixement de la població, i el color vermell, 

un decreixement d’aquesta. 

Figura 4.5. Fases del model d’evolució del poblament urbà de Peter Hall 

 I. Centralització absoluta II. Centralització relativa III. Descentralització relativa 

 
 IV. Descentralització absoluta V. Descentralització absoluta VI. Descentralització 

amb guany 1a corona  amb guany 2a corona  amb pèrdues 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de l’adaptació de Sau (1995, p. 100). 

Alguns autors han coincidit a assenyalar que Barcelona i la seva àrea metropolitana estan actualment en 

la quarta fase d’aquest procés, caracteritzada per una pèrdua de població de la ciutat central en benefici 

de les dues corones metropolitanes (amb una major intensitat de la segona corona) i de la resta del 

territori català. El treball més reeixit és l’elaborat per Sau (1995), que consisteix en l’aplicació del model 

teòric de Hall a la realitat del territori metropolità barceloní —i, per extensió, del sistema urbà de 

Catalunya— a partir del càlcul de les taxes de creixement relatiu de població entre 1950 i 1991. 

En paraules de l’autora, la diferència principal entre el model teòric exposat per Hall i la realitat catalana 

és que, mentre que en aquell la primera etapa es caracteritzava per una centralització absoluta —amb un 

(ve de la pàgina anterior) 

86.  Una aplicació semblant de l’índex de Gini i de la corba de Lorenz sobre la concentració de la població en el territori, en 
aquest cas als municipis de l’Estat espanyol i per al període 1900-2001, es pot trobar a l’excel·lent treball d’Azagra i Chorén 
(2006, p. 322-334). 
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fort creixement de la població fruit de l’arribada de població local—, en el cas català això no s’esdevingué, 

probablement perquè això ja havia succeït amb anterioritat al període estudiat. Malgrat aquesta diferència 

inicial, tant l’evolució del model teòric de Hall com la del procés barceloní segueixen unes trajectòries 

semblants: entre 1950 i 1960 el sistema urbà català es troba en l’etapa de centralització relativa (fase II 

del model de Hall), amb el creixement més important a l’àrea metropolitana; i és que segons alguns 

autors (vegeu, per exemple, Serra [1991]) en aquesta època és quan la metropolitanització del territori 

català inicia els seus passos. Aquest etapa es manté fins a l’inici dels anys vuitanta, si bé ja entre 1960 i 

1970 la ciutat central (Barcelona i els municipis que s’hi troben conurbats) presenta per primera vegada 

una taxa de creixement lleugerament negativa que al final acaba en l’etapa de descentralització relativa 

(fase III), caracteritzada pel fet que l’àrea metropolitana (primera i segona corones) comença a augmentar 

a poc a poc el seu creixement en el territori metropolità, fruit de l’arribada de la població no pas de fora de 

Catalunya, sinó des de la pròpia metròpoli. 

L’estudi de Sau acaba l’any 1991 —que correspon a la data de les últimes dades disponibles en el 

moment d’elaboració de l’article—, de manera que l’autora no pogué constatar el que s’havia d’esdevenir 

a continuació, que no és res més que el pas a la fase IV del model de Hall, amb la descentralització 

absoluta: la ciutat central perd població en benefici de les dues corones metropolitanes, especialment la 

segona, si bé la més propera a la conurbació urbana presenta —almenys encara— creixements positius. 

Amb tot, no hi ha cap evidència, almenys encara, que confirmi que s’evoluciona cap a la cinquena fase 

(l’expansió de les pèrdues de població també a la primera corona metropolitana). De fet, la lleugera 

disminució del ritme de pèrdua de població de Barcelona (que s’esdevenia des del volum màxim de 

població assolit el 1983) o, fins i tot, la lleugera pujada experimentada els darrers anys (si es té en compte 

les dades més recents del padró municipal d’habitants)87 semblarien desmentir, o almenys qüestionar, 

aquesta hipòtesi. 

D’altra banda, tampoc no és clar què s’esdevé després de la sisena fase del model ressenyat, si bé 

alguns autors, seguint l’evolució de la ciutat de Copenhaguen, aposten per un retorn a la fase I, però amb 

el guany de població, també, de la resta del territori no metropolità. De fet, les dades semblen suggerir 

que l’augment de població estrangera està provocant un encavalcament en el temps i l’espai de dos 

fenòmens de tendències contraposades: mentre la població de nacionalitat espanyola segueix 

descentralitzant-se, s’esdevé un procés «recentralitzador», protagonitzat per la població de nacionalitat 

estrangera, que tendeix a concentrar-se en certes àrees de la ciutat central —el nucli històric, els barris 

 

87.  Per a l’evolució del volum de la població barcelonina i els seus components, vegeu l’exhaustiva memòria de recerca de 
doctorat de López Gay (2004a). 
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perifèrics, etc—contrarestant —i, en alguns casos, compensant— la marxa de població espanyola i 

frenant així la caiguda del nombre d’habitants de l’àrea central. Així ho ha demostrat Nel·lo (2004a, 2004b) 

per a les set majors àrees metropolitanes espanyoles —Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, 

Bilbao i Màlaga— des de l’any 1996, constatant que la tendència hi és comuna a totes elles si bé amb 

ritmes, intensitats i calendaris diferents. 

De cara al futur, a aquest protagonisme de la població estrangera, cal sumar-hi uns altres dos factors que 

poden afavorir la recentralització de la població. D’una banda, la situació favorable del parc immobiliari, 

amb un progressiu protagonisme de les llars formades per només 1 o 2 membres, que en molts casos 

superen els 65 anys; i, de l’altra, una consideració entorn al cicle de vida de les persones que han deixat 

la ciutat central: es tracta, bàsicament, de persones joves, que es troben en el moment de formar una llar i 

a l’inici del seu cicle reproductiu. Doncs bé, la literatura suggereix que, un cop transcorregut el període 

d’escolarització dels fills, en créixer i emancipar-se per a iniciar estudis superiors o la vida professional, 

retornen en alguns casos a la ciutat central per motius d’accés als llocs d’estudi o de treball, al mateix 

temps que els progenitors poden igualment retornar a la ciutat central, on els serveis són més accessibles 

i les necessitats de mobilitat menors (Nel·lo, 2004a, p. 32-33). 

4.1.3. Les causes i les conseqüències de la redistribució de la població catalana 

Intentant defugir en el grau possible la simplificació a partir del paradigma de la causalitat,88 es pot afirmar 

que són diversos els factors explicatius del fenomen de dispersió de la població sobre el territori, si bé el 

més important és el preu del sòl, el valor del qual disminueix d’una manera concèntrica al voltant de la 

ciutat de Barcelona i la seva conurbació, fet que propicia un moviment de relocalització tant de la població 

com de les activitats productives des de la ciutat central cap a les perifèries urbanes i la resta del territori 

català. 

 

88.  D’acord amb les paraules de Miralles -Guasch (2002a i 200b), per a comprendre els canvis actuals i les relacions entre els 
fenòmens que les componen cal adoptar l’òptica de la dialèctica entre esdeveniments, deixant enrere el punt de vista de la 
causalitat, basat en un cert determinisme tecnològic segons el qual l’evolució i els canvis en l’estructura urbana depenen dels 
canvis tecnològics, els quals serien els responsables d’organitzar l’activitat humana i estructurar les interaccions socials (Ramos, 
2005, p. 246). La clau de l’èxit i la perdurabilitat d’aquest enfocament, que és l’utilitzat tradicionalment per a analitzar sistemes 
complexos com el que és l’objecte d’aquesta tesi, cal buscar-les en el fet de permetre discursos simples i unívocs molt útils i 
rendibles. Enfront d’aquesta visió, però, s’erigeix un nou corrent —força generalitzat en la resta de ciències socials a part de la 
geografia—, que sembla que en els darrers anys es va imposant, el qual es basa en un canvi metodològic i conceptual que 
pretén superar la relació causal de la interacció territori–transport–mobilitat mitjançant la substitució del vell paradigma pel de la 
dialèctica entre fenòmens. Segons aquesta perspectiva, el territori es concep com un sistema obert, els processos de 
transformació del qual són influenciats per múltiples factors no aïllats individualment que actuen simultàniament en l’espai i el 
temps sumant-se, encavalcant-se, interrelacionant-se, etc. 
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Com afirma Bonal (1998, p. 357): 

El mercat de l’habitatge segueix unes lleis pròpies i complexes fruit i resultat de coordenades 
econòmiques i fiscals que en determinen l’oferta i fruit, així mateix, de l’expansió residencial que 
segueix camins i necessitats ben diverses i que en defineixen la demanda. [...] La demanda 
d’habitatge neix de sectors poblacionals ben definits: joves en vies d’emancipació familiar, 
desplegament de segones residències per raons de desplaçament laboral, d’oci i de qualitat de vida, 
i terciarització progressiva dels centres històrics urbans que acaben substituint, i en alguns casos 
expulsant, la funció residencial tradicional.  

En efecte, el procés esmentat de dispersió de la població ha estat conduït per dues vies diferents però 

complementàries. D’una banda, la construcció de nous habitatges ha experimentat un boom inimaginable, 

com demostren dos indicadors molt senzills com ara la relació entre el parc d’habitatges de l’any 1981 i el 

de 2001 i el consum de sòl. El primer mostra com el nombre d’habitatges a Catalunya ha crescut el 35% 

(3.314.155 enfront de 2.452.869), però, cosa que encara és més important, aquest augment en el nombre 

d’habitatges ha estat acompanyat d’un canvi en la tipologia de les noves construccions, en tant que si bé 

creixement se segueix esdevenint de manera prioritària en els nuclis urbans consolidats, la proprorció 

d’habitatges construïts en entitats de poblament noves (urbanitzacions, cases disperses, etc.) ha crescut 

molt (Carrera i López, 2006, p. 26). 

Així ho demostra Muñoz Ramírez (2004) en la seva tesi doctoral sobre la urbanització dispersa i la 

construcció d’habitatges de baixa densitat del tipus unifamiliar a la regió metropolitana de Barcelona, en la 

qual, amb dades proporcionades pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, constata 

que un de cada tres habitatges construïts entre 1987 i 2001 a la província de Barcelona era del tipus 

unifamiliar, dels quals un 55% era adossat.  

Gràfic 4.1. Consum de sòl a l’Àmbit Metropolità (hectàrees de sòl urbà). 1880-1995  

 
Font: Adaptació de Monclús (1998b, p. 164) i Rueda (2002, p. 78).  
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Requadre 2. El debat sobre el consum de sòl i el model urbanístic  

L’elevat consum de sòl derivat, entre uns altres factors, de la proliferació del model urbanístic de baixa densitat 
genera controvèrsia entre els experts, que s’hi mostren a favor o en contra. 

Un exemple d’aquest fet és el debat que es generà al fòrum [Territori] —un espai a Internet per a l’intercanvi 
d’informació i el debat sobre l’actualitat les transformacions territorials, promogut per la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori [http://es.groups.yahoo.com/group/territori]— durant el mes de febrer de 2006. L’arrel 
de la discussió fou la publicació, el dia 16 d’aquell mes, d’un article d’opinió del Sr. Jordi Gual, subdirector 
general de La Caixa, al diari La Vanguardia amb el títol de «La Catalunya compacta». 

 

Font: La Vanguardia, 16 de febrer de 2006, p. 76 

S’hi defensa la urbanització dispersa 
com una manera de rebaixar l’alta 
densitat de la població catalana, i la 
llibertat dels ciutadans per optar per 
aquest model urbanístic sense que la 
planificació en marqui les pautes. 
Sobre els efectes negatius del model 
defensat, com ara l’elevat consum de 
sòl, l’autor opta per l’internalització dels 
costos socials en els mateixos usuaris. 

L’article aviat obtingué resposta al 
fòrum ressenyat, amb argumentacions 
que defensen l’esgotament del sòl 
urbanitzable a Catalunya, el gravamen 
sobre els costos de la urbanització 
dispersa, o la importància de la 
consciència social i territorial per sobre 
de la llibertat individual. 

Una altra aportació al debat fou la que 
informà que a França existeix un 
programa governamental —«La casa a 
100.000 euros»— per tal de fomentar, 
almenys en teoria, l’accés social a 
l’habitatge, enfront dels problemes de 
raresa del sòl, d’augment dels preus i 
d’extensió urbana. 
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Això explica el fet que el segon dels indicadors citats mostri que el consum de sòl hagi estat tan elevat a 

l’Àmbit Metropolità durant el període 1972-1992 com en la resta de la història, com ha demostrat Albert 

Serratosa (1994),89 amb un ritme de creixement equivalent a tres hectàrees per dia (vegeu el Gràfic 4.1).90 

I tot això, com s’ha vist, en un context d’estancament progressiu de la població barcelonina i catalana 

(Ferrer, 1997, p. 77), però amb un augment considerable del nombre de llars.91 

De l’altra banda, el parc immobiliari de segones residències —la formació del qual no és un fenomen 

recent (com sí que ho ha estat la generalització de la seva disponibilitat per les llars), sinó que s’anava 

forjant des dels anys seixanta i setanta (Pié, s. d., p. 14)— 92 ha permès, com afirma Alabart (1995, p. 

303), actuar de «coixí amortidor» enfront de la problemàtica de l’habitatge de les grans ciutats en la 

mesura que han esdevingut primeres residències. 

En uns termes semblants s’expressa Nel·lo (2001, p. 104-105) en afirmar: 

[...] el mercat de l’habitatge actua ensems, com a motor i com a filtre de la distribució del poblament 
metropolità. N’és el principal motor perquè, al nostre entendre, molts dels desplaçaments s’expliquen 
—més que per la recerca de condicions de vida pretesament menys urbanes, o per la preferència de 
determinades tipologies arquitectòniques— per una raó força més contingent: la dificultat de trobar el 
tipus d’habitatge que es cerca al preu que hom pot pagar en el municipi d’origen. I n’és el principal 
filtre perquè, la capacitat d’accedir a l’habitatge i d’escollir -ne la localització en estar en relació 
directa amb la renda, el mercat de l’habitatge permet (o acondueix) a determinats grups socials fer 
determinats moviments i ho impedeix a d’altres. 

Els mapes representats a la Figura 4.6, elaborats a partir de la cartografia d’usos del sòl disponible a la 

web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, mostren 

aproximadament quina ha estat la difusió de la superfície edificada93 sobre el territori metropolità durant el 

període 1987 i 2002. S’hi aprecia la difusió del poblament no pas per l’ampliació dels nuclis urbans 

consolidats, sinó en forma d’urbanitzacions, identificables com la munió de petites taques, amb un fort 

creixement a les comarques interiors de l’àmbit, especialment a l’Alt Penedès i el Vallès Oriental. La 

 

89.  Cal fer constar, però, que es tracta d’un estudi la metodologia del qual ha estat obertament qüestionada en el treball de 
Solans (2002). 

90.  Com a actualització del treball de Serratosa, recomanem al lector la consulta del treball de Font et al. (2005) sobre les 
transformacions urbanitzadores a l’Àmbit Metropolità entre 1977 i 2000, dotat d’una cartografia i documentació gràfica excel·lents. 

91.  Concretament, entre 1991 i 2001, segons les dades censals, el nombre de llars de l’Àmbit Metropolità ha crescut en 245.488 
(de 1.361.885 a 1.607.373) i del conjunt de la província de Barcelona en 245.488 (de 1.493.173 a 1.754.332). 

92.  Així ho demostra el fet que, segons les dades del censos d’habitatges de 1981 i 2001, el pes relatiu dels habitatges 
secundaris sobre el parc total d’habitatges principals hagi augmentat només en 2 punts, del 13,54% al 15,53% (font: 
www.idescat.es) (consulta: 17 de gener de 2006). 

93.  D’acord amb Carreras Quilis (2002, p. 29), cal no confondre la superfície edificada amb la urbanitzada, en tant que la primera 
—l’única que es dedueix de l’observació de les fotografies àrees, que són la base de la cartografia aquí presentada— mostra 
únicament l’ocupació del sòl pels edificis, de manera que la superfície total ocupada (vials, etc.) hi deu ser molt superior.  
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mateixa font permet conèixer —encara que d’una manera aproximada a causa del seu grau de 

resolució— que durant aquest interval de temps la superfície edificada a Catalunya ha crescut el 50%, i 

ha passat de les gairebé 66.000 hectàrees urbanitzades l’any 1987 a les gairebé 100.000 de l’any 2002. 

Però encara és més important observar l’evolució de la superfície urbana segons la tipologia edific atòria 

en tant que el poblament compacte ha crescut el 8%, i el dispers, més del 108% —havent-se doblat, per 

tant, la seva superfície—, de manera que l’any 2002, per cada hectàrea de tipologia urbana compacta n’hi 

havia 1,42 de dispersa. 

Figura 4.6. Evolució de la superfície edificada (compacta + dispersa) a l’Àmbit Metropolità, 1987-2002 

1987 

 
2002 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques disponibles a la web del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya (www.gencat.net/mediamb). 

Al mateix temps, cal fer notar que el mercat de la localització residencial s’ha independitzat força del 

mercat de treball: malgrat que mantenen una relació evident (no es pot viure més enllà de certs límits 

economicotemporals del lloc on es treballa), la millora en les comunicacions i els modes de transport 
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permeten que la gent pugui residir en indrets com més va més distanciats del lloc de treball (Clusa i Roca 

Cladera, 1999). 

4.2. El sistema multiresidencial de la població catalana. Les segones residències94 

Els apartats anteriors han pretès demostrar el fenomen recent de la forta redistribució de la població 

catalana per tot el territori català, pròpia de les societats metropolitanes actuals. No obstant, la difusió de 

la població en el territori no és únicament per la via de la descentralització de la residència habitual cap a 

les corones metropolitanes —l’abast territorial de les quals cada cop és més gran— sinó que cal destacar, 

també, el paper que les segones residències95 han jugat en aquest sentit. 

En efecte, als darrers anys, la possessió d’un segon habitatge per part de les llars catalanes ha 

augmentat considerablement. I és que tal com afirmen Pallarès i Riera (1991, p. 11), la disponibilitat d’una 

residència secundària és un fenomen progressiu que s’observa en les societats més desenvolupades, 

com un fenomen més de l’auge de les activitats turístiques i d’oci de la població, afavorit pel creixement 

del nivell de vida i l’increment del temps de lleure disponible. 

Efectivament, diversos autors —vegeu Anton i Ibarguren (1993) o López Colás (2003) per citar dos dels 

més prolífics sobre la matèria— coincideixen en assenyalar que l’expansió de la residència secundària ha 

estat causada, entre uns altres factors, pel desenvolupament econòmic i social, la generalització de les 

vacances pagades, l’increment del grau de motorització individual, l’organització d’equipaments recreatius 

a gran escala i, fins i tot, la recuperació d’una certa tradició antiurbana (Valenzuela, 1976, p. 136), en 

forma de «fugida de la ciutat i retorn a l’espai rural i costaner com una opció personal i social favorable a 

una vida sana i reequilibrada i, per tant, com un antídot enfront de les tensions de la vida urbana» 

(Pallarès i Riera 1991, p. 12).96 

 

94.  La traducció del terme castellà vivienda al català planteja alguns problemes. Descartada l’opció vivenda, incorrecta en català 
però usada de manera freqüent, s’han utilitzat com a sinònims els termes habitatge  i residència ?malgrat tinguin significats 
lleugerament diferents? amb la finalitat de no carregar excessivament el text.  

95.  Al llarg del text, s’han utilitzat indistintament els termes segona residència, residència secundaria i habitatge secundari, 
malgrat que Fraguell (1994, p. 27-28) assenyala que aquests dos últims impliquen «una definició de desvaloració, en el sentit de 
residència de segon ordre; quan la major part dels residents la valoració que en fan és a l’inrevés, perquè hi passen un temps 
d’esbargiment i de relaxament.» 

96.  Alguns altres autors (Gili, 2003) afegeixen a la llista d’arguments descrits els beneficis fiscals obtinguts per la compra de 
segones residències, juntament amb la necessitat de donar sortida al diner «negre» i l’anunci de l’entrada en vigor de la Llei de 
Costes l’any 1988 que provocà un increment de la demanda de llicències d’obres a primera línea de mar. 
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Així, almenys de manera teòrica, cal entendre la residència secundària com una classe específica 

d’allotjament turístic amb finalitats recreatives.97 No obstant, i com s’ha demostrat en alguns estudis 

recents (vegeu per exemple, Ajenjo i Alberich, 2006), l’ús que les llars realitzen d’aquesta classe 

d’habitatges va, sovint, més enllà de les finalitats turístiques per a esdevenir, en alguns casos, 

alternatives residencials a l’habitatge principal, motiu pel qual alguns autors, sobretot de l’escola francesa, 

opta per parlar de multiresidència o doble residència. 

4.2.1. Els models de localització territorial de les segones residències 

Un dels principals factors que s’han estudiat tradicionalment sobre les segones residències és la seva 

localització en el territori, de cara a avaluar-ne l’impacte en les zones on es localitzen i els beneficis i/o 

inconvenients de caràcter social, econòmic, ecològic i paisatgístic que se’n deriven. Tot això sota el 

prisma que les segones residències són un dels principals factors d’urbanització de l’espai rural i, en 

conseqüència, de transformació i de reordenació dels sistemes urbans. 

Però quins models teòrics expliquen la localització i la difusió de les segones residències en el territori? A 

grans trets, tant els models genèrics de desplaçaments turístics com els de localització residencial 

destaquen, d’una banda, una sèrie de condicionants tècnics, com ara la distància i la capacitat per a 

superar-la (l’accessibilitat); i, de l’altra, els relacionats amb el sòl i el paisatge (el preu del sòl, la qualitat 

del paisatge i el clima, principalment). 

En general, els models consideren que el fenomen de la segona residència es troba estretament vinculat 

a l’existència d’aglomeracions urbanes, que actuen com a «centres emissors» de població. Així, segons el 

model clàssic de Claval (1980), es poden dibuixar al seu voltant unes àrees concèntriques amb finalitats i 

funcions turístiques diferenciades: a) les àrees més pròximes, caracteritzades per la presència gairebé 

exclusiva de segones residències, i vinculades a la recreació quotidiana o periòdica; b) les àrees 

intermèdies, situades més enllà dels 150 quilòmetres, on sovintegen els recorreguts turístics i les estades 

de platja o en ciutats singulars, amb un allotjament sustentat per l’oferta hotelera; i c) les destinacions 

més llunyanes, on la presència de segones residències de les persones procedents dels centres emissors 

és gairebé nul·la, i on el viatge es desenvolupa mitjançant operadors turístics. 

Com que el creixement dels nuclis urbans és, per definició, un fenomen dinàmic, afecta, amb major o 

menor grau, les pautes de localització de les segones residències. Per aquest motiu Lundgren (1974), a 

partir de la investigació del fenomen al Canadà, elabora un model en tres etapes que relaciona les 

 

97.  Així ho recull l’INE en la pròpia definició censal de segona residència, com es veurà en l’apartat següent.  
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transformacions de les relacions espacials entre els centres urbans i les àrees de segones residències a 

mesura que els primers creixen (Pallarès i Riera, 1991; López Colás, 2003; Gonzàlez Reverté, 2000): en 

la primera etapa, la demanda del nucli emissor, de volum mitjà, genera una petita regió de residències 

secundàries; en la segona, a mesura que l’àrea urbana creix, s’incrementa la demana de residències 

secundàries i s’expandeix l’espai dedicat a aquesta classe d’habitatges; i, en una tercera fase, quan la 

ciutat ha esdevingut àrea metropolitana, la regió inicial de residències secundàries queda absorbida per 

l’expansió de l’espai urbà fins al punt de formar-ne part, de manera que les residències secundàries han 

passat a ser residències permanents i s’ha generat una nova regió de residències secundàries, més 

allunyada. 

Figura 4.7. Fases del model de Lundgren de la implantació territorial de les segones residències 

 
Font: Pallarès i Riera (1991, p. 19). 

No obstant, com alguns autors assenyalen (Fraguell, 1993, p. 128), es tracta d’una teorització que, d’una 

banda, només explica el model d’implantació territorial de proximitat, però que no és aplicable en aquells 

casos —com, per exemple, l’espanyol— en què existeix certa distància entre la residència principal i la 

secundària; i, de l’altra, no té en compte el preu del sòl, factor clau en la localització de les activitats en el 

territori (López Colás, 2003, p. 38). 

Miossec (1977) millora el model de Lundgren amb la consideració que les zones turístiques i d’expansió 

de les segones residències no es disposen de forma concèntrica al voltant de les ciutats, sinó que 

existeixen diversos factors de deformacions positives —el menor cost de la vida, el clima o el relleu 

favorables o els lligams històrics— o negatives —problemes polítics o econòmics, entorn natural 

degradat, etc. Així, la principal aportació del model de Miossec és que adverteix de l’existència d’una 

pluralitat de centres o espais emissors de diversa magnitud (Fraguell, 1993, p. 129), que afecten les 
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característiques dels espais receptors. Per aquest motiu, als espais de lleure conviuen, amb diferents 

intensitats, formes d’allotjament mercantilitzades (hotels, càmpings, etc.) amb unes altres de no 

mercantilitzades, com les segones residències (Pallarès i Riera, 1991, p. 18). 

4.2.2. Les segones residències i les dinàmiques metropolitanitzadores del territori 

Com es pot desprendre dels models teòrics, l’aparició i expansió del fenomen de les segones residències 

és un dels factors que impulsen la difusió de les dinàmiques metropolitanes al nostre país (Roca Cladera, 

1998): el parc immobiliari de segones residències —la formació del qual es venia forjant des dels anys 

seixanta i setanta (Pié, s. d., p. 14)— ha permès, com afirma Alabart (1995, p. 303), actuar de «coixí 

amortidor» enfront de la problemàtica de l’habitatge de les grans ciutats, ja que s’han convertit en 

primeres residències. 

De fet, Anton i Ibarguren (1993) reivindiquen la utilització de la localització de les segones residències, en 

particular, i de l’espai d’oci, en general, com a un element a tenir en compte en els intents de delimitació 

de l’espai metropolità, centrats, fins ara gairebé exclusivament en la identificació d’àrees funcionals a 

partir dels fluxos de mobilitat habitual per treball. La hipòtesi és que «l’espai metropolità es concentra 

durant els períodes productius de la població i s’expandeix durant els períodes d’oci», sota la idea que no 

existeix una dicotomia de l’espai productiu i el de l’oci, sinó que el sistema metropolità incorpora, 

globalment, els períodes d’activitat i d’oci de la seva població. Així, el desenvolupament de les àrees de 

segones residències entorn dels centres metropolitans pot interpretar-se com un cas específic de 

periurbanització98 de caràcter recreatiu que obeeix a la possibilitat de satisfer-hi les necessitats d’oci de la 

població. En termes semblants s’expressa Fraguell (1994, p. 59), quan afirma que  

[...] el medi rural esdevé un annex territorial de la ciutat que genera veritables «camps urbans» i que 
es veu disposat a patir de múltiples formes de colonització, d’inversió de capitals urbans i susceptible 
de convertir-se en un espai d’oci. 

En una línia semblant cal inscriure l’article de González Reverté (2003). La seva principal aportació sobre 

el fenomen de les segones residències a Catalunya és «reconsiderar el paper que els espais turístics i 

residencials costaners juguen en el desenvolupament recent del sistema urbà català» (p. 18). Segons 

l’autor, la necessitat d’estudiar aquest fenomen radica en tres motius: en la manca d’estudis seriosos 

sobre les relacions que el litoral català manté en el procés d’urbanització actual; en la realització d’un 

estudi sobre la urbanització des del punt de vista de la «perifèria», en tant que la majoria dels estudis se 

 

98.  Aquest concepte fa referència al procés de creació de nous assentaments urbans més o menys propers a les grans ciutats 
—o a grans vies de comunicació— amb una morfologia més aviat difusa. 
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centren únicament en la regió delimitada per les set comarques de l’Àmbit metropolità; i, finalment, i amb 

relació als dos anteriors, en la constatac ió que l’escassa atenció prestada a l’espai litoral perimetropolità 

es correlaciona inversament amb la jerarquia urbana assolida per aquesta àmbit. 

Resulta contradictori, però, que el fenomen de la segona residència, que apareix com una vàlvula 

d’escapatòria dels seus usuaris respecte de la ciutat, contribueixi de forma decisiva a la urbanització del 

medi rural on se situa: 

La segona residència ha transportat «la ciutat» i els seus habitants fins al camp. [...] Així, la segona 
residència surt de la ciutat tradicional com una manifestació de rebuig de tot allò que aquesta 
representa i es materialitza en un medi —que és, en un principi, de característiques rurals— 
generalment a l’entorn de petites poblacions proveïdes de gran atractiu paisatgístic, Transforma 
aquest medi urbanitzant-lo i aportant-li elements que són propis de la ciutat. És a dir, la segona 
residència surt de la ciutat per crear la seva pròpia ciutat; en realitat és una prolongació del fenomen 
urbà, un desdoblament de barris residencials separats físicament en l’espai. 

Per això hem de concloure que la segona residència no és ni camp ni ciutat, sinó una barreja 
d’ambdós medis i que existeix en la mesura que hi ha una percepció negativa del món urbà. 
(Fraguell, 1994, p. 61-62)  

Com a conclusió, Ric ard Pié (s. d., p. 16-18), en la seva diagnosi sobre la dinàmica de la segona corona 

metropolitana barcelonina —que fàcilment podria fer-se extensiva a altres zones metropolitanes—, 

resumeix de manera excel·lent el paper que al llarg del temps les segones residències han jugat en 

l’expansió de les dinàmiques metropolitanitzadores del territori: 

L’aparició de la ciutat dispersa arrenca a la dècada dels anys seixanta com un fenomen 
d’urbanització aïllada —situada principalment en àmbits rurals o forestals—, que es diferencia dels 
anteriors processos d’urbanització en baixa densitat perquè no depèn del transport públic, tal com 
havia succeït en les poblacions d’estiueig que van aparèixer al llarg de la xarxa de ferrocarril, ni del 
caràcter singular de l’emplaçament, com va passar a la costa o als balnearis. [...] La segona 
residència dels anys seixanta es planteja com una oferta de sòl en un entorn «natural» per a un 
gaudi temporal (caps de setmana, vacances), que es presenta com l’única alternativa possible a les 
dures condicions de la ciutat industrial de l’època. 

Aquest estoc urbanístic s’ha integrat progressivament en el sistema metropolità a partir de la seva 
reconversió en primera residència cap a la segona meitat dels anys vuitanta, amb la recuperació 
econòmica posterior a la crisi de les energies, que significa també una profunda reestructuració (i 
relocalització) de les activitats industrials en el territori. Aquesta reconversió respon a diverses 
causes: l’ampliació de les franges de població que han sortit del mercat de treball (jubilats) i que 
cerquen un ambient quotidià menys «urbà»; la relocalització territorial de certes activitats industrials, i 
l’encariment de l’habitatge en les àrees centrals. 

Malgrat que la revisió del planejament dels anys vuitanta va reduir les expectatives absolutament 
desproporcionades que tenien aquest tipus d’urbanitzacions —generades per l’especulació 
incontrolada de l’etapa immediatament anterior—, l’execució i completament d’una part d’aquelles 
urbanitzacions —que els plans van considerar consolidades—, així com la irrupció d’una demanda 
de primera residència unifamiliar en el mercat, han incidit fortament en el conjunt del sistema 
metropolità i, de forma especial, en els petits municipis. Aquest nuclis han vist com augmenta la 
demanda d’equipaments sense que s’hagi previst res, al temps que es veuen obligats a donar 
serveis a un tipus d’urbanització mot cara per al seva posició territorial i la baixa densitat.  
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4.2.3. Els efectes de les segones residències 

Més enllà del context general d’augment del nivell d’urbanització i metropolitanització que significa la 

implantació territorial de les segones residències, es poden identificar una sèrie d’efectes a escala local, 

tant sobre la població autòctona, com sobre al municipi (des d’una perspectiva social i econòmica) i el 

territori (des del punt de vista paisatgístic). 

Seguint les paraules de Fraguell (1994, p. 69-74), els principals avantatges de les segones residències 

són de caràcter socioeconòmic: així, des del punt de vista social, posen fre a l’èxode rural i a l’envelliment 

demogràfic; permeten la millora de la infraestructura i els serveis en general i realcen la valoració positiva 

del poble i del patrimoni local; i des del punt de vista econòmic, ajuden a la creació de més llocs de treball 

directes i indirectes en el sector de la construcció, el comerç, l’artesania i els serveis; a l’augment 

generalitzat de la renda per la venda de terres, i a la millora les condicions d’explotació del sector agrari. 

Finalment, i pel que fa al paisatge, contribueixen a la conservació del patrimoni arquitectònic i al 

manteniment del paisatge agrari que ajuda a formar una imatge turística. 

Els inconvenients, però, que es deriven la seva implantació territorial també són nombrosos: així, en 

primer lloc , i des del punt de vista social, impliquen una pèrdua dels valors tradicionals, al mateix temps 

que s’esdevé una oposició entre la població local i la nouvinguda, que provoca que aquesta última es 

replegui en si mateixa i no participi en la vida local, especialment si aquesta no és originària de la zona en 

qüestió. En segon lloc, en l’àmbit econòmic, provoquen un augment de les despeses per la dotació 

d’equipaments urbans a càrrec dels pressupostos dels municipis receptors, l’alça dels preus de venda 

dels terrenys i dels habitatges i de les diferències de renda de la població local, així com la debilitació de 

les activitats agràries. Finalment, els efectes negatius més importants fan referència a l’àmbit paisatgístic 

(López Colás, 2003, p. 65-73): l’alt consum de sòl i la destrucció consegüent de paratges fins llavors 

naturals a causa de l’assentament de segones residències i d’infraestructures, la manca d’integració de 

les noves construccions en el tramat urbà existent i en el paisatge; la degradació del medi natural amb 

l’augment del trànsit de vehicles i la contaminació del sòl, l’aire i l’aigua i l’abandonament de les terres 

fèrtils per a l’agricultura a causa de l’especulació. Com s’ha dit, aquests efectes perniciosos 

autodestrueixen el propi fenomen turístic, ja que són els mateixos usuaris de segones residències els qui 

malmeten els atractius paisatgístics que cercaven en el medi receptor. 
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Requadre 3. La percepció de la urbanització del territori des dels pobles receptors 

Malgrat el que s’ha exposat sobre els efectes, principalment negatius, de la creixent urbanització del territori, 
especialment a causa de l’auge del fenomen de les segones residències, alguns estudis reflecteixen la visió 
contrària de la població dels municipis receptors, com reflecteixen les dades de l’enquesta de l’Instituto de 
Estudios Sociales de Andalucia sobre qüestions de medi ambient. 

 

Font: El País , edició d’Andalusia, 31 d’octubre de 2006, p. 27 
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Els efectes ressenyats han centrat les línies d’investigació al nostre país, que s’aprofundeixen en l’anàlisi 

de les transformacions de la segona residència a escala local i comarcal, així com també les seves 

repercussions territorials i ambientals, com es veurà a continuació. 

4.2.4. Els estudis sobre les segones residències fets des de Catalunya 

Segurament per la importància del fenomen del turisme relacionat amb l’habitatge secundari i els seus 

impactes urbanístics i territorials, es tracta d’un tema força estudiat a Catalunya, a semblança del que 

s’esdevé a França, on s’erigeix com una escola amb llarga tradició d’estudis i que, actualment, segueix 

proposant nous conceptes i enfocaments (López Colás i Módenes, 2005b, p. 44).99 Com els mateixos 

autors afirmen, 

els geògrafs catalans i espanyols han tractat a bastament els factors contextuals responsables de 
l’expansió de la segona residència i les repercussions territorials i sectorials en les localitats on 
s’implanten. L’estudi de la segona residència s’ha realitzat des de diverses línies temàtiques. 
Esquemàticament, les línies de recerca corresponen als tres grans tipus i territoris d’especialització 
de la segona residència: rural, periurbana o metropolitana i litoral. 

El precedent més antic sobre la matèria que podem trobar es remunta a l’any 1977, quan Manuel Herce 

publica l’article «El consumo de espacio en las urbanizaciones de segunda residencia en Cataluña». Com 

es pot desprendre del títol, el tema central del treball és l’impacte paisatgístic i ambiental de les 

urbanitzacions residencials i la necessitat d’una política de planejament en el medi rural, si bé s’hi fan 

algunes referències a la intensitat del fenomen, a la lògica dels agents socials i al marc ideològic en què 

es desenvolupa (Pallarès i Riera, 1991, p. 28). 

Un altre treball destacable és el realitzat per Raurich i Sicart (1981) sobre «les segones residències a 

Catalunya», en què s’analitza la segona residència com un element singular de la demanda privada de 

serveis de lleure segons el nivell de renda, la disposició de temps lliure i el grau d’urbanització de la 

població. L’estudi consisteix en una anàlisi, a partir de les dades de l’Encuesta de equipamientos y nivel 

cultural de las familias, de les característiques de la població catalana segons aquests paràmetres en 

comparació amb els que presenten unes altres societats europees. 

 

99.  Malgrat que aquí només es farà una breu referència a la literatura produïda per autors catalans sobre la qüestió a Catalunya, 
no podem deixar de citar uns altres treballs sobre altres regions espanyoles. Així, i sense voluntat de ser exhaustius, existeixen 
nombrosos treballs sobre la totalitat del territori espanyol (Valenzuela, 1976; del Canto, 1983; Serrano Martínez, 1993a, 2003); la 
Comunitat de Madrid (Ortega, 1975; del Canto, 1981; 1994; Chuvieco i Aldecoa, 1983; Camarero, 1986); la Comunitat Valenciana 
(Miranda Montero, 1983, 1985, 1993); les Illes Balears (Salvà, 1979; Salvà i Socias, 1985; Salvà i Binimelis, 1993), Múrcia 
(Serrano Martínez, 1993b), Cantàbria (Álvarez, 2005), Andalusia (Urdiales, 1989; Guarnido i Segura, 1989), Galícia (Hernández 
Borge, 1987) i Castella-la Manxa (del Canto, 1988). 
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Un dels estudis més complets sobre el tema data de l’any 1984, quan l’equip encapçalat per Isabel 

Argany (Argany et al., 1984) realitzà un estudi per a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya sobre l’evolució del parc d’aquesta classe d’habitatges entre 1970 i 1981 a partir 

de la informació censal, informació que es complementaria l’any següent (Argany, 1985) amb les dades 

dels habitatges acabats entre 1981 i 1983. 

En concret, s’hi analitzaven quatre aspectes: la distribució territorial l’any 1981, l’increment des de 1970, 

la relació entre els habitatges principals i els secundaris,100 i, finalment, les tendències de creixement del 

parc residencial secundari. Entre les principals conclusions es destaquen que el litoral és l’espai català on 

aquesta classe d’habitatges és més present, seguit dels voltants de l’àrea més propera a Barcelona i de la 

zona pirinenca i prepirinenca; que les construïdes durant el període analitzat se situen més lluny de la 

ciutat de Barcelona que no pas les d’èpoques anteriors; i, finalment, que la relació entre el nombre 

d’habitatges principal i el de secundaris és especialment alta als municipis litorals, segons una gradació 

d’intensitats directament relacionada amb l’existència de Barcelona com a centre emissor de receptors. 

Un estudi molt complert és el dirigit per Pallarès i Riera (1991) per a l’Institut d’Estudis Metropolitans de 

Barcelona (IEMB) per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El 

treball, realitzat a partir de les dades de l’Enquesta metropolitana de Barcelona dels anys 1985 i 1990 —i 

que, en conseqüència, es limita a l’estudi de les segones residències dels habitants de l’antiga Corporació 

Metropolitana de Barcelona— presenta tres grans blocs: l’anàlisi de les característiques de la població 

que té una segona residència, el model de localització d’aquesta classe d’habitatges i la relació que 

existeix entre els grups de població que tenen un habitatge secundari i la seva localització territorial. 

Les tres conclusions principals a què les autores arriben en relació amb cada una de les hipòtesis de 

treball plantejades són les següents:  

ü La disponibilitat d’una segona residència per part de les llars barcelonines ve condicionada per la 

categoria socioeconòmica: els grups amb més ingressos anuals tenen més segones residències que 

la resta, al mateix temps que existeix una relació similar respecte la categoria socioeconòmica del 

cap de família, o amb unes altres variables indirectes com el nivell d’estudis, la superfície de 

l’habitatge principal i els hàbits culturals de la llar. 

ü El model territorial estàtic de localització de les segones residències ve determinat, en primer lloc, per 

la distància i l’accessibilitat, i, en segon terme, per factors d’índole sociocultural (la valoració 

 

100.  Malgrat que l’autora anomena aquest a relació «taxa de tinença», des del nostre punt de vista es tracta d’una denominació 
errònia, en tant que pressuposa que l’àmbit on se situen els habitatges secundaris és el mateix que el lloc de residència habitual. 
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paisatgística) i econòmica (l’oferta de sòl). Per la seva banda, des d’una perspectiva dinàmica es 

constata una progressiva expansió i un distanciament de les segones residències respecte al centre 

emissor. 

ü Les formes d’accés a la propietat d’una residència secundària donen com a resultat un comportament 

espacial diferenciat: mentre les segones residències adquirides per compra es localitzen prop de la 

ciutat central, a les àrees més allunyades o amb menys valor paisatgístic hi ha un major predomini de 

les segones residències cedides. 

Es pot considerar el treball realitzat per un equip del CED (Ajenjo i Alberich, 2006) en el marc del Llibre 

Blanc de l’Habitatge de Barcelona com una actualització de l’estudi de l’IEMB, en tant que l’àmbit hi és 

semblant —en aquest cas, ampliat als 36 municipis que formen part del Pla Estratègic Metropolità (en 

endavant, PEM). 

No obstant, el plantejament hi és força més ampli, abraçant tota Catalunya, de manera que l’estudi consta 

de dos blocs diferenciats: per una banda, la disponibilitat d’un segon habitatge per part dels residents a 

PEM; i, per l’altra, la disponibilitat d’un segon habitatge a PEM per part dels residents a la resta de 

Catalunya. Així, en primer lloc, s’analitza la disponibilitat, la localització i l’ús d’un segon habitatge per part 

dels residents a PEM, així com les seves característiques sociodemogràfiques segons on es localitza —al 

mateix municipi de residència, a la resta de Catalunya o a la resta d’Espanya o l’estranger—; mentre que 

al segon bloc es descriuen les característiques dels catalans que tenen un segon habitatge a algun 

municipi PEM, l’ús que en fan i el lloc on es localitza. 

Entre les principals conclusions es destaca el fet que mentre disposar d’un segon habitatge al mateix 

municipi no mostra uns trets rellevants gaire significatius, en l’extrem contrari, la disposició d’un segon 

habitatge molt allunyat, ja sia a la resta d’Espanya o a l’estranger, és fàcilment acotable a partir d’un únic 

tret característic: la migració. I és que en la gran majoria de llars que disposen d’un segon habitatge a 

Espanya, algun membre ha nascut a la mateixa província on es troba aquesta segona residència; un 

resultat que mostra els vincles existents entre el lloc de naixement i el lloc de residència. Per la seva 

banda, els habitatges secundaris situats a Catalunya, però no al municipi de residència, són els més 

importants, tant numèricament, com, i sobretot, pel que representen, en tant que poden ser considerats 

com una segona residència clàssica: un lloc d’oci on desplaçar-se en períodes vacacionals llargs, però 

també durant alguns caps de setmana. La incidència d’aquest segon habitatge té dos eixos principals i un 

de secundari; que són, respectivament, la categoria socioeconòmica, l’etapa del cicle de vida, i la densitat 

urbana de l’hàbitat on es viu habitualment. Finalment, i en relació amb les persones que resideixen fora 

de l’àmbit PEM però hi disposen d’un segon habitatge, les seves característiques sociodemogràfiques ens 

fan pensar que, majoritàriament, es tracta del que es coneix com empadronaments atípics. 
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D’una manera més específica, alguns altres estudis fan referència al paper de les segones residències 

sobre la mobilitat habitual i no habitual de les persones. En són exemplars clars el treball realitzat 

igualment pel CED (Ajenjo et al., 2001), que consisteix en un repàs de la bibliografia existent sobre la 

xarxa viària i la mobilitat habitual de la població catalana, en què s’analitza el paper de les segones 

residències com a factor generador de desplaçaments relacionats amb l’oci; o la tesi doctoral de 

Mendizàbal (1996) sobre l’ús temporal del territori dels habitants de l’Àmbit Metropolità. Aquest darrer 

treball consisteix en la descripció de cada una de les activitats quotidianes de la població —entre elles, 

l’ús d’una segona residència—, la seva localització en el territori i la posada en relació amb les 

característiques sociodemogràfiques dels seus protagonistes. 

Igualment en un una perspectiva territorial s’inclouen els treballs de Salvador Anton, un dels autors que 

més ha investigat sobre el tema (Anton, 1991, Anton i Ibarguren, 1993; Anton et al., 1996). Es tracta, en 

general, d’anàlisis que van més enllà de l’estudi de la localització de les segones residències en el 

territori, sinó que són acompanyades de reflexions sobre el fenomen metropolità. Així, per exemple, el 

treball de l’any 1993 reclama la incorporació del parc residencial secundari i les activitats d’oci de la 

població barcelonina com un factor més a l’hora de delimitar l’espai metropolità, juntament amb els ja 

clàssics relacionats amb l’aspecte productiu, com la mobilitat habitual per treball. Així, segons els autors, 

una interpretació d’aquesta classe tindria com a principals avantatges la incorporació de l’oci en l’anàlisi 

metropolitana, la concepció de l’espai de forma contínua i no pas fragmentada o dicotomitzada, i, 

finalment, enfocar l’anàlisi demogràfica en la planificació i la gestió del territori de forma integrada. 

Per la seva banda, Gili (2003) analitza el boom de les segones residències al Pirineu, i la seva relació 

amb el turisme, en general, i els esports de neu, en particular.101 La principal conclusió és que es tracta 

d’un model insostenible i autodestructiu a mitjà termini, ja que el principal valor de la zona, el paisatgístic, 

es troba en greu perill precisament per la proliferació d’habitatges destinats a segona residència, mentre 

que els beneficis que se’n deriven, com ara la creació de llocs de treballs, es limiten a un curt termini de 

temps en el sector de la construcció, i a una forta estacionalitat entre aquells derivats dels esports 

d’hivern. 

Una fornada important de treballs sobre les segones residències a Catalunya es produí l’any 2005 amb la 

celebració del XIX Congrés de Geògrafs Espanyols —Santander, 26-29 de juny—, que, sota el títol 

 

101.  Com afirma l’autor, a semblança del que s’esdevé sobre els atractius de les zones litorals —que es poden resumir en les 
tres «s», sigles en anglès sol, mar i sorra (sun, sea i sand)—, el mateix s’esdevé en el cas de les zones de muntany a: sun, ski i  
snow. 
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d’espais públic, espais privats, un debat sobre el territori, dedicà la primera de les seves ponències als 

espais residencials, i més, concretament, a l’estructura i el paisatge de les noves àrees residencials. 

Entre els treballs dedicats al tema concret de les residències secundàries al nostre país, es destaquen els 

treball d’Armesto et al. (2005) per al conjunt de Catalunya, i dos treballs (Cuadrado et al., 2005; Molleví i 

González, 2005) per a la comarca de l’Alt Empordà. El primer consisteix en l’anàlisi del procés de 

transformació, entre 1991 i 2001, de l’espai rural català, amb l’estudi de l’evolució, a escala municipal, de 

la seva població, dels llocs de treball que s’hi localitzen i del seu parc d’habitatges, segons la seva 

tipologia, amb l’objectiu d’establir una certa categorització dels municipis segons l’evolució combinada 

d’aquestes variables. 

Per la seva banda, els dos treballs sobre l’Alt Empordà tenen un plantejament i uns objectius semblants: 

emmarcar el canvi en les estructures residencials fruit de les transformacions territorials esdevingudes a 

la comarca, on el paper de les segones residències ha estat important, no tan sols perquè han 

promocionat la creació de nous espais residencials de baixa densitat, en contraposició al creixement 

compacte característic de la zona, sinó perquè han contribuït a la frenada de la davallada demogràfica de 

la zona i a l’increment de la seva població estacional (vegeu l’apartat 2.5), a costa de forts impactes 

negatius en el medi natural i paisatgístic. 

Complementen la literatura bàsica sobre les segones residències a Catalunya dues tesis doctorals 

d’estudi d’unes àrees concretes: la de Fraguell (1994) sobre el turisme residencial a la regió de Girona, i 

la de González Reverté (2000) sobre els processos urbanitzadors i els espais turístics residencials a la 

Costa Daurada. La primera, que destaca per la reflexió teòrica sobre les segones residències i el seu 

impacte territorial, és un complet estudi sobre l’evolució del parc d’habitatges no principals des de 1960 a 

1991 —utilitzant dades del cens d’habitatges— a la província de Girona de manera general, i a quatre 

municipis concrets —Roses, Sant Feliu de Guíxols, la Selva de Mar i Sant Llorenç de la Muga— de forma 

més concreta. 

Per la seva banda, el treball sobre la Costa Daurada no té com objecte específic l’anàlisi de les segones 

residències, sinó el procés urbanitzador residencial dels municipis de Calafell, Cunit i el Vendrell. Amb tot, 

les referències al parc d’habitatges no principals hi és constant, perquè constitueixen una part important 

del parc residencial d’aquella zona i, de fet, hi dedica un capítol sencer. Així, la hipòtesi principal del 

treball versa sobre el fet que els espais turístics residencials participen del procés d’urbanització, en el 

sentit que es veuen influïts i influeixen, al mateix temps, en les dinàmiques metropolitanitzadores de 

l’espai (Gonzàlez Reverté, 2000, p. III), seguint el fil conductor del model de Lundgren. 

Com a conclusió, l’autor assenyala que el model de ciutat suburbana al litoral comença a prendre força 

abans de l’inici dels processos de concentració urbana, ja que els seus orígens es remunten a les dures 



 La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 162 

condicions d’habitabilitat en determinats sectors fruit de la política d’urbanització accelerada del 

«desarrollismo» dels anys seixanta: 

La intensificació de la urbanització del litoral català obeeix en bona mesura a la compra d’habitatges 
d’ús temporal, fenomen associat a la baixa qualitat de l’habitatge principal a la ciutat d’origen. Per 
tant, aquest procediment té el seu origen en una problemàtica de justícia social i ambiental urbana, i 
hi involucra el territori no metropolità, i no pas al simple fet de consum turístic. [...] La seva formació 
arrenca de les condicions de vida i habitatge [...] que donen lloc a un nou «eixample» de la ciutat 
compost per diferents teixits urbans no connectats entre sí i fragmentat administrativament i amb un 
ús predominant lligat a l’oci (González Reverté, 2000, p. 19-20). 

4.2.5. Els determinants sociodemogràfics de la disponibilitat d’una segona residència 

La bibliografia espanyola sobre les característiques sociodemogràfiques del usuaris de les segones 

residències és força escassa, sens dubte per la falta d’estadístiques adequades, i es limita, quasi, als 

treballs realitzats des del CED per Módenes i López Colás, així com la tesi doctoral d’aquest últim autor. 

L’enfocament teòric i la metodologia emprada és similar en tots ells: per tal de confirmar el què la 

literatura identifica com a principals condicionants de cara a disposar d’una segona residència, es realitza 

una regressió logística entre diferents variables de caràcter demogràfic, social i econòmic a fi de mesurar 

el pes de cada un d’elles, bé a partir de l’Encuesta Sociodemográfica de 1991 (López Colás i Módenes, 

2004), bé a partir del cens de població i habitatges de 2001 per Espanya (López Colás i Módenes, 2005a; 

Módenes i López Colás, 2005) o Catalunya (López Colás i Módenes, 2005b). 

En l’anàlisi efectuada per al conjunt de l’Estat espanyol, les principals variables que incideixen en l’ús 

d’una segona residència són les següents: 

ü La categoria socioeconòmica, entesa com una variable indicativa, en part, dels ingressos de la llar, 

però també del nivell d’instrucció, d’informació i de la pertinença a grups socials amb un determinat 

estil de vida. S’erigeix com el factor més determinant perquè una llar disposi d’una residència 

secundària. Així, per exemple, la probabilitat que les llars de categoria alta disposin d’aquesta classe 

d’habitatge és més de tres vegades superior a la dels de categoria baixa. 

ü La possessió de vehicle també és un dels factors més determinant perquè una llar disposi d’una 

segona residencia: si es té cotxe propi, la probabilitat és molt més gran. De fet, es mostra gairebé 

com un element imprescindible: només el 18% de les llars que tenien una segona residència no 

disposaven d’automòbil, la majoria de les quals corresponien a persones majors de 65 anys. 

ü La grandària del municipi de residència habitual, en tant que els habitants dels municipis grans 

disposen en una major proporció de segones residències, sota la hipòtesi que els individus busquen 

en l’habitatge secundari allò que l’habitual no els pot oferir, especialment un entorn natural i 

agradable lluny de l’hàbitat urbà, motiu pel qual la idea rep el nom de teoria de la compensació. 
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No obstant, l’elaboració d’un nou model (Módenes i López, 2005) per tal d’aprofundir més en aquesta 

hipòtesi, en què s’inclogué el nombre de plantes de l’edifici on es troba la residència habitual —entès 

com una aproximació a la classe d’edifici en el context residencial de la llar—, la superfície de 

l’habitatge i la disponibilitat o no d’ascensor no donà els resultats esperats. Així, d’acord amb la 

hipòtesi de compensació, s’esperaria que la possessió d’una residència secundària fos directament 

relacionada amb el nombre de plantes de l’edifici on viu la llar; evidentment, amb la grandària 

demogràfica del municipi; inversament relacionada amb la superfície de l’habitatge principal, i en els 

edificis sense ascensor. Les úniques hipòtesis que es compliren foren les referents a la grandària del 

municipi i al nombre de plantes; mentre que la disponibilitat d’ascensor i, sobretot, la superfície de 

l’habitatge amagarien, en el fons, elements de caràcter socioeconòmic. Això duu als autors a afirmar 

que 

és probable que la compensació sigui sobretot de l’entorn urbanístic i funcioni en llars que 
valoren la seva inserció residencial en conjunt com la suma de la residència secundària i 
habitatge principal de relativa alta qualitat, independentment de l’status socioeconòmic. És a dir, 
a través d’una estratègia complementària que busca qualitat del primer habitatge i possessió 
d’una segona residència. Quedarien descartats també processos de substitució a la inversa: per 
exemple, no donar tanta importància a la qualitat de l’habitatge principal perquè es disposa d’una 
residència secundària (Módenes i López, 2005, p. 10). 

ü L’edat és la quarta variable més important, en tant que s’observa una clara preponderància de les 

llars que es troben en una fase madura del cicle de vida familiar, però no pas en les més avançades, 

segurament per un efecte de generació (la difusió de la residència secundària es tracta d’un fenomen 

relativament recent). En canvi, els baixos nivells de la població jove vindrien 

determinats per un efecte d’edat: són massa joves per a accedir perquè encara no tenen les 
condicions econòmiques ni familiars més propenses. Però és esperable la seva incorporació a la 
residència múltiple a mesura que avancin en edat i aquest serà un dels motors probables del 
creixement d’usuaris d’habitatges secundaris en el futur pròxim. (López Colás i Módenes, 2004) 

Mchugh et al. (1995) tipifica l’ús i les motivacions de les segones residències al llarg de les etapes del 

cicle de vida de les persones (Figura 4.8). 

Figura 4.8. Ús i motivació de les segones residències al llarg del cicle de vida de les persones 

Infantesa Adolescència Joventut Mitjana edat Vells joves Vells vells

 Segones residències
familiars 

 Estades reiterades
amb familiars 

 Divorciats o pares
separats

geogràficament 

 Estudiants
escolars 

  Segones residències  

  Parelles commuters  

  Treballadors itinerants  

  Commuters
de llarga distància  

  "Ocells de sol"  

  "Ocells de neu"  

  Vehicles mòbils  

  Treballs temporals  

  Visites reiterades
amb fills  

 

Font: McHugh et al. (1995), p. 263.  
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ü La trajectòria migratòria és també una variable important en la disposició d’una residència secundària 

en tant que sovint aquesta s’erigeix com un vincle entre el lloc de residència actual i el lloc  de 

naixement o de procedència. 

ü Pel que fa a la tipologia de la llar, s’observa clarament que la probabilitat de disposar d’un habitatge 

secundari de les llars formades per una parella amb fills petits és molt superior que la de la resta de 

llars. 

ü Finalment, la província de residència habitual és la variable amb una influència menor, si bé els 

autors constataren que les característiques sociodemogràfiques de les llars no interactuaven de la 

mateixa manera en el territori, de manera que la propensió a disposar d’una residència secundària 

era major en el conjunt de les quaranta-quatre províncies menys poblades que en quatre de les sis 

més poblades (Madrid, Barcelona, Sevilla i Saragossa). 

4.3. Les pautes de localització de les activitats productives102 

Els apartats anteriors han volgut il·lustrar, de manera molt breu, el procés de difusió de la població sobre 

el territori a partir de la seva descentralització des del centre de l’Àmbit Metropolità cap a la perifèria 

metropolitana, de manera intensa, i la resta del territori català, de manera, potser encara, menys clara. 

Però no tan sols s’ha acomplert la relocalització de la població, sinó que, en menor mesura, les empreses 

estan igualment condicionades pels diferents preus del sòl, els quals les incentiva a canviar la seva 

localització des del centre de la ciutat pels beneficis que poden obtenir dels terrenys que hi deixen lliures 

(Alabart, 1995; Angelet, 2000), amb què es deixa una porta oberta a l’especulació (Sánchez Pérez, 

1998b). De manera que com afirmen Nel·lo i Subirats (1998, p. 22): 

Ara bé, no ens trobem només davant una simple dinàmica de descentralització, en la qual el centre 
perd en benefici de la perifèria. En efecte, les dades sobre la localització d’activitat segons grandària 
municipal ens mostra que no és tan sols Barcelona que cedeix pes relatiu en benefici de l’entorn 
metropolità, sinó totes les majors ciutats de la regió en benefici dels municipis mitjans i petits. [...] La 
dinàmica de descentralització [de la població] va acompanyada, doncs, per una certa difusió de 
l’activitat sobre el territori. 

 

102.  La introducció d’aquest breu apartat obeeix a la voluntat de reflectir la segona gran transformació que s’ha esdevingut en el 
territori català al llarg de les darreres dècades, com ha estat la relocalització de l’activitat econòmica. Per aquest motiu tan sols 
s’hi ressenyen les tendències més destacables observades a Catalunya, deixant de banda les teories econòmiques generals de 
localització de l’activitat industrial, excel·lentment recollides en l’article de Pallarès (2003) i als capítols tercer i cinquè de la tesi 
doctoral d’Arauzo (2002). 
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El fenomen del desplaçament de l’activitat industrial des del centre dels nuclis urbans cap als polígons 

industrials als afores periurbans és un fet que s’inicià en la dècada dels anys seixanta i s’accentuà arran 

de la crisi econòmica desencadenada l’any 1973 (Algaba, 2001); i, per tant, molt abans de les migracions 

que caracteritzen l’actual procés de metropolitanització del territori català (Carreras Quilis, 2002, p. 30).103 

El que sí que és nou, però, és l’abast territorial d’aquest procés de difusió, ja que, gràcies a l’efecte de les 

infraestructures de transport, les empreses s’han pogut localitzar sobre el territori català — i especialment 

en l’Àmbit Metropolità— d’una manera relativament homogènia atenent l’oferta de sòl urbanitzable. 

I és que en efecte, gràcies a l’augment de l’accessibilitat,104 les empreses ja no es troben tan subjectes a 

la necessitat de situar-se prop de la mà d’obra: 

[...] l’augment d’accessibilitat també ha permès una relocalització de les activitats residencials, 
productives i de tota mena. Aquestes activitats, fins fa poc obligades a la proximitat física per 
aconseguir proximitat real (en temps), aprofiten ara aquest increment d’accessibilitat per localitzar-se 
en indrets més allunyats on poden satisfer altres necessitats (de disponibilitat de sòl, de preu més 
baix, d’infraestructures més adients, o d’existència d’entorns més agradables) tot mantenint una 
proximitat real. La manca d’accessibilitat obliga a la proximitat física; el seu augment permet la 
dispersió física tot mantenint la proximitat real, mesurada en temps (López Redondo, 2003, p. 14).105 

La creixent importància de la comunicació, informació i producció immaterials com a elements 
centrals del procés productiu i de la creació de riquesa, la distinta relació entre treball i no- treball, el 
desenvolupament d’una tecnologia, que ja no necessita la concentració estable d’una ingent massa 
de treballadors per optimitzar la producció, són factors que fan de l’individu el protagonista del 
territori postindustrial, i de la mobilitat, una condició imprescindible; no sols, i no necessàriament, en 
el sentit del desplaçament físic, sinó com una qualitat indispensable per sobreviure en el modern 
mercat de treball i en la ciutat difusa sobre tot el territori (Miralles-Guasch i Tulla, 2000, p. 20). 

No obstant això, l’efecte d’aquesta relocalització de l’activitat industrial i residencial actua en sentit contrari 

al del mateix guany d’accessibilitat: mentre que aquest possibilita la separació física cada cop més gran 

entre tots dos elements —oferta i demanda, i, més concretament, entre la població ocupada i els llocs de 

treball—, l’extensió del territori que en resulta obliga a una mobilitat més gran dels individus i, per tant, a 

la recerca de noves mesures per a augmentar l’accessibilitat d’aquests «nous» territoris (Hanson, 

1986).106 

 

103.  De fet, Scott ja a l’any 1982 (Arauzo, 2002) teoritzà sobre els factors que condicionen «l’expulsió» de la indústria de la 
ciutat i l’«atracció» cap a la perifèria. 

104.  Vegeu l’apartat 2.3.3 per a una major definició d’aquest concepte. 

105.  Cal tenir en compte que, com s’ha apuntat anteriorment i tal com ens recorda Solana (2002, p. 133), la llibertat en l’elecció 
de la localització no tan sols és per a la empreses, sinó per a les persones, en «el que es podria denominar com una major 
llibertat residencial de les persones que deslligarien l’espai de treball de l’espai de residència. Llibertat, evidentment, tamisada per 
les diferències socials i la capacitat d’accés a l’habitatge.» 

106.  Remetem al lector a l’apartat 5.1.3 per a un major desenvolupament de les interrelacions entre l’accessibilitat i les pautes 
de localització de l’activitat productiva. 
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Així, aquest procés de trasllat de la indústria cap a la perifèria de la ciutat es va acomplint cap a zones 

noves properes als nuclis urbans més importants o que hi mantenen continuïtat i cap a implantacions 

aïllades, que posteriorment construeixen una «altra» ciutat, la nova ciutat de les activitats, feta per 

extensió i juxtaposició de peces diverses i inicialment separades. Aquestes peces al final són normalment 

extensions «supramunicipals» i constitueixen realitats urbanes que van més enllà de les lògiques 

municipals (Pié, s. d., p. 17). És interessant reproduir aquí, pel seu alt valor il·lustratiu de tot el que s’ha 

comentat, la taula elaborada per Sánchez Pérez (1998b, p. 73) sobre l’evolució de la localització de la seu 

central de les grans empreses a la província de Barcelona entre 1973 i 1994 (vegeu la Taula 4.4). 

Taula 4.4. Localització de la seu central de les grans empreses a la província de Barcelona. 1973 i 1994 

  1973  1994 

  Nombre  %  Nombre  % 

Barcelona  205  78,24  162  65,59 

Resta Àmbit Metropolità  51  19,47  77  31,17 

Resta de la província  6  2,29  8  3,24 

Total  262  100  247  100 

Font: Sánchez Pérez (1998b, p. 73). 

Per una altra banda, la relocalització en àrees industrials noves facilita la renovació tècnica i productiva, 

per on arriba la primera matèria i surt el producte manufacturat, però també poder servir-se d’una 

infraestructura local més adequada al camionatge, el sistema de transport de mercaderies que s’ha 

imposat, per davant del ferrocarril (Pié, s. d., p. 17-18). I és que la generalització de les tecnologies 

aplicades a l’activitat econòmica ha tingut un paper important en la relocalització dels llocs de treball.107 En 

efecte, les innovacions de caràcter tecnològic i organitzatiu, juntament amb la flexibilització dels 

processos productius, han permès una nova articulació territorial de les empreses, amb el canvi 

progressiu de les formes d’organització de la producció basades en les economies d’escala cap a unes 

altres més basades en les economies de localització, urbanització i accessibilitat (Nel·lo, 2000), amb 

l’objectiu de crear nous clusters territorials per sectors d’activitat (Angelet, 2000). Com conclou Oliveras 

(1994, p. 185): 

s’ha pogut demostrar àmpliament que els desequilibris actuals de Catalunya no són producte de 
l’atzar, sinó que s’han format a través del temps i s’han accelerat quan els canvis tecnològics han 
desenvolupat un determinat desenvolupament econòmic i una nova organització de l’espai facilitada 
per les noves xarxes de transport.  

 

107.  La relació i els impactes entre les noves tecnologies i el territori han estat un tema àmpliament estudiat per Sánchez Pérez 
(1998a). 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 167 

Finalment, un altre dels factors que han afavorit la disminució de la presència de la indústria als centres 

urbans és el vinculat als canvis del model urbanístic: l’inici de la industrialització urbana es realitzà sense 

normes de localització, ja que en aquells moments el fet més important era garantir la proximitat als 

mercats de treball en un context de baixa mobilitat, amb la qual cosa s’afavoria la coexistència de 

qualsevol ús del sòl amb presència indistinta d’indústries, habitatges i serveis. No obstant això, el model 

racional ha anat important la separació progressiva de funcions en els plans d’urbanització, de manera 

que les grans concentracions d’empreses han tendit a localitzar-se fora de les àrees urbanes més 

centrals (Sánchez Pérez, 1998b, Capel, 2003). 

Com afirma algun autor (Ganau, 2001, p. 64), aquest model108 és totalment oposat al que s’havia anat 

forjant a Catalunya en el segle XIX i bona part del XX, basat en les colònies industrials, que es 

caracteritzaven per una coincidència total entre el lloc de treball i el de residència, possible únicament per 

importants corrents migratoris. Així, les zones industrials que concentraven l’oferta laboral (ja fossin les 

d’àmbit urbà o les situades en les xarxes fluvials del Llobregat i el Ter) van atreure molts immigrats per 

motius de treball que van iniciar un fort procés d’urbanització que va capgirar totalment l’estructura del 

poblament català. Ara, però, les migracions internes catalanes no tenen un origen laboral, sinó que 

obeeixen bàsicament a factors residencials, relacionats amb els preus del sòl i la millora de la qualitat de 

vida. 

L’autor que ha profunditzat més en l’estudi de les interrelacions entre la localització de la població i de la 

indústria en el territori és Arauzo, tema al que ha dedicat la seva tesi doctoral (Arauzo, 2002). En efecte, 

el tema central de la seva investigació consisteix en l’anàlisi dels factors que determinen tant la 

localització de la població en el territori com la de la indústria, així com estudiar si existeix una relació 

entre elles. El capítol dedicat a aquest últim tema s’estructura en tres parts ben diferenciades: en primer 

lloc, s’hi fa un repàs als models teòrics explicatius de les interrelacions existents entre la localització de 

les activitats industrials i de la població, i com aquests fenòmens es poden modelitzar d’una manera 

conjunta; en segon lloc s’hi analitza el fenomen del commuting, com a conseqüència de la no-

coincidència espacial entre el lloc de residència i el lloc de treball; i, finalment, s’hi realitza una aplicació 

empírica per als municipis de Catalunya per tal de testar les relacions de causalitat entre la localització de 

la població i de l’ocupació. 

Aquesta última anàlisi, centrada únicament en la població ocupada i l’ocupació en deu categories 

professionals, mostra que, tot i que des d’un punt de vista de la localització, l’ocupació i la població 
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s’influencien mútuament, sembla ser que la distribució de la segona condiciona amb més força la 

distribució de la primera que no pas a l’inrevés. La influència observada presenta, a més, un signe positiu: 

els resultats semblen indicar que hi hauria una preferència per residir en el mateix àmbit on es treballa, la 

qual cosa concorda amb uns nivells de commuting no gaire elevats —malgrat que creixents a gran 

velocitat— en comparació amb altres països de l’entorn. Finalment, l’autor conclou que les pautes de 

localització de la població i de l’ocupació no són les mateixes, atès que la població mostra una més 

elevada preferència per la dispersió que no pas l’ocupació. 

Malgrat la importància de les transformacions ressenyades en aquest apartat, en paraules de Pié (s. d., 

p. 18), la relocalització de la indústria a Catalunya no ha merescut l’atenció que es mereix, al contrari del 

que s’ha esdevingut amb la dispersió de la població en el territori: 

La ciutat industrial és el fenomen més important que s’ha produït en la regió metropolitana en 
aquests darrers vint- i-cinc anys; el procés territorial més decisiu, superior al derivat de la dispersió 
residencial, que té el seu origen en etapes anteriors, i una expectativa de futur acotada. La nova 
ciutat industrial és poc reconeguda i escassament projectada des de la seva dimensió urbana, en 
comparació amb els graus d’atenció i qualitat que han rebut la ciutat tradicional o els nous 
creixements residencials; és una ciutat a «l’ombra», amb un pes clau amb relació al conjunt del 
sistema, perquè atrau la mà d’obra i augmenta la demanda de residència i serveis, sobrecarregant 
les infraestructures, sense que normalment s’hagi fet una previsió suficient en les xarxes de mobilitat 
i en les del cicle de l’aigua i les energies. 

(ve de la pàgina anterior) 

108.  Un bon estudi sobre la localització de les activitats productives de caràcter periurbà a l’Àmbit Metropolità, amb una 
excel·lent cartografia, són els treballs d’Abadia (2002, 2003), així com el de Pallarès (2004). 
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5. La millora de l’accessibilitat i l’augment de la mobilitat com a elements 

clau del nou model territorial  

Com ja s’ha apuntat anteriorment, l’element que ha permès la difusió de la població i les activitats 

econòmiques en el territori és la millora de l’accessibilitat, tant amb el transport públic com amb el privat. I 

és que, en efecte, l’eixamplament dels límits de l’espai considerat urbà no hauria estat possible sense la 

millora de les comunicacions viàries i ferroviàries, amb l’augment consegüent de la mobilitat que se’n 

deriva. 

El moviment de desconcentració urbana que hom retroba arreu implica un creixement espectacular 
dels nuclis perifèrics i dels contorns i, com si es tractés d’una taca d’oli, arriba, tal i com hem pogut 
veure, a fer-se extensiu a les comarques o zones ben allunyades i apartades dels nuclis tradicionals 
de concentració poblacional potenciat per la facilitat de les comunicacions (Bonal, 1998, p. 360). 

5.1. La millora de la xarxa viària i de l’accessibilitat a Catalunya 

La millora de les comunicacions, com s’ha apuntat anteriorment, és un dels elements clau que han 

permès la redistribució de la població i les activitats sobre el territori. Però quines han estat aquestes 

millores? O, per dir-ho d’una altra manera: com ha evolucionat la xarxa viària catalana? 

Per tal de resoldre aquesta qüestió, es presenten a continuació breument les conclusions principals d’un 

estudi realitzat pel CED per a la Fundació Abertis (Ajenjo i Alberich, 2004), l’objectiu del qual era mesurar 

l’impacte de la millora de l’accessibilitat en l’evolució de les principals variables que determinen la 

mobilitat habitual per treball, com ara la població ocupada resident, els llocs de treball localitzats,109 les 

seves obertures (a partir dels indicadors d’autosuficiència i d’autocontenció) i la distància dels 

desplaçaments i el temps necessari per a recórrer-los. 

 

109.  Durant tota la investigació, s’ha optat per utilitzar la nomenclatura utilitzada per Smart (1974), que distingeix entre «resident 
employed population» i «day employed population», i àmpliament acceptada a cas a nostra, sobretot des del treball de Clusa i 
Rodríguez -Bachiller (1995), que a partir d’aquest estudi proposen els conceptes i definicions següents: «Segons la metodologia 
original de Smart, cada municipi o grup de municipis queda definit per les variables següents: població ocupada resident  (POR): 
conjunt de persones actives que tenen una ocupació laboral i que hi resideixen, hi tinguin o no el lloc de treball —aquesta variable 
s’ha qualificat també com la població ocupada de nit de l’àmbit considerat—, i els llocs de treball localitzats (LTL): conjunt de 

(continua) 
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El treball se centrà únicament en l’impacte de la millora de la xarxa viària, sense tenir en compte l’evolució 

dels restants modes de transport, especialment el ferroviari. Tres són els motius bàsics que expliquen 

l’elecció d’aquest mode de transport (Alberich, 2004a, p. 70-71): 

ü En primer lloc, l’extensió i la importància de la xarxa viària, que abraça la totalitat del territori català, 

cosa que no succeeix en els modes de transport públics, els quals —sobretot la xarxa ferroviària, 

però també la xarxa d’autobusos interurbans— deixen molt territori sense servir, de manera que per a 

accedir als municipis que no disposen d’aquest servei directe és necessari el transbordament a uns 

altres modes de transport, sovint el vehicle privat. Dit en unes altres paraules, el vehicle privat és 

l’únic mode de transport que permet accedir d’un municipi català a tots als altres sense necessitat 

d’utilitzar-ne cap més. Això no succeiria si el mode de transport elegit fos un altre, fet que obligaria a 

utilitzar mesures d’accessibilitat multimodals, força més complexes d’obrar metodològicament. 

ü El segon motiu, no menys important, per a la tria del vehicle privat com a base del càlcul de 

l’accessibilitat és el pes que té aquesta classe de mode de transport en la mobilitat habitual de les 

persones, tant la relacionada amb la feina i l’estudi com la generada per motiu de compres, oci, etc., i 

especialment en els desplaçaments intermunicipals, que són els que aquí s’analitzaran, al mateix 

temps que, com han demostrat treballs previs, és un element gairebé indispensable a l’hora de 

disposar d’una segona residència. En concret, segons dades del padró d’habitants de 1996, el  

57,6% —és a dir, més de la meitat— dels desplaçaments per motius de treball a Catalunya es feien 

en vehicle privat mecanitzat (automòbil i motocicleta), xifra que augmenta fins al 75,4% en els 

desplaçaments intermunicipals. Ara bé, si s’amplien els usuaris de la xarxa viària a tots els modes de 

transport no ferroviaris (ferrocarrils urbans i suburbans) ni essencialment urbans (l’autobús i els 

desplaçaments a peu i en bicicleta), els percentatges augmenten fins al 59,7% i al 78,9% 

respectivament. 

ü Finalment, el tercer motiu és la dificultat d’operar funcionalment amb modes de transport públics 

col·lectius. La problemàtica deriva de la necessitat d’haver de simular tant la capacitat com la 

freqüència de pas del mode de transport escollit, ja que és evident que dos municipis són molt més 

accessibles entre si com més gran és la freqüència de pas del transport col·lectiu d’enllaç entre tots 

dos. Aquest problema, relativament fàcil de solucionar si es tracta d’analitzar l’accessibilitat d’un 

nombre reduït de municipis, esdevé de grans dimensions si, com es pretén aquí, hom vol analitzar 

l’accessibilitat municipal per a la totalitat del territori català, ja que no tan sols cal conèixer 

(ve de la pàgina anterior) 

persones que hi treballen, hi tinguin o no la residència —es pot qualificar també com la població ocupada de dia  de l’àmbit 
considerat» (Solana, 2002, p. 128). 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 171 

perfectament la freqüència de pas de totes les relacions de transport catalanes, sinó, també, simular 

els temps de transbordaments de l’una a l’altra segons la dita freqüència. 

5.1.1. L’evolució de la xarxa viària catalana, 1986-2001 

El primer pas amb vista a analitzar quina ha estat l’evolució de l’accessibilitat dels municipis catalans 

durant el període 1986-2001 —informació que després s’hauria de posar amb relació a l’evolució de les 

variables demogràfiques— passa per determinar quina havia estat l’evolució de la mateixa xarxa viària 

catalana durant aquest període. 

Així, amb l’ajuda de la cartografia temàtica adequada, i a partir de la base cartogràfica de la xarxa viària 

catalana per a l’any 2001 cedida per la consultoria MCRIT per al programa SIMCAT, s’aconseguí 

identificar els canvis esdevinguts en la xarxa de carreteres del país.110 A efectes pràctics, el tractament 

donat a tots els trams de la xarxa viària i a la seva evolució de 1986 a 2001 pot resumir-se en tres 

situacions possibles: vies o trams que no han experimentat cap modificació, vies construïdes de nou i 

trams remodelats en un grau o un altre, com ara el pas de carretera a via preferent, o d’autovia a 

autopista, amb l’increment consegüent de velocitat de circulació.  

El resultat de tot aquest treball fou la identificació de fins a 175 modificacions a la xarxa viària catalana 

entre 1986 i 2001,111 que s’han cartografiat a la Figura 5.1. 

Entre les obres més destacades del període es poden esmentar la construcció de vies ràpides importants, 

com ara la continuació de la C-16 des de Terrassa fins a l’alçada de Sant Fruitós de Bages, les rondes de 

circumval·lació de Barcelona, els túnels de Vallvidrera, l’autopista Pau Casals, l’eix Transversal o el túnel 

de Parpers; i la millora d’unes altres, com el pas a autovia de l’antiga N-152 (actual C-17) i de la N-II, així 

com multitud de petites millores, destinades, principalment, a allunyar el trànsit rodat del centre de les 

ciutats mitjançant la construcció de variants. 

 

110.  La descripció del procés de reconstrucció de la xarxa viària catalana excedeix amb escreix els objectius plantejats en 
aquesta tesi. Valgui només dir que fou necessària la simulació de la xarxa catalana per cada un dels moments per als quals es 
disposava d’informació demogràfica (1986, 1991, 1996 i 2001) mitjançant la consulta de la cartografia a escala 1:250 000 
elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la seva digitalització al programa SIMCAT. La descripció àmplia d’aquest treball 
es pot trobar a Ajenjo i Alberich (2004, p. 52-87), així com als que se’n deriven (Alberich i Ajenjo, 2005). 

111.  Aquesta xifra no es pot considerar exacta en la mesura que, a causa de la metodologia usada, només recull les 
modificacions que són observables a la cartografia. Com afirma Ajenjo en la seva tesi doctoral: «La conseqüència d’aquesta 
opció és que els canvis hauran estat més nombrosos que els ressenyats, de manera que, en realitat, l’evolució de la xarxa, i per 
tant de l’accessibilitat, serà major que la pròpiament mesurada: els valors observats en aquest treball són un mínim, una fita 
inferior a l’evolució real de l’accessibilitat» (Ajenjo, 2005, p. 156-157). 
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Figura 5.1. Modificacions observades en la xarxa viària a Catalunya entre 1986 i 2001 

  
Font: Ajenjo i Alberich (2004, p. 71). 

Fruit d’aquestes obres, tal com mostra la Taula 5.1, la xarxa viària catalana ha augmentat en més de nou-

cents quilòmetres durant el període 1986-2001, cosa que significa un increment del 8,20%. Per províncies 

—única desagregació territorial per a la qual està disponible la informació sobre la xarxa viària catalana— 

es desprèn que la de Barcelona ha capitalitzat més de la meitat de les noves infraestructures, fet que, 

juntament amb la seva posició privilegiada inicial, la destaca encara més respecte a la resta del territori 

català. 

Taula 5.1. Evolució de la xarxa viària catalana per províncies. 1986-2001 (en quilòmetres) 

   Diferència 2001–1986 
Província 

 
Xarxa viària de 1986 

 
Xarxa viària de 2001 

 Absoluts  Relatius 

Barcelona  3.581,4  4.088,8  507,4  14,17%  

Girona  2.308,3  2.416,7  108,4  4,70%  

Lleida  2.662,3  2.798,5  136,2  5,12%  

Tarragona  2.618,0  2.781,3  163,3  6,24%  

Catalunya  11.170,0  12.085,4  915,4  8,20%  

Font: elaboració pròpia a partir de l’Anuari estadístic de Catalunya, edicions de 1987 i 2002. 

Amb tot, i sense la intenció de valorar totes aquestes modificacions, la voluntat, ja recollida en el Pla de 

Carreteres de Catalunya (DPTOP, 1987), és trencar la radialitat de la xarxa viària catalana, centrada en la 

ciutat de Barcelona i la seva àrea urbana més pròxima, per adoptar, encara que tímidament, un model 
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més ortogonal, amb vista a contenir el procés de creixement de les àrees metropolitanes i la potenciació 

d’una xarxa de llocs centrals, per assolir així un major reequilibri territorial: 

Topològicament la xarxa existent pot ser descrita com una malla estructurada uniformement en sentit 
longitudinal tot al llarg de la línia costanera i, de la qual, de la zona central (àrea de Barcelona i 
zones limítrofes), en surten tres braços cap a l’interior, de potència que va decreixent en anar 
distanciant-se de l’origen i que formen una xarxa oberta ramificada. Això origina un model territorial 
de relació radial obligada, la dinàmica decreixent del qual té tendència a augmentar el desequilibri 
entre la zona de confluència radial i la resta de territori, ja que aquella és el punt obligat de pas de les 
relacions interterritorials no situades sobre un mateix radi (DPTOP, 1987, p. 46). 

5.1.2. La millora de l’accessibilitat 

Com ja s’ha comentat en l’exposició del concepte teòric d’accessibilitat, aquesta es pot mesurar prenent 

com a unitat de la impedància fins a tres possibles variables: el temps, la distància i el cost de transport. 

Igualment, els indicadors d’accessibilitat poden reflectir la utilitat de cada una de les destinacions, 

mitjançant, per exemple, la consideració del seu volum de població que s’hi concentra o dels llocs de 

treball que s’hi loc alitzen. 

Per simplificar, però, l’anàlisi, aquí només s’exposaran els resultats de dos dels indicadors més bàsics, 

com són l’evolució del temps i de la distància que, de mitjana, separen dos municipis catalans qualssevol: 

ü Evolució de la distància que separa els municipis. A Catalunya, la distància que separa els municipis 

mitjançant la xarxa viària ha variat relativament poc en aquests quinze anys. El 1986 la separació 

mitjana entre els municipis era 136,0 quilòmetres, que evolucionà cap als 135,5 quilòmetres de 1991 i 

els 134,5 de 1996, fins a arribar als 132,9 de 2001 (vegeu el primer mapa de la Figura 5.2). Es tracta 

de canvis poc importants, que en total sumen una millora de 3,1 quilòmetres (el 2,35%), repartits de 

manera desigual en tot el període: mig quilòmetre el primer quinquenni, un el segon, i un i mig el 

tercer. El que es desprèn d’aquest resultat, així com de l’estudi a escala municipal, no és sinó els 

inconvenients que, en una anàlisi evolutiva, té la distància com a mesura de la impedància, en el 

sentit que només es modifica de manera significativa a partir de la construcció de nous eixos viaris, 

mentre que és poc susceptible a millores puntuals de la xarxa. 

A grans trets, en l’evolució des del 1986 fins al 2001 s’observa com els municipis de Catalunya 

redueixen progressivament la distància que els separa, encara que, en molts casos, de manera 

testimonial. Això s’evidencia més en els extrems en tant que els municipis més ben comunicats —els 

que es troben a menys de 110 quilòmetres de la resta— han passat del 14,5% al 21,2%, mentre que 

els municipis més allunyats —per sobre dels 155 quilòmetres— han minvat del 21,8% al 18,7%. 

Ambdós guanys, però sobretot el primer, encara que poc importants, són més accentuats en els 
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darrers moments que en els inicials, quan pràcticament no hi ha diferències en les posicions dels 

municipis (vegeu la primera part de la Taula 5.2). 

Malgrat que les diferències en la població ben connectada són aparentment espectaculars (del  

23,5% de la població de Catalunya que es troba per sota dels 110 quilòmetres es passa al 64,6%), 

aquesta millora només és conseqüència del salt que fan, amb Barcelona al capdavant, els municipis 

més poblats de Catalunya, els quals el 1986 es troben per sobre dels 110 quilòmetres i el 2001 han 

rebaixat aquest llindar. De fet, la suma de les dues categories situades en millor posició mostra que el 

1986 hi havia el 80,9% de la població situada per sota dels 125 quilòmetres, mentre que el 2001 

aquesta xifra només s’havia modificat en 0,2 punts (81,1%) (vegeu la segona part de la Taula 5.2). 

Figura 5.2. Guanys absoluts d’accessibilitat, 1986-2001. Evolució de la distància i temps que separa els 
municipis. Catalunya 

 Distància Temps 

  

Font: adaptat d’Ajenjo i Alberich (2004). 

ü Evolució del temps que separa els municipis. L’inconvenient de la distància com a mesura diacrònica 

de l’accessibilitat és alhora l’avantatge principal del tem ps: un arranjament d’una carretera no incidirà 

pràcticament en la separació física entre dos punts, però sí que pot modificar-ne, i molt, el temps de 

desplaçament. 

El reflex més immediat d’aquesta asseveració és la millora que es dóna en el conjunt de Catalunya. 

Mentre que respecte de la distància tan sols s’havien guanyat 3,1 quilòmetres en quinze anys, 

l’estalvi en temps és molt més significatiu, ja que es xifra en 15,3 minuts: el 1986, la mitjana del 

temps de desplaçament entre dos municipis qualssevol de Catalunya era 118,1 minuts, la qual passà 

a 113,4 el 1991 i a 107,6 el 1996, i assolí els 102,8 el 2001. Encara que el guany més significatiu 
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s’hagi donat entre 1991 i 1996, període en què els canvis en la xarxa viària han estat més grans, les 

diferències són poc importants, de manera que la millora en cada quinquenni ha estat d’uns cinc 

minuts, una mitjana d’un minut per any transcorregut (vegeu el segon mapa de la Figura 5.2). 

Taula 5.2. Nombre de municipis (en %) i de la població que inclouen, segons la distància i el temps de 
desplaçament a la resta de municipis. Catalunya, 1986-2001 

a) Distància que separa els municipis 

  Percentatge de municipis  Percentatge de població que inclouen 

  1986  1991  1996  2001  1986  1991  1996  2001 

< 110 km  14,5%   15,2%   17,4%   21,2%   23,5%   52,8%   59,3%   64,6%  

110,00 – 124,99 km  30,1%   30,0%   29,1%   27,9%   57,4%   28,1%   21,2%   16,5%  

125,00 – 139,99 km  16,9%   16,8%   17,4%   16,4%   8,5%   8,5%   10,7%   10,7%  

140,00 – 154,99 km  16,7%   16,5%   16,2%   15,8%   4,9%   4,9%   2,9%   2,9%  

= 155 km  21,8%   21,5%   19,9%   18,7%   5,7%   5,7%   5,6%   5,4%  

b) Temps de desplaçament entre municipis 

  Percentatge de municipis  Percentatge de població que inclouen 

  1986  1991  1996  2001  1986  1991  1996  2001 

< 90 minuts  9,4%   13,7%   22,8%   33,9%   17,9%   29,1%   72,8%   78,4%  

90,00– 99,99 minuts  14,7%   18,2%   21,2%   21,2%   57,1%   50,3%   12,3%   11,8%  

100,00– 109,99 minuts  18,7%   18,8%   17,3%   14,4%   10,7%   9,4%   6,2%   2,7%  

110,00– 119,99 minuts  18,6%   17,1%   16,5%   13,6%   5,2%   4,4%   4,1%   3,8%  

= 120 minuts  38,6%   32,1%   22,1%   16,8%   9,0%   6,9%   4,6%   3,35%  

Font: adaptada d’Ajenjo i Alberich (2004). 

Com a resultat de tot aquest procés de millora, la Figura 5.3 mostra l’accessibilitat dels municipis catalans 

per l’any 2001, mesurada com el temps i la distància mitjans des de cada un d’ells a la resta. 

Com s’hi pot apreciar, el mapa referent a la distància és, en realitat, un mapa de centralitat neta, 

matissada per la proximitat o no a la xarxa viària, de manera que hi ha un cert desplaçament des del 

municipi que ocupa una posició més central en el territori català (Sant Salvador de Guardiola) en direcció 

a la Regió Metropolitana de Barcelona. Així, el municipi més central és Manresa, que es troba a una 

distància mitjana de la resta de poc més de 95,5 quilòmetres. A l’extrem contrari se situen novament els 

municipis més nord-occidentals, i la Val d’Aran és la comarca més llunyana de la resta, en tant que els 

seus nou municipis són també els que es troben a major distància de la resta, tots amb valor per sobre 

dels 200 quilòmetres de mitjana. 
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Per la seva banda, els resultats de l’indicador referent al temps no tan sols són condicionats només per la 

mateixa centralitat del municipi al territori català, sinó, a més, per la seva proximitat a la xarxa viària, ja 

que afavoreix la que és de qualitat, és a dir, la que presenta una velocitat de circulació més elevada. 

Així, s’observa com part de la xarxa és present a l’indicador, ja que s’hi intueixen clarament els eixos 

viaris princ ipals, fet que determina un desplaçament de la centralitat encara més clar cap a l’entorn 

metropolità barceloní. Martorell —a causa de la seva condició de nus viari important— és el municipi més 

proper a la resta, de la qual el separen 70,81 minuts de mitjana. 

En general, s’intueixen tres nodes viaris importants: el ja esmentat de Martorell (en la intersecció de les 

autopistes A-2 i A-7), les rodalies de Manresa (C-16 i C-25) i l’eix Barberà del Vallès - Parets del Vallès 

(A-7, C-58 i C-17), entorn dels quals se situen els municipis amb una centralitat més gran (Gelida, 

Esparreguera i Abrera en el primer cas; Sant Fruitós de Bages i Monistrol de Montserrat en el segon, i 

Sant Cugat del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en el tercer). 

A l’extrem contrari se situen novament les comarques pirinenques lleidatanes de la Val d’Aran, l’Alta 

Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, els municipis de les quals, a part de la seva posició 

perifèrica respecte al territori català, són perjudicats per la impossibilitat d’accessos ràpids a causa de 

l’orografia pròpia del terreny muntanyós on es troben. De fet, és simptomàtic que les diferències en el 

rànquing entre aquest indicador i l’anterior siguin escasses a les seves últimes posicions, en les quals 

trobem, novament, els nou municipis de la comarca de la Val d’Aran. 

Figura 5.3. Distància i temps mitjans que separen els municipis. Catalunya, 2001 

 Distància mitjana Temps mitjà 

   

Font: adaptat d’Ajenjo i Alberich (2004). 
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5.1.3. Les implicacions territorials de l’accessibilitat 

Com es deia en l’inici d’aquest capítol, la dialèctica i la interrelació entre fenòmens explica, en bona part, 

les transformacions territorials que s’han esdevingut recentment a Catalunya, ja que posen en qüestió la 

direcció i la intensitat de la influència mútua ambdós fenòmens que es volen analitzar aquí: la dotació 

d’infraestructures i el desenvolupament territorial. Malgrat que en la literatura consultada l’òptica dominant 

és la que analitza els efectes de la xarxa viària sobre el desenvolupament econòmic de la regió que 

serveixen —és a dir, entenent les infraestructures com a causa i no pas com a conseqüència de les 

transformacions territorials—, la perspectiva contrària no es pot descartar en cap anàlisi. 

Per aquest motiu determinar el grau de responsabilitat directa de les infraestructures en les 

transformacions dels territoris propers és una tasca difícil, malgrat que existeix la creença comuna de 

molts autors que afirmen que, si bé les infraestructures de transport no generen per si soles un 

desenvolupament, sí que en constitueixen l’element necessari. En aquest sentit és interessant l’ús de 

tècniques estadístiques com l’anàlisi shift-share, que permet descompondre el creixement de les 

magnituds socioeconòmiques d’un territori segons la causa explicativa que el provoca. Així, com es veurà 

més endavant, en l’àmbit d’aquest treball existeixen pocs estudis, però interessants, que es basen a 

determinar el grau de responsabilitat de cada un dels factors que intervenen en el desenvolupament 

econòmic de les regions i l’expliquen, i en què la dotació d’infraestructures viàries és un dels elements 

analitzats. 

Aquest repàs bibliogràfic no pretén ser, però, exhaustiu, ja que la producció científica en aquest àmbit és 

molt àmplia i, a més, ja ha estat objecte de sengles treballs recents del CED per encàrrec de la Fundació 

Castellet del Foix ja citats, tant pel que fa als efectes de la xarxa viària sobre el poblament (Módenes i 

Sánchez, 2002) com sobre la mobilitat (Ajenjo et al., 2003). 

A grans trets, els impactes de les infraestructures de transport —i el que n’és la conseqüència: 

l’accessibilitat que se’n deriva— es poden resumir en dos grans aspectes: per una banda, els impactes 

sobre el comportament i els hàbits quotidians de les persones, que es manifesten tant en la seva mobilitat 

habitual com en les pautes migratòries; i, per l’altra, els impactes sobre els usos del sòl i el 

desenvolupament territorial en general, aspectes que, tot i presentar-se separadament, mantenen una 

estreta relació es veurà a continuació. 

L’accessibilitat i la mobilitat habitual de les persones 

El punt de partida d’aquest repàs de les principals aportacions fetes entorn de la dialèctica que s’estableix 

entre l’accessibilitat i la mobilitat habitual de les persones passa, necessàriament, per diferenciar 

pròpiament els dos conceptes. 
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Així, seguint l’argumentació d’autors com Hanson (1986), Olmos (1996), Hodge (1997) o Módenes i 

Sánchez (2002), es pot afirmar que, mentre que la mobilitat és una variable quantitativa que mesura el 

nombre i les característiques dels desplaçaments —temps o distància del recorregut, motivació, mode de 

transport utilitzat, etc.—, i, per tant, reflecteix el comportament dels individus, l’accessibilitat és una 

variable qualitativa que expressa el potencial d’interacció entre les diferents localitzacions —i, per tant, 

dels possibles desplaçaments entre si—; és a dir, la facilitat amb la qual els individus poden accedir a 

unes certes localitzacions.  

Com es desprèn d’aquestes idees, un augment de l’accessibilitat —és a dir, un augment de les 

oportunitats assolibles amb un llindar determinat de desplaçament— genera un augment de la mobilitat 

dels individus. Turró (1996) explica aquest paral·lelisme entre tots dos increments argumentant que la 

demanda de mobilitat és pràcticament infinita, de manera que, a mesura que el cost de desplaçar-se 

disminueix, el nombre de moviments augmenta indefinidament, cosa que el duu a afirmar que el límit de la 

mobilitat es troba en la congestió, la qual comporta un cost prou elevat que frena el desig il·limitat de 

desplaçar-se. 

No obstant això, l’autor que més clarament ha explicat la dialèctica entre aquests dos fenòmens  

—augment de l’accessibilitat i augment de la mobilitat— és López Redondo, que afirma que l’augment del 

nombre de desplaçaments fets per la població de la l’Àmbit Metropolità —així com la seva major longitud 

mitjana— s’ha d’explicar necessàriament mitjançant l’augment continu de l’accessibilitat que ha 

experimentat la zona. 

Segons aquest autor, l’explicació d’aquest paral·lelisme entre tots dos increments rau en el fet 

d’interpretar l’accessibilitat no pas com la funció que permet que una mateixa distància sigui recorreguda 

en un temps menor, sinó per mitjà de la visió contrària:  

Un augment d’accessibilitat significa que una mateixa distància pot ser recorreguda en un temps 
menor. Però, i encara que sembli el mateix, els resultats d’aquesta interpretació són radicalment 
diferents, significa també que en el mateix període de temps es poden recórrer distàncies més 
llargues. I això és el que bàsicament s’ha produït: l’increment d’accessibilitat poques vegades s’ha 
traduït en un estalvi de temps, mentre que les distàncies recorregudes han tendit a allargar-se 
(López Redondo, 2003, p. 14). 

I és aquesta segona visió el que permet explicar el fet que, per al cas de la l’Àmbit Metropolità entre 1990 

i 2000, la durada mitjana dels desplaçaments habituals per motius de treball s’hagi mantingut estable amb 

relació al temps de viatge —al voltant de 22 minuts—, però que la distància mitjana recorreguda s’hagi 

incrementat molt. 

Malgrat el seu notable interès, sobretot en matèria de planificació de noves infraestructures de transport i 

la seva demanda potencial, els treballs empírics que s’han fet sobre la relació entre accessibilitat i 

mobilitat són, no obstant això, força escassos. En la majoria dels casos, l’anàlisi se centra sobretot en la 
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influència de l’accessibilitat —sovint mesurada com la proximitat a la xarxa viària de qualitat— i la longitud 

i la durada dels desplaçaments laborals dels treballadors. 

El precedent més important és la revisió bibliogràfica feta per López i Azpeitia (1982) dels estudis 

internacionals sobre la influència de les infraestructures de transport (especialment de les autopistes) en 

el desenvolupament regional, sobretot en matèria d’usos del sòl. Amb referència a la mobilitat, els 

resultats dels principals estudis fets per investigadors americans coincideixen amb els del treball de López 

Redondo exposat anteriorment: els treballadors americans augmenten les oportunitats de treball gràcies a 

les autopistes, ja que, com a fruit d’aquestes, poden buscar feina més lluny del lloc de residència malgrat 

que això mateix implica que hagin d’invertir més temps per a accedir-hi. 

En una escala més pràctica, però en una línia similar al treball anterior, se situa el de Levinson (1998) 

sobre l’anàlisi de l’accessibilitat, el valor de l’habitatge i el temps de durada del trajecte al lloc de treball al 

districte federal de Washington, estudi que es basa en una mostra de vuit mil llars amb un total de 

cinquanta-cinc mil desplaçaments. Els resultats obtinguts no són concloents, ja que no s’hi observa cap 

distribució espacial clara de la durada dels desplaçaments amb relació a la distància des del seu punt 

d’origen fins al centre de la ciutat, si bé des del punt de vista demogràfic el treball és interessant per 

l’estudi de certes característiques dels commuters en el seu comportament, com ara el sexe, l’edat, la 

tipologia edificatòria en què resideixen, la mida de la llar i la possessió o no-possessió de vehicle privat, 

mitjançant l’aplicació d’un model de regressió estadística. 

En un estudi encarregat pel Ministeri d’Obres Públiques, Medi Ambient i Transports, la consultora Mcrit 

(1992-1993) analitza un seguit d’aspectes de l’autopista AP-2 en el tram Saragossa-Mediterrani, entre els 

quals hi ha quina ha estat la transformació de la mobilitat, del pes demogràfic i dels atractius per a les 

activitats econòmiques. Com a conclusions, cal remarcar que l’augment de la mobilitat només ha estat 

significatiu als grans centres urbans, mentre que a la resta l’impacte ha estat menor. Com a possible 

explicació, els mateixos autors apunten que, tractant-se d’una autopista de peatge, aquesta incideix en 

recorreguts de llarga distància, però no pas en la mobilitat habitual per treball i estudi, que sol 

caracteritzar-se per unes distàncies menors. En aquest sentit, l’impacte sobre la mobilitat no habitual hi ha 

estat més gran: ha permès a alguns nuclis menors potenciar el seu atractiu turístic, on la mobilitat per oci 

s’ha incrementat, així com també ha facilitat l’accés als serveis existents a les grans ciutats, com poden 

ser els hospitals o els esdeveniments esportius i culturals. 

Finalment, la relac ió entre accessibilitat i mobilitat és una línia d’investigació desenvolupada des de fa una 

quants anys al CED, sobretot a partir de l’encàrrec de diversos estudis tant per a la Fundació Abertis com 

per al DPTOP. Així, un primer informe (Ajenjo i Módenes, 2003) analitza la relació entre l’accessibilitat i la 

mobilitat laboral dels municipis catalans situats a una certa distància d’una via ràpida. L’anàlisi que s’hi 

efectua és doble: en primer lloc, des del punt de vista de les persones, s’hi analitza el com portament dels 
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treballadors que hi resideixen amb relació a la localització del seu lloc de treball (el que comunament es 

coneix com a obertura de la població ocupada); i, en segon lloc, des del punt de vista dels llocs de treball, 

si la proximitat a l’autopista produeix una major atracció de treballadors exteriors (obertura dels llocs de 

treball). L’anàlisi descrita es complementa amb l’estudi de la longitud dels desplaçaments, és a dir, 

l’anàlisi de la influència de les autopistes en la durada mitjana dels desplaçaments dels treballadors que, 

en un sentit o un altre, duen a terme un moviment entre dos o més municipis. 

Els resultats obtinguts són força clars: d’una banda, una proximitat més gran a les vies ràpides implica 

una obertura més gran dels fluxos de mobilitat laboral des d’una perspectiva doble: a) els municipis 

propers a les autopistes concentren activitats econòmiques que no necessiten dependre tant del mercat 

local de mà d’obra, i b) els residents als municipis propers a l’autopista veuen facilitat, també, l’accés a 

mercats laborals exteriors. De l’altra, la proximitat a l’autopista també té efectes clars sobre la longitud del 

desplaçament fins al lloc de treball: la proximitat sembla mantenir una relació inversa amb la distància 

recorreguda, de manera que els treballadors dels municipis més propers a alguna autopista o via ràpida 

són també els qui han de recórrer un nombre menor de quilòmetres per a desplaçar-se des de la 

residència fins al lloc de treball. 

Sens dubte, però, el treball més destacat sobre la matèria és la tesi doctoral d’Ajenjo (2005), que, a grans 

trets, pretén donar la resposta a la pregunta inicialment plantejada: hi ha algun tipus de relació entre 

accessibilitat i mobilitat? El propi autor reconeix que la formulació d’una pregunta tan genèrica no pot tenir 

una resposta categòrica, sinó que està dotada d’una bona quantitat de matisos que caldrà anar 

desgranant. En primer lloc, en tractar-se de variables en constant evolució, cal analitzar la relació des de 

dos punts de vista: des d’una perspectiva estàtica —la coincidència temporal dels dos fenòmens— i 

dinàmica —la incidència d’una variable sobre els canvis en l’altra i la repercussió que les modificacions en 

una pot tenir en l’evolució de l’altra. 

Per donar resposta a aquesta pregunta plantejada, i les que se’n deriven, la investigació s’estructura en 

tres parts diferenciades: en una primera, s’analitza l’evolució de la mobilitat habitual per treball a 

Catalunya des de l’any 1986 al 2001; en una segona, i per al mateix període, l’evolució de l’accessibilitat 

viària, així com la revisió crítica de tots els indicadors que tradicionalment s’han utilitzat per a mesurar 

aquest concepte; i, finalment, la relació existent entre totes dues variables. 

L’anàlisi d’aquesta relació s’hi efectua des de tres punts de vista diferents, relacionats cada un amb una 

variable de mobilitat —la població ocupada i els llocs de treball, la seva obertura i la distància i el temps 

de desplaçament—, que actua com a variable dependent en relació amb la variable independent  

—l’accessibilitat— i per cada una de les perspectives ressenyades —estàtica i dinàmica. Els principals 

resultats obtinguts són (Ajenjo i Alberich, 2005a; Ajenjo, 2005): 
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ü La incidència de l’accessibilitat en l’evolució de la localització de la població, de la població ocupada 

resident i dels llocs de treball localitzats. S’hi constata una forta relació entre l’accessibilitat i la 

població, en tant que aquesta es concentra als llocs amb una major facilitat d’accés, ja que al territori 

català s’estableixen corredors al llarg dels principals eixos viaris, els quals tendeixen a concentrar 

població i, en conseqüència, població ocupada, i també llocs de treball. 

ü La incidència de l’accessibilitat en l’evolució de l’obertura dels municipis. Des de la perspectiva 

estàtica, la relació es compleix, tant en l’obertura segons la població ocupada com, encara que amb 

menys intensitat, en el cas de l’obertura dels llocs de treball. Des de la perspectiva dinàmica, la 

relació és igualment ressenyable, si bé la variable realment important hi és el nivell inicial d’obertura, 

ja que els majors increments d’obertura es donen als municipis més tancats i als municipis més 

petits. 

ü La incidència de l’accessibilitat en l’evolució de la distància en línia recta i el temps de desplaçament 

entre el lloc de residència i el lloc de treball. En termes generals, els que viuen o treballen als 

municipis més accessibles han de recórrer, a diari, una menor distància en línia recta que els 

residents o treballadors en municipis menys accessibles. 

Aquest resultat no va en el sentit que, a priori, podria semblar més versemblant, una relació directa 

entre ambdues variables fonamentada en l’argument que una major accessibilitat permet una major 

mobilitat. La interpretació no pot deslligar-se del fet que l’accessibilitat no és una característica 

aïllada, sinó que en el territori es dibuixa un continu més o menys ben definit de municipis ben 

comunicats entre si. En conseqüència, es dóna una elevada concentració de població ocupada i de 

llocs de treball al llarg dels corredors viaris, concentració que facilita, per una banda, que un bon 

nombre de treballadors surti del seu municipi per treballar i, per l’altra, que els que surten tinguin el 

lloc de treball a una distància o un temps de desplaçament menors que quan no es dóna aquesta 

concentració.  

L’accessibilitat i les pautes migratòries de la població 

Els treballs que posen en relació l’accessibilitat i les pautes migratòries de la població són, 

malauradament, força escassos, i se centren bàsicament en el procés de transformació urbanística pel 

qual segones residències passen a ser utilitzades com a habitatge principal gràcies al fet que l’augment 

de l’accessibilitat derivat de les noves infraestructures de transport permet, com s’ha vist, una major 

dissociació entre el lloc de treball i el de residència. 

Un dels estudis més destacables és el realitzat per Riera Micaló et al. (1997) sobre l’impacte territorial i 

econòmic que es deriva de la construcció dels anomenats «túnels de Vallvidrera» del tram  de l’eix E-9/C-

16 entre les poblacions de Barcelona i Sant Cugat del Vallès, estudi en què l’interès se centra en aquesta 



 La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 182 

última localitat. En concret, s’hi relaciona de manera indirecta l’increment d’accessibilitat derivat de la 

posada en funcionament de la via amb una sèrie de variables demogràfiques, econòmiques i socials del 

municipi. Pel que fa referència als impactes sobre les actuacions urbanístiques —tant les ja efectuades 

com les que estan en projecte— de la nova via, s’argumenta que el creixement urbanístic de Sant Cugat 

del Vallès és similar al de la resta, que tendeix a dirigir-se gradualment cap a les infraestructures més 

properes, i que aquestes s’erigeixen com a «eixos d’atracció i vertebració» que l’estimulen encara més. 

Segons els autors, aquest boom urbanístic és propiciat precisament per la funcionalitat de la nova via i 

l’augment de l’accessibilitat que se’n deriva, cosa que permet —gràcies a l’estalvi en el temps del 

desplaçament— que les pautes de localització residencial siguin més flexibles respecte al lloc de treball, 

sovint localitzat a Barcelona. 

Encara pel que fa al parc d’habitatges de Sant Cugat del Vallès, els autors n’analitzen breument la 

composició segons l’ús residencial que se’n fa i distingeixen els habitatges principals dels que són 

segones residències. Malgrat que en el moment de realització de l’estudi tan sols estaven disponibles les 

dades del cens de població i d’habitatges de 1991 —i, per tant, no era possible fer un estudi evolutiu de la 

comparació del parc residencial—, els autors afirmen que els túnels de Vallvidrera s’erigeixen com un 

factor més que ajuda a la descentralització de la població de l’Àmbit Metropolità, amb la transformació 

previsible de segones residències en habitatges principals. 

Un últim aspecte que s’hi analitza és l’evolució demogràfica del municipi tant des del punt de vista de 

l’evolució del nombre d’habitants com des del del saldo migratori. Ambdós experimenten un creixement 

gradual, i aquest últim explica bona part del creixement demogràfic del municipi. 

Uns altres estudis sobre l’impacte d’una via ràpida en l’àmbit català són els treballs de Lleonart i Garola 

(2000) i Bel (1998) sobre les implicacions territorials a la comarca del Garraf de l’autopista C-32/A-16 Pau 

Casals. 

En el primer dels dos estudis es fa l’anàlisi dels impactes de la nova autopista des de dos punts de vista 

diferents: en primer lloc, es pot parlar dels efectes microeconòmics, que fan referència als beneficis que 

genera entre els usuaris de la via i que sovint s’avaluen mitjançant l’anàlisi cost-benefici i la seva 

quantificació en termes monetaris.  

La segona de les perspectives d’anàlisi —la que aquí ens interessa— se centra en els efectes 

macroeconòmics, és a dir, en els impactes sobre l’estructura productiva i el nivell de renda de les zones 

que serveix. Els autors afirmen que, donada la manca de bona connectivitat amb l’àrea de Barcelona  

—malgrat la seva proximitat— abans de la construcció de l’autopista, la inauguració d’aquesta ha 

significat la posada en marxa de canvis espectaculars en l’àmbit social i econòmic. Per tal de discriminar 

quina part d’aquesta transformació es deu a l’efecte directe de l’autopista i quina respon a la dinàmica 
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pròpia de la comarca, els autors utilitzen la ja esmentada tècnica shift-share, cosa que permet valorar la 

diferència entre el que ha succeït i el que hauria passat en cas de no existir l’autopista. 

Entre els aspectes més importants de l’evolució recent de la comarca del Garraf es destaca el fort 

creixement de la població en l’última dècada, possible pel ritme intens de construcció residencial i per la 

conversió de part de les segones residències en habitatge principal. Aquest creixement de la població, 

unit al fet que molts dels nous habitants mantenen el seu lloc de treball al lloc de procedència  

—circumstància possible gràcies a l’accessibilitat derivada de la nova via—, ha comportat un fort augment 

de la mobilitat intercomarcal. 

Un altre treball destacable és la tesi doctoral de Junyent (1983), que constata el gran impacte de 

l’autopista C-32 a la comarca del Garraf sobre el sector immobiliari de les segones residències, ja que en 

modifica totalment l’estructura territorial. Així, mentre que la gran expansió de blocs d’habitatges principals 

s’ha d’explicar en gran mesura pel desenvolupament industrial del Maresme en els anys seixanta i 

setanta, l’esclat posterior de segones residències ha de ser entès per les facilitats de comunicació amb 

Barcelona que ofereix la nova via, transformació en la qual cal diferenciar dues fases de creixement: la 

primera, en què les segones residències tenen unes característiques d’ocupació de cap de setmana, i la 

segona, en la qual passen a constituir-se com a residències habituals. 

Un treball amb un àmbit geogràfic i temporal més ampli —el territori espanyol en la seva totalitat durant el 

període entre 1960 i 1975— és l’estudi de Pérez Esparcia (1988), que planteja un objectiu doble. D’una 

banda, posar en relació les evolucions econòmica i demogràfica a partir d’una situació determinada de la 

xarxa viària; i, de l’altra, efectuar l’anàlisi inversa: veure com la situació sociodemogràfica de partida ha 

pogut influir en l’evolució de la xarxa viària. Per a assolir aquest objectiu, l’autor fa servir matrius de 

correlació entre indicadors corresponents a la xarxa viària (accessibilitat topològica, estructura i 

connectivitat), demogràfics (saldo migratori i creixement de la població) i econòmics (producció provincial i 

producció industrial). 

Del resultat d’aquestes correlacions, i en l’àmbit que ens interessa aquí, l’autor en conclou que la relació 

entre la xarxa viària i el saldo migratori és condicionada per l’accessibilitat i l’estructura de les carreteres, 

si bé no existeix cap relació entre l’accessibilitat a la capital provincial i el saldo migratori interprovincial. 

Alhora, constata que, com millor és l’estructura viària a la província, les pèrdues demogràfiques són 

menors. Per la seva banda, el grau de desenvolupament és el factor més explicatiu de les migracions 

provincials: les províncies desafavorides que tenen una xarxa més dolenta són més emigratòries, mentre 

que les més afavorides amb una xarxa millor ho són menys. 
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L’accessibilitat i les pautes de localització de l’activitat productiva 

Quan a l’apartat anterior s’ha parlat dels efectes de l’accessibilitat en la mobilitat quotidiana de les 

persones, ja s’ha fet una referència breu a les pautes dels usos del sòl; i és que, com afirma Hodge 

(1997, p. 33), 

hi ha canvis significatius en la disposició de les activitats humanes que deriven en canvis en 
l’organització del transport i les comunicacions que alhora impliquen canvis en la demanda de 
transport; canvis que s’esdevenen en totes les escales espacials. 

Vegem breument alguns exemples d’estudis sobre els efectes de l’accessibilitat en els usos del sòl —és a 

dir, en la distribució de les activitats sobre el territori i la possible especialització funcional d’aquest. 

Novament, el precedent més antic localitzat és el treball de revisió bibliogràfica fet per López i Azpeitia 

(1982), centrat en l’experiència americana sobre el efectes de la xarxa viària en diversos aspectes 

territorials. Així, pel que fa referència a la localització industrial, els estudis americans analitzats 

demostren que la presència d’autopistes és un estímul per al creixement econòmic; presènc ia que és una 

condició necessària, però no suficient, per a l’elecció d’una determinada localització industrial, ja que hi 

influeixen alguns altres factors, com ara la disponibilitat de grans espais prop de les autopistes. Igualment 

amb relació el comerç, una bona dotació viària afavoreix tant l’expansió dels mercats com l’augment de la 

competitivitat. 

Quant als sectors agrícola i residencial, els resultats no són, però, tan positius: respecte al primer, s’hi 

afirma que, si bé la proximitat a les autopistes indueix a la implementació de processos de millora de les 

explotacions i de mecanització, els efectes sobre l’atur de la regió són negatius; mentre que, respecte al 

sòl residencial, els resultats de les diferents investigacions no són homogenis, ja que únicament s’han 

detectat desenvolupaments residencials importants al llarg d’una autopista quan hi ha una proximitat a 

una ciutat de certa importància mitjançant l’ampliació de les àrees residencials de les ciutats, que veuen 

augmentat, així, el grau de jerarquia al territori. 

Pocs anys després que López i Azpeitia, Giuliano (1986) estableix el marc teòric i conceptual per a 

entendre la dialèctica que s’estableix entre transport i usos del sòl. Per a la investigadora californiana, el 

concepte clau d’aquesta relació és l’accessibilitat, ja que, d’acord amb el que s’ha exposat fins ara, si 

aquesta augmenta i, per tant, el cost de moviment entre dues localitzacions disminueix, augmenta també 

la interacció entre aquestes i, consegüentment, els nous patrons d’activitat econòmica que se’n deriven 

tenen unes conseqüències territorials clares. 

L’aportació més destacable, però, de la teoria de Giuliano és que concep aquestes relacions des del 

paradigma de la dialèctica entre fenòmens, i no pas des del punt de vista de la causalitat. Així, el territori 

és concebut com un sistema obert els processos de transformació del qual són influenciats per múltiples 
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factors no aïllats individualment que actuen simultàniament en l’espai i el temps sumant-se, encavalcant-

se, interrelac ionant-se, etc.  

Figura 5.4. Esquema explicatiu de la interdependència entre els modes de transport, l’accessibilitat i els 
usos del sòl 

 

Font: adaptat de Giuliano (1986, p. 248). 

Giuliano confirma la seva teoria fent un repàs dels principals models explicatius que al llarg del temps 

s’han formulat sobre la interacció entre el transport (i la seva plasmació pràctica: l’accessibilitat) i els usos 

del sòl. Així, en la seva descripció de les teories sobre localització tant residencial com dels llocs de treball 

—analitzant separadament les referents als serveis, les indústries i els negocis—, constata que la seva 

major part es basen en principis excessivament simples, sovint des del paradigma de la causalitat, mentre 

que la realitat no s’adequa a aquest mecanisme tan simple. 

Els treballs empírics sobre la matèria a casa nostra són, però, força més escassos. L’estudi ja citat de 

Riera Micaló et al. (1997) sobre l’impacte dels túnels de Vallvidrera en constitueix una excepció. Amb 

relació a la localització de l’activitat industrial i terciària, els impactes de la nova infraestructura són menys 

clars que els exposats anteriorment amb referència al parc d’habitatges pel fet que l’àrea d’estudi ja 

mostrava una forta implantació industrial a causa de la bona comunicació que oferien vies de construcció 

anterior com l’autopista AP-7. En aquest sentit, l’impacte dels túnels de Vallvidrera sembla haver-se de 

reduir a  

obrir un nou ventall de possibilitats de tornar a dinamitzar la inversió productiva en una àrea amb les 
característiques i les condicions idònies per fer-ho, i alhora gaudir de la proximitat d’una 
infraestructura que permet una connexió pràcticament immediata amb els principals eixos de 
comunicació de Catalunya (Riera Micaló et al., 1997, p. 17). 

Més consistents són les conclusions a què arriben Lleonart i Garola (2000) en el seu treball ja citat sobre 

les repercussions de l’autopista C-32 a la comarca del Garraf. Així, els autors constaten que s’hi ha 

esdevingut un fort increment dels llocs de treball localitzats, fruit de l’expansió de les activitats productives 

i especialment de les de caràcter turístic i industrial. Aquest procés ha tingut a l’àrea de Vilanova i la 

Geltrú una incidència especial, amb la reestruc turació i la renovació del sector industrial amb un bon 
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nombre d’empreses mitjanes amb una dependència menor de les grans empreses, cosa que ha estat 

possible pel guany de competitivitat industrial de la regió a causa del fet d’haver-se convertit en una àrea 

de nova centralitat gràcies a la nova autopista.  

Finalment, amb relació als canvis en el model turístic, els autors hi afirmen que aquests han estat 

bàsicament de caràcter qualitatiu, ja que els establiments de tres i quatre estrelles han augmentat en gran 

mesura, cosa que ha permès al sector hoteler de Sitges competir directament amb el de Barcelona; i això 

és, per tant, un factor clau amb vista a la implantació d’un model turístic de qualitat i competitiu. El resum 

dels principals efectes territorials, econòmics i socials derivats de la construcció de l’autopista a la 

comarca del Garraf es pot observar a la Taula 5.3. 

Taula 5.3. Efectes de la construcció de l’autopista A-16/C-32 a la comarca del Garraf 

Concepte  Sector  1991  1998 amb 
autopista 

 1998 sense 
autopista 

 
Variació 1998 

amb/sense 
autopista 

Població    76.915  96.600  87.000  9.600 

Saldo de mobilitat laboral    – 2.448  – 8.500  – 5.380   – 3.120 

Atur    4.000  3.500  3.900  – 400 

PIB (en milions de pessetes)    131.640  154.200  140.700  13.500 

Llocs de treball localitzats           

  Primari  855  600  600  – 

  Indústria  7.486  7.200  6.500  700 

  Construcció  3.148  3.100  2.800  300 

  Serveis  13.276  16.400  14.900  1.500 

  Total  25.765  27.300  24.800  2.500 

Parc residencial           

  1a residència  49%   58%   54%   4%  

  2a residència  42%   34%   37%   -3%  

  Buits  9%   8%   9%   -1%  

*Desplaçaments laborals generals – desplaçaments laborals atrets. 
Font: Lleonart i Garola (2000). 

Pel que fa als efectes de les infraestructures en àrees de muntanya, el treball més important correspon a 

Borrajo (1989), en el qual es planteja la dificultat que tenen algunes zones de mala accessibilitat per a 

generar una dinàmica econòmica que sigui capaç de consolidar-se competint amb algunes de ja 

existents, la qual cosa implica una relació de causalitat entre localització relativa i desenvolupament 

socioeconòmic. Els problemes principals a què l’autor fa referència es poden resumir en l’escassa 

població existent, la seva dispersió sobre el territori i el seu envelliment; problemes la solució dels quals 
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està en la millora de l’accessibilitat i el desplegament d’una política de transport intracomarcal que 

afavoreixi el transport col·lectiu per a persones que no tenen accés a l’automòbil. 

5.2. La mobilitat habitual com a element clau 

La configuració territorial que s’ha pretès descriure al llarg d’aquesta segona part de la tesi ha implicat 

l’ampliació de l’espai on els individus realitzen llurs activitats quotidianes: d’una banda, el lloc de treball 

cada cop se situa a una major distància del lloc de residència, sia per la migració de les persones, sia per 

la dels llocs de treball; i, de l’altra, i amb relació a la mobilitat per lleure, la disponibilitat d’una segona 

residència s’ha generalitzat: 

[...] la mobilitat ha esdevingut una activitat quotidiana en la vida dels ciutadans i ciutadanes de la 
societat contemporània, sent l’activitat que els permet arribar als llocs on poden satisfer les seves 
necessitats. [...] La mobilitat és, per tant, una activitat imprescindible per al funcionament de la ciutat.  

L’organització de la ciutat moderna origina la mobilitat de les persones com un nou element urbà 
imprescindible per tal que aquestes puguin satisfer les seves necessitats, tant quotidianes com 
puntuals. De fet, és tota la dinàmica urbana la que requereix aquest sentit de moviment. Perquè la 
ciutat moderna funcioni, cal que tot circuli, que tot flueixi, des del capital fins a l’aigua, des de 
l’energia fins a la població. La mobilitat és l’activitat que lliga el conjunt del territori urbà i li permet 
funcionar com una unitat.  

Així, la possibilitat de moviment ha passat a formar part de la vida quotidiana com un dels factors 
potencialment més favorables i, a la vegada, com un condicionament de relació social, i permet 
sistemes de vida que d’una altra manera serien impensables. I és que, en aquesta ciutat, el 
desplaçament de les persones s’ha convertit en una activitat de caràcter obligat amb el propòsit de 
dur a terme les tasques més imprescindibles i quotidianes: treballar, comprar, divertir -se, fer ús dels 
serveis, etc. En aquest sentit, l’exercici del dret a la ciutadania social, el fet de poder participar de 
totes les activitats  que l’entorn urbà ofereix, va associat a les possibilitats de desplaçar-se (Cebollada 
i Miralles-Guasch, 2004, p. 9-10). 

5.2.1. Evolució recent de la mobilitat habitual per treball i estudi a Catalunya 

Abans d’entrar a caracteritzar l’evolució de la mobilitat habitual a Catalunya, cal fer constar que, a 

diferència del que passa per al cas de l’Àmbit Metropolità, existeixen pocs treballs que tractin del tema 

amb una visió global del territori català. Podem atribuir aquesta situació al fet que l’Àmbit Metropolità és, 

per si sol, un tema prou atractiu i complex que centra l’atenció de la major part dels estudis.  

Així mateix, la presa de consciència del procés de suburbanització creixent del territori català, juntament 

amb l’escassetat de dades, determina que la major part dels treballs iniciïn el seu estudi l’any 1986 i que 

els que fan referència a etapes anteriors siguin escassos. En efecte, i tal com s’ha esmentat, es troba a 

faltar una publicació estadística que, a semblança de l’Enquesta metropolitana (vegeu l’apartat 3.2.2), faci 
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una anàlisi global de la mobilitat a Catalunya, ja que les úniques dades oficials disponibles són les 

procedents dels censos i dels padrons, amb una periodicitat, doncs, de cinc anys.112 

Com no podia ser altrament, i com ja s’ha apuntat anteriorment d’una manera repetida, resumir en una 

única paraula l’evolució del nombre de desplaçaments que tenen lloc a diàriment a Catalunya per motius 

de feina i estudis només és possible abusant de la paraula increment: increment important del nombre de 

protagonistes —com es veurà, l’augment del nombre de persones ocupades compensa, i amb escreix, el 

descens del nombre d’estudiants— i, per tant, de desplaçaments, i un increment important de la proporció 

d’aquests que es duen a terme entre dos municipis diferents. 

L’evolució dels protagonistes de la mobilitat habitual: la població ocupada i estudiant 

La manera més senzilla, però alhora més gràfica, de descriure l’evolució de la població catalana que 

treballa i estudia està en el càlcul de la seva variació entre cadascun dels moments analitzats. Així, 

reproduint l’esquema ja emprat a l’hora de dibuixar l’evolució de la població catalana —vegeu l’apartat 

4.1—, s’han calculat llurs taxes de creixement anual acumulatiu per al total del període analitzat (1986-

2001). 

ü Població ocupada. Durant els aproximadament quinze anys, Catalunya ha experimentat un 

creixement destacable de la seva població ocupada, de manera que s’ha passat d’1.819.533 efectius 

l’any 1986 a 2.255.394 el 1991, a 2.204.741 cinc anys més tard —fet que significa l’única davallada 

en el període analitzat— i a 2.815.126 a principi del segle XXI, cosa que comporta un creixement 

absolut pràcticament d’un milió de treballadors en quinze anys, amb una TCAA del 28,40‰. 

Pel que fa a la distribució territorial de les TCAA (vegeu el primer mapa de la Figura 5.5), cal indicar 

que és força semblant a les de la població total (Figura 4.1): l’Àmbit Metropolità, i especialment la 

seva corona de municipis, és l’àmbit que experimenta un major creixement de la població ocupada 

resident. Així, dels setze municipis que presenten unes taxes anuals de creixement superiors al 

100‰ en el total del període, només quatre —Castell de Mur, els Pallaresos, Cunit i Riells i Viabrea— 

no pertanyen a aquesta àrea, si bé hi són molt propers, ja que estan situats en comarques limítrofes. 

En aquest sentit, torna a ser paradigmàtic el cas de la comarca del Garraf, que situa tres dels seus 

 

112.  L’edició de 2006 de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana ha cobert aquest buit, ja que abraça la totalitat del territori català per 
primer cop, i és una clara continuació de l’Enquesta de Mobilitat Obligada inclosa als fulls padronals (vegeu l’apartat 3.2.2). 
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sis municipis —Olivella, Cubelles i Canyelles— entre els dotze municipis catalans que veuen 

augmentar més el nombre de treballadors en termes relatius. 

L’evolució, però, de la població ocupada resident a Catalunya no ha estat homogènia durant el 

període de quinze anys analitzat, ja que es mostra força inestable en el temps amb força fluctuacions 

a causa, segurament, d’efectes externs a la dinàmica poblacional, com ara la conjuntura econòmica. 

Així, mentre que l’evolució de la població era més o menys semblant en els tres quinquennis, en el 

cas de la població treballadora el quinquenni 1991-1996 presenta diferències importants respecte als 

altres dos, ja que es caracteritza per un descens en el ritme de creixement, en alguns municipis, i el 

pas d’un signe positiu a un altre de negatiu, en uns altres. Cal buscar-ne la causa en la situació 

econòmica d’aquell moment, amb un fort augment de l’atur que afectà, no tant l’activitat de la 

població, sinó el seu grau d’ocupació, conjuntura que, evidentment, es reflecteix en el ritme de 

creixement. Superat aquest període, però, la situació econòmica del país remunta amb força, i el 

quinquenni següent, 1996-2001, presenta les TCAA més elevades de tot el període. Fruit d’aquesta 

evolució, durant el quinquenni 1991-1996, 391 municipis catalans veuen reduïda la seva població 

ocupada, mentre que en els altres períodes analitzats només eren 190 (1986-1991), 58 (1996-2001) i 

99 per al total dels quinze anys. 

Figura 5.5. Taxa de creixement anual acumulatiu de la població ocupada resident i de la població 
estudiant. Municipis de Catalunya, 1986-2001 

Població ocupada resident Població estudiant resident 

  

Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

ü Població estudiant. L’evolució de la població catalana que estudia és totalment diferent de la de la 

població ocupada, en tant que ha experimentat un descens constant i gradual de 263.967 persones, 
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ja que ha passat de 1.400.508 alumnes l’any 1986 a 1.136.541 del 2001, cosa que significa una 

TCAA del -13,31‰. Temporalment, com s’ha dit, aquest descens s’ha esdevingut en cadascun dels 

quinquennis analitzats, amb pèrdues de 58.004, 104.424 i 101.539 alumnes respectivament. 

El motiu d’aquesta reducció important de la població que cursa algun estudi es deu, principalment, al 

descens de la fecunditat ja apuntat anteriorment: el nombre menor de naixements s’ha traduït en un 

nombre menor d’infants per escolaritzar. 

El segon mapa de la Figura 5.5 mostra com el descens de la població estudiant ha afectat la major 

part del territori català, ja que abraça una extensa franja del territori interior del país, de manera que 

únicament es poden destacar tres àrees on la TCAA ha estat positiva: les comarques de la Val d’Aran 

i del Pallars Sobirà, bona part de les Terres Gironines i la majoria dels municipis de l’àmbit 

metropolità, amb la flagrant excepció de la ciutat de Barcelona i els municipis que hi són més propers. 

Com es pot observar de la comparació de les dades d’una població i de l’altra, i com ja s’ha apuntat 

anteriorment, el fort augment de la població ocupada compensa, amb escreix, el descens de la població 

estudiant, de manera que, en el còmput total, la població susceptible de fer un desplaçament per motius 

de treball o estudi ha augmentat en més de 730.000 persones en quinze anys, fet que significa una TCAA 

del 13,23‰. 

No és d’estranyar, doncs, que aquest factor, juntament amb les transformacions territorials anteriorment 

esmentades, sigui el principal element explicatiu del boom de la mobilitat al nostre país: un major nombre 

de candidats a desplaçar-se i un major territori funcional per a fer-ho es tradueixen, respectivament, en 

l’increment del nombre de desplaçaments i en l’augment de la distància recorreguda. 

L’increment del nombre de desplaçaments 

En efecte, si es parteix d’un concepció àmplia de la mobilitat, per la qual tothom fa un desplaçament per 

anar a treballar o estudiar, l’increment de la mobilitat ha experimentat la mateixa evolució que la del 

nombre dels seus protagonistes.113 Però si es delimita una mica més aquesta visió i s’entén per mobilitat 

estrictament els desplaçaments efectuats entre municipis, el creixement és encara més espectacular: del 

 

113.  Com es pot deduir, aquesta afirmació no és del tot certa: només un percentatge molt petit de població té el seu lloc de 
treball o d’estudi al seu propi habitatge (el 3,26% i el 3,06% respectivament segons les dades del cens de 2001). I és que com 
afirma Ajenjo en la seva tesi doctoral (2005, p. 229), «malgrat que sovint s’ha afirmat que la difusió de noves tecnologies 
permetria, per una banda, una notable reducció de la mobilitat per treball i, per una altra, tendiria a igualar les potencialitats del 
territori, és difícil afirmar fins a quin punt aquestes previsions s’estan complint». 
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29,4% dels treballadors que realitzaven un desplaçament intermunicipal l’any 1986 s’ha passat, de 

manera gradual però continuada, al 45,7% de l’any 2001 (vegeu la Taula 5.4).114 És a dir, cosa que encara 

dóna una major idea del fenomen, mentre que per cada 100 desplaçaments intramunicipals de l’any 1986 

se’n fan 154,7 l’any 2001, per cada 100 d’intermunicipals ara se’n fan més del doble, 240,5.  

Taula 5.4. Evolució de la mobilitat habitual segons el motiu i el tipus de desplaçament. Catalunya, 1986-
2001 

  1986  1991  1996  2001* 
Motiu 

 

Tipus 

de desplaçament  Absoluts  %  Absoluts  %  Absoluts  %  Absoluts  % 

Treball           

 Intramunicipal  1.285.124 70,6% 1.447.017 64,2% 1.269.608 57,6% 1.529.739 54,3%

 Intermunicipal  534.400 29,4% 808.368 35,8% 935.133 43,4% 1.285.387 45,7% 

 Total  1.819.524 100,0% 2.255.430 100,0% 2.204.652 100,0% 2.815.126 100,0%

Estudis         

 Intramunicipal  1.202.921 86,9%  1.091.948 81,2%  933.054 75,4% 208.378* 56,9%*

 Intermunicipal  181.945 13,1%  252.154 18,8%  304.732 24,6% 158.092* 43,1%* 

 Total  1.400.508 100,0% 1.342.504 100,0% 1.238.080 100,0% 1.136.541* 100,0%*

Total           

 Intramunicipal  2.488.045 77,3%  2.538.965 70,6%  2.202.662 64,0%  1.738.117** 54,6%**

 Intermunicipal  716.345 22,2%  1.060.522 29,5%  1.239.865 36,0%  1.443.479** 45,4%** 

 Total  3.220.032 100,0%  3.597.934 100,0%  3.442.732 100,0%  3.951.667** 100%**

* Per l’any 2001 només es disposa d’informació sobre els desplaçaments realitzats per la població estudiant més gran de 15 
anys. Per tant, malgrat que el nombre de viatges fa referència al total de la població estudiant, el valor i el percentatge de cada 
tipus de desplaçament només es refereixen a la població més gran d’aquesta edat.  
** Pel que s’ha comentat a la nota anterior, el volum de desplaçament segons tipologia només fa referència a la mobilitat dels 
treballadors i a la dels estudiants de més de 16 anys, no pas el total de desplaçaments. 
Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

Aquest fenomen és encara més important si es té en compte que s’ha acomplert en part en un context de 

crisi econòmica, ja que entre 1991 i 1996 els llocs de treball localitzats varen disminuir el 2,39%, la 

 

114.  Com s’ha apuntat anteriorment, el cens de 2001 permet, per primera vegada, recollir la possibilitat que una persona treballi 
en més d’un municipi, com és el cas dels conductors, dels transportistes, etc. El dubte, doncs, amb vista a mesurar l’obertura de 
la població ocupada és com cal considerar aquest tipus de desplaçament, si com a intermunicipal o com a intramunicipal. En el 
nostre cas, i seguint les consideracions d’Ajenjo (2005, p. 313, nota 283), s’ha optat per considerar-los com a desplaçaments 
intermunicipals.  
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població ocupada resident va decréixer el 2,25% i el nombre absolut d’aturats es duplicà (Clusa i Roca 

Cladera, 1999). Algun autor (Artís et al., 2000) indica, però, que aquest fet és una reacció lògica: un 

augment de la taxa d’atur implica unes menors possibilitats de trobar treball a la mateixa regió de 

residència i, per tant, fomenta el creixement dels desplaçaments interregionals. 

Si bé, almenys aparentment, no hi ha una distribució territorial clara del grau d’obertura municipal de la 

població ocupada, cal destacar dos fets. En primer lloc, l’Àmbit Metropolità en mostra els nivells més 

elevats —a excepció de la mateixa capital catalana—, fruit de la intensa interrelació que s’estableix entre 

els seus municipis, amb gran intercanvi de fluxos, propiciats, per una banda, per la proximitat a Barcelona 

—que, malgrat la pèrdua relativa de pes en el territori català, continua sent la destinació principal de molts 

fluxos municipals per motius de treball— i, per l’altra, per la seva bona comunicació, tant en vehicle privat 

com en transport públic. Així, en un nombre no negligible de municipis metropolitans s’observen 

desplaçaments que afecten més del 70% de la població ocupada: el cas més extrem és el de Badia del 

Vallès, que el 2001 tenia gairebé el 90% de residents que havien de desplaçar-se a un altre municipi per 

a accedir al seu lloc de treball, seguit d’un conjunt de municipis propers a Barcelona, com Esplugues de 

Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Premià de Dalt, Pallejà, Alella o Santa Coloma de Gramenet. 

Aquest mateix efecte es dóna en unes altres zones industrialitzades del país, com ara l’eix 

Tarragona/Reus/Valls o Girona. En aquestes zones predominen els municipis oberts, en contraposició de 

les zones més rurals, on els percentatges de sortides són molt menors, com és el cas de la major part de 

la Catalunya interior. 

Aquesta proximitat a Barcelona en particular, i a la resta de capitals comarcals en general, és precisament 

el segon dels aspectes que cal destacar: l’obertura municipal és fruit de la combinació de dos aspectes 

diferents, com són la grandària poblacional i la proximitat a la capital comarcal. En efecte, la tendència és 

que els municipis més grans —en termes de població i de superfície— presentin una obertura menor de la 

població ocupada resident, de manera que, gràcies a les majors oportunitats laborals que ofereixen, el 

nombre de persones que s’hi queden a treballar és més gran. Aquesta relació és, però, matisada, pel 

segon dels factors esmentats: la proximitat a la capital comarcal. Els municipis que exerceixen certa tasca 

de capital, com que mantenen una forta concentració de llocs de treball, són els m unicipis més tancats del 

seu entorn, tant pel fet de retenir la població resident ocupada com també pel d’atreure població ocupada 

dels municipis més propers. Barcelona, per posar l’exemple més paradigmàtic, és un dels municipis més 

tancats de Catalunya, en la mesura que només el 22% dels residents han de desplaçar-se a un altre 

municipi per a treballar, proporció que el 2001 la situa com el setzè municipi català més tancat. 
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Figura 5.6. Obertura de la població ocupada resident. Municipis de Catalunya, 1986-2001 

1986  2001 

  

Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

L’altre aspecte important que cal destacar és l’evolució de l’obertura, caracteritzada per un augment 

progressiu: cada cop més una proporció més gran de treballadors té situat el seu lloc de treball fora del 

seu municipi de residència (aquesta evolució es pot observar a partir de l’«enfosquiment» dels dos mapes 

que s’hi representen). S’hi pot apreciar com els municipis de la meitat oest del país són els que 

experimenten els canvis més importants. Així, comarques tradicionalment agrícoles —i, per tant, en 

general, poc obertes— com la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Solsonès, el Pla d’Urgell, la Segarra o 

la Terra Alta experimenten un augment important de l’obertura de la seva població ocupada resident. En 

general, pel fet de tractar-se d’increments que parteixen d’uns nivells baixos de l’any 1986, són més 

importants en termes relatius que no pas en absoluts. 

Si l’anàlisi es repeteix per a la població estudiant, però limitant-la al període 1986-1996,115 l’evolució és 

encara més il·lustrativa: fruit de la pròpia evolució dels nombre d’estudiants, la mobilitat total per estudis 

va disminuir l’11,6%, però el comportament segons la tipologia dels desplaçaments mostra que, mentre 

que els de caràcter intramunicipal descendiren igualment el 22,4%, els que impliquen un canvi de municipi 

 

115.  Les dades del cens de 2001 presenten, a més, l’inconvenient ja esmentat de fer referència només a la mobilitat dels 
estudiants majors de 16 anys, cosa que impossibilita la comparació amb els anys anteriors. Així, els percentatges que es mostren 
a la taula de cada una de les tipologies dels desplaçaments estan esbiaixats respecte a la resta d’anys pel fet que, com que 
ignoren completament la mobilitat dels estudiants de primària i secundària obligatòria, són molt influenciats pel comportament de 

(continua) 
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van presentar la tendència inversa i creixeren el 67,5%, de manera que passaren a significar un de quatre 

desplaçaments de l’any 1996. 

Figura 5.7. Obertura de la població estudiant resident. Municipis de Catalunya, 1986 i 1996 

1986  1996 

  

Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

A escala territorial, els mapes de la Figura 5.7 mostren l’obertura de la població estudiant els anys 1986 i 

1996. S’hi pot apreciar com, en termes generals, aquesta és molt més gran a l’interior del país i, 

especialment, als municipis més petits: la manca d’equipaments escolars al municipi propi obliga als 

alumnes a desplaçar-se als municipis veïns —en el cas de l’ensenyament primari—, a la capital comarcal 

—on es localitzen sovint els instituts de secundària— i encara molt més lluny per a cursar estudis 

superiors i universitaris. D’aquesta manera, en comarques com ara l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, 

el Pallars Jussà o el Pallars Sobirà, que es caracteritzen per una mobilitat elevada de la seva població 

estudiantil, la seva capital és fàcilment identificable a primer cop d’ull, en tant que és, de manera 

sistemàtica, el municipi que presenta un menor grau d’obertura. És un fenomen que es repeteix, de fet, en 

totes i cada una de les comarques, si bé fora de les ressenyades aquest particularisme es posa menys de 

manifest a causa de la similitud més gran dels nivells d’obertura de la capital i la resta de municipis. 

La localització dels centres docents no serveix per a explicar, però, l’obertura creixent dels estudiants si 

es comparen els mapes de la situació de 1986 i la de 1996. I és que aquest increment no es pot 

(ve de la pàgina anterior) 

la població batxiller i universitària, que es caracteritza —a causa de la localització de les universitats en el territori— per una 
major proporció de desplaçaments entre municipis. 
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argumentar, òbviament, per una disminució de l’oferta educativa al nostre país, sinó pel mateix fenomen 

d’interrelació municipal creixent: seguint les mateixes pautes que la mobilitat per motius de treball, els 

estudiants veuen ampliat el radi dels seus desplaçaments per motius d’estudi. Una possible explicació a 

aquest fet és que els moviments de la població estudiant s’adapten als de la població treballadora, 

especialment en les edats en què el desplaçament fins a l’escola no es pot fer de manera autònoma i 

necessita l’acompanyament dels progenitors: hi ha una convergència entre el lloc d’estudi dels fills i el lloc 

de treball dels pares. Per altra banda, cal tenir present igualment que la distribució dels estudiants 

respecte a l’edat i el nivell d’estudis ha canviat al llarg d’aquests 15 anys. Així, el 2001 la proporció 

d’estudiants majors de 16 anys és més gran que no pas el 1986, per diversos factors: el descens de la 

fecunditat, la prolongació dels estudis obligatoris fins als 16 anys, etc. 

L’increment de la distància recorreguda. Un exemple per al cas de la població treballadora 

La conseqüència lògica de la dispersió de les activitats i dels llocs de treball sobre la mobilitat habitual és 

l’increment de la separació física entre ambdues localitzacions, amb les repercussions que té sobre la 

longitud i la durada del desplaçament. 

Per tal d’il·lustrar breument quina ha estat l’evolució d’aquest fenomen, es reprodueixen aquí part dels 

càlculs fets en el treball realitzat per a la Fundació Abertis (Ajenjo i Alberich, 2004, 164-170). L’anàlisi 

presenta, però, tres limitacions: en primer lloc, d’acord amb l’objecte d’estudi d’aquell treball, les 

distàncies recorregudes i els temps de desplaçaments han estat calculats segons la xarxa viària; en 

segon, només s’hi analitza la distància entre el lloc de residència i de treball, excloent-se’n l’anàlisi de la 

mobilitat per estudis; i, finalment, en tercer lloc, i a causa de la naturalesa de les dades, només s’ha pogut 

calcular la magnitud dels desplaçaments dels treballadors que duen a terme un moviment 

intermunicipal.116 Malgrat que sobretot en els nuclis urbans més grans —que, a més, són els que, 

generalment, presenten unes taxes d’obertura menors— la distància del trajecte i el temps necessari per 

a recórrer-lo poden ser considerables, no és possible, amb les dades disponibles, d’estimar-lo, ja que 

requereix l’adreça exacta del lloc de residència i del lloc de treball. 

Un dels problemes que es poden donar en el càlcul de la separació física entre el municipi de residència i 

el de treball és la distorsió que poden generar els «empadronaments atípics» en els resultats: mentre que 

 

116.  El cens de 2001, però, obre la possibilitat que en un futur es disposi d’aquesta informació, ja que per primer cop s’hi 
pregunta sobre el temps de desplaçament fins al lloc de treball, independentment de si aquest se situa o no al mateix municipi de 
residència. 
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en un municipi amb un nombre elevat de desplaçaments la presència d’un empadronament atípic  

—caracteritzat per una distància o un temps de recorregut desproporcionadament elevats— quedarà en 

cert grau contrarestat per la resta de dades, en el cas d’un municipi on es donin pocs moviments 

intermunicipals el resultat serà clarament afectat. A més, tractant-se de l’anàlisi de distàncies, i aquest és 

el tret més distintiu del dit col·lectiu, no excloure’ls introdueix un biaix considerable als resultats. Així, s’han 

exclòs, per una banda, els qui declaren treballar fora de Catalunya117 i, per l’altra, aquells qui teòricament 

han de recórrer diàriament un trajecte superior a setanta minuts en situacions òptimes (a la velocitat 

màxima permesa de cada cia, sense tenir en consideració els embussos), de manera que el temps real 

de desplaçament és molt més gran. 

El Gràfic 5.1 mostra quina ha estat l’evolució de la separació entre el lloc de residència i el de treball 

durant el període 1986-2001 segons cada una de les tres mesures de la impedància esmentades 

anteriorment: la distància en línia recta, la distància per la xarxa i el temps de desplaçament. 

El tret comú en l’evolució de les dues mesures de la distància és l’increment que s’esdevé entre si, de 

prop del 25% en tots dos casos: la distància en línia recta augmenta de 10,74 quilòmetres a 13,35, 

mentre que la mesurada a través de la xarxa viària s’incrementa des de 13,37 a 16,56. Com era 

d’esperar, la relació entre ambdues segueix una traça paral·lela, de manera que la diferència entre l’una i 

l’altra és, en qualsevol dels moments analitzats, de gairebé tres quilòmetres. Cebollada i Miralles-Guasch 

(2004, p. 15) resumeixen perfectament la causa d’aquest increment: 

La consolidació d’un model urbà que de manera creixent separa les diferents parts de la ciutat 
suposa que les distàncies que cal recórrer per accedir als béns, activitats i serveis urbans hagin 
augmentat de manera constant en les darreres dècades. 

A escala territorial, només 181 municipis catalans —poc més d’una cinquena part— veuen reduir la 

distància mitjana en línia recta que recorre la seva població ocupada resident; i, a més, en 78 d’aquests, 

la reducció és inferior a un quilòmetre. En termes relatius, alguns dels increments i dels decreixements 

importants que s’hi donen s’han de puntualitzar: es tracta en general de municipis petits, amb molt poca 

població ocupada amb treball fora del seu municipi, de manera que els increments o decreixements són 

determinats pel comportament de pocs individus i, per tant, molt afectats per la pròpia aleatorietat. 

La comparació de l’evolució de la distància amb la del temps de desplaçament permet conèixer una mica 

més les característiques de la mobilitat residència-treball. I és que, en efecte, el temps de desplaçament 

 

117.  Aquesta exclusió s’ha fet independentment de la destinació, de manera que se n’han exclòs alguns desplaçaments 
completament factibles, com, per exemple, els que protagonitzen els treballadors que diàriament es desplacen a França des del 
nord del país o a la Franja de Ponent des de la plana lleidatana. 
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es manté pràcticament en poc més de vint minuts: 20,50 minuts el 1986, 20,91 el 1991, 20,26 el 1996 i 

20,37 el 2001. Però com cal interpretar aquest fet? La resposta sembla lògica: un augment de la distància 

recorreguda en un mateix temps només pot ser resultat d’un augment de la velocitat de desplaçament, la 

qual, al mateix temps, només pot deure’s a la millora de les infraestructures (la xarxa viària en aquest cas) 

i, per tant, de l’accessibilitat. 

Gràfic 5.1. Evolució de la distància mitjana a través de la xarxa, la distància mitjana en línia recta i el 
temps de recorregut entre el lloc de residència i el lloc de treball. Catalunya, 1986-2001 
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Font: Ajenjo i Alberich (2004, p. 170). 

Sembla, doncs, que es compleix la idea de López Redondo (2003, p. 14) exposada en el punt 5.1.3 per la 

qual l’accessibilitat ha de ser entesa no pas com la funció que permet que una mateixa distància sigui 

recorreguda en un temps menor, sinó per mitjà de la visió contrària; és a dir, considerar que amb un 

mateix temps de desplaçament es pot recórrer una distància superior, la qual cosa té com a resultat la 

«compressió de l’espai» (Solana, 2002, p. 150).  

La interpretació de l’evolució del temps de desplaçament i de la distància que separa el lloc de residència 

del lloc de treball ha provocat una polèmica entre autors. Afirma Angelet (2000, p. 126-127) afirma:  

La incidència del procés de descentralització dels llocs de residència i del treball de les grans àrees 
metropolitanes sobre la congestió del trànsit que s’hi esdevé ha suscitat, i suscita encara, un ampli 
debat en la literatura recent sobre el planejament urbà. Per un costat, hi ha els autors que sostenen 
que la localització dels habitatges i dels llocs de treball, a curt o llarg termini, tendeix a equilibrar-se i 
mantenir constants el temps de durada i la distància dels desplaçaments diaris al lloc de treball. Això 
és consistent amb la teoria que el temps «pressupostat per al treball» es manté constant. Per un 
altre costat, hi ha els autors que observen que la durada i la distància dels viatges diaris a la feina a 
les grans àrees metropolitanes augmenten al llarg del temps. En algun cas, s’ha detectat que la 
durada i la distància acostumen a ser menors en les conurbacions que presenten un major equilibri 
territorial en la distribució d’habitatges i de llocs de treball. 
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Així, mentre que alguns autors opten per la primera de les dues teories —amb la consideració que 

existeix un valor màxim, un pressupost diari en temps, per sobre del qual els individus no estan disposats 

a moure’s—, uns altres es decanten per la segona: 

Aquesta substitució dels recorreguts curts a favor dels més llargs també té un impacte social i 
suposa que part del temps de lleure i esbarjo hagi passat a engruixir el temps dedicat al 
desplaçament, i fa que la jornada laboral, de facto, s’allargui. Si bé és cert que la tendència general 
va cap a la reducció de la jornada de treball, la realitat no és aquesta, ja que s’hi ha d’afegir el temps 
de recorregut, in itinere, per anar o tornar de la feina (Cebollada i Miralles-Guasch, 2004, p. 15-16). 

La distància entre la localització de les diferents activitats quotidianes no ha deixat de créixer, fet que 
ha repercutit en el temps destinat al desplaçament. Una de les conseqüències més directes que això 
ha ocasionat és l’augment de la jornada laboral a partir de l’allargament del temps de recorregut 
entre la casa i la feina (Miralles-Guasch i Tulla, 2000, p. 13). 

L’increment de la dispersió dels orígens i de les destinacions 

Una tercera característica de la mobilitat habitual és la dispersió dels orígens i les destinacions: si 

tradicionalment els desplaçaments obeïen a una disposició radial, en forma de moviment pendular entre el 

centre i la perifèria i viceversa, actualment els moviments entre municipis no centrals representen un 

percentatge important en la mobilitat habitual. L’increment de la mobilitat quotidiana va acompanyada, 

doncs, des d’un punt de vista territorial, d’una major flexibilització que la converteix en una pràctica menys 

pautada i molt més repartida en l’entorn urbà. Per tant, la mobilitat ha passat de tenir un caràcter fix de 

forma pendular a constituir un conjunt de fluxos dispersos en el territori que s’ha denominat «en forma de 

núvol» (vegeu la Figura 5.8). 

Figura 5.8. Relació teòrica entre la dispersió urbana i la dispersió dels fluxos de mobilitat quotidiana 
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Font: elaboració pròpia. 
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Un exemple pràctic de la interrelació entre la urbanització dispersa i la mobilitat a casa nostra —seguint la 

línia dels treballs realitzats per al cas americà (Cervero, 1989, 1996; Cervero i Wu, 1998)— és el treball 

d’Angelet (2000) sobre les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid (vint-i-set i vint-i-sis municipis 

respectivament), que utilitza l’anomenat índex de dependència. La seva formulació és la següent, de 

manera que, si el valor obtingut disminueix, hi ha menys equilibri, i a la inversa:  

ència)autosufici % - (100 - ció)autoconten %100(
cióautoconten %

  adependènci de Índex
−

=  

De l’evolució d’aquest indicador aplicat a les àrees metropolitanes de Barcelona (per al període 1981-

1996) i Madrid (1987-1996) l’autor en dedueix que totes dues regions han experimentat evolucions 

semblants, amb un tendència negativa de l’indicador que evidencia una descentralització dels llocs de 

treball i dels habitatges que actua en sentit contrari al reequilibri territorial. 

Amb la contrastació d’aquesta evolució amb les dades de mobilitat creixent d’aquestes dues àrees, l’autor 

conclou que la descentralització urbana observada no afavoreix, sinó tot el contrari, l’autocontenció dels 

desplaçaments interurbans: 

La clara incidència dels efectes de la descentralització de la feina i la residència sobre l’augment de 
la mobilitat intermunicipal de l’àrea metropolitana de Barcelona i de l’àrea metropolitana de Madrid fa 
descartable, per a ambdós casos, l’aplicació de la teoria que els desequilibris territorials observats 
formen part d’un procés «natural» en què les empreses tendeixen a localitzar-se a les zones on 
resideixen els treballadors i que, a la llarga, comporta un manteniment constant o, fins i tot, una 
reducció de la durada i de la distància dels viatges per motiu de treball. Els resultats obtinguts 
apunten al fet contrari (Angelet, 2000, p. 141). 

En una línia semblant, el treball de Fariña i Pozueta (1998) sobre la mobilitat en una àrea d’urbanització 

dispersa del nord-oest de Madrid arriba a unes conclusions similars, ja que relaciona la tipologia 

edificatòria amb el consum de longitud de xarxa viària. Així, els resultats conclouen que la casa aïllada en 

una parcel·la de més de mil metres de superfície consumeix una longitud viària set vegades superior a la 

d’un habitatge col·lectiu sense espais comuns. 

Tradicionalment, per tal de reflectir la mobilitat d’una àrea, a partir d’aquest fet, delimitar les capitalitats i 

les àrees d’influència a efectes administratius o de serveis, els estudis prenien com a base l’existència 

d’un nucli central des del qual s’organitzen les àrees d’influència de les perifèries, que esdevenien 

jeràrquicament dependents del centre.118 Tots tenen en comú, doncs, l’anàlisi de l’articulació de la 

 

118.  De fet, l’ús de la mobilitat —en aquest cas, no per motius de treball— amb vista a la delimitació administrativa del territori 
no és un fet nou: cal recordar que la proposta feta l’any 1933 per la Ponència d’Estudi de la Divisió Territorial de Catalunya 
dirigida per Pau Vila, per a l’establiment oficial de la divisió comarcal de Catalunya es basava, a més de la percepció popular de 

(continua) 
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mobilitat entorn de la ciutat central a partir de la intensitat dels fluxos entre cada una de les parts del 

territori sota la perspectiva, inevitable, del centre i la perifèria (Nel·lo, 2000, p. XII). Així, la metodologia 

més emprada dins d’aquest criteri, adoptada dels censos nordamericans i fonamentada en el mètode 

d’agregació iterativa, es basa en agregar al municipi central, en primer lloc, tots els municipis que hi 

envien més del 15% de la seva població ocupada resident; en segon lloc, es considera com a nucli central 

el resultat anterior i s’hi agreguen els que superen el 15% de fluxos per treball a aquest nou centre; i així 

successivament fins a quatre vegades (en alguns casos) o fins que les integracions successives no 

permetin agregar cap municipi nou.119 I és que, com afirma Castañer (1992) a la seva tesi doctoral, 

«probablement el treball és el primer element i el més immediat, el que converteix aquesta ciutat difusa en 

un espai quotidià, el que la fa efectiva i funcional». 

Un exemple d’aquesta mena de treballs basats en la mobilitat és l’estudi coordinat per Palacio (1998) amb 

vista a la delimitació de les àrees funcionals a Catalunya a partir dels conceptes de cohesió iterativa i 

centralitat. En el cas del primer indicador, un municipi B pertany a l’àrea funcional del municipi A si hi 

envia a treballar el 15% de la seva població ocupada o si, per contra, més del 15% dels llocs de treballs 

del municipi B estan ocupats per residents al municipi A. Se’n diu iterativa perquè el procés es repeteix un 

cert nombre de vegades, comunament quatre, o bé fins a arribar al punt que una nova iteració no implica 

l’agregació de cap municipi nou. Com es pot deduir, el seu objectiu és, doncs, la delimitació de la ciutat 

«real», una àrea funcional única que s’estructura a partir d’una relació de fluxos entrecreuats amb un 

centre que la dinamitza, ja que forma una àrea compacta, més enllà de les divisions administratives entre 

si, en tant que la «ciutat legal» ja no és la mateixa que la «ciutat real» (Nel·lo, 2000; Castañer, 1994a), i 

reflecteix no tan sols les relacions de dependència, sinó també les de complementarietat (Salom i Delios, 

2001, p. 47).120 

No tot, però, són avantatges en aquest tipus d’indicador, sinó que, com afirma Feria (2001, p. 126-127), 

les seves debilitats principals se centren en dos aspectes. D’una banda, per la mateixa formulació de 

(ve de la pàgina anterior) 

comarca, en l’anàlisi de les àrees d’influència dels mercats. Així, s’envià un petit qüestionari a tots els ajuntaments de Catalunya 
només amb tres úniques preguntes: a) a quina comarca penseu que pertany el vostre poble?; b) a quin indret aneu principalment 
a mercat?; i c) aneu també a algun altre mercat?, amb la idea que aquest municipi receptor dels fluxos seria la capital de la futura 
comarca. De fet, els resultats de l’enquesta es plasmaren en dos mapes: mentre que el primer, que recollia les comarques 
resultants de la resposta a la primera pregunta, donà un resultat molt confús, reflex, alhora, de la confusió que existia en el 
concepte popular de comarca, el segon, sobre les àrees de mercat deduïdes de la segona i la tercera preguntes, era força més 
aclaridor. 

119.  La descripció detallada d’aquest mètode es pot trobar a Clusa i Roca (1997, p. 44-46). 

120.  El Pla Territorial de Catalunya (DPTOP, 1995) distingeix entre zona de cohesió, entesa com la integrada per tots els 
municipis que es vinculen a una determinada capçalera, i àrea de cohesió, entesa com l’espai integrat per la suma d’una 
capçalera i la seva respectiva zona de cohesió. 
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l’indicador, és necessària la fixació d’un llindar de desplaçaments a partir del qual es tenen en 

consideració les relacions entre municipis, elecció que, com qualsevol altra, no deixa de ser arbitrària, i 

més tenint en compte que el llindar clàssic del 15% pot haver quedat un xic baix com a fruit de l’augment 

constant de la mobilitat entre municipis. De l’altra, l’autor es planteja la idoneïtat de la decisió de 

considerar únicament els valors percentuals o relatius deixant de banda els de caràcter absolut, decisió 

controvertida, sobretot, en aquells municipis en què, fruit de la població reduïda, la significació estadística 

dels resultats qüestiona. Així, l’autor es decanta per la utilització combinada d’ambdues classes de fluxos, 

amb un mínim excloent de deu desplaçaments i un màxim inclusiu de cinc -cents. Per tant, afirma, 

La introducció d’aquest llindar alternatiu, per una altra banda, potser pot resoldre els problemes que 
sorgeixen d’un indicador bàsicament pensat per a estructures metropolitanes centralitzades. Malgrat 
que el mètode de la iteració pot pal·liar en alguns casos els dits problemes, com que va acumulant 
els diferents fluxos de mobilitat, la seva utilitat es manifesta fonamentalment en estructures 
metropolitanes en procés de descentralització; però té una menor operativitat per a estructures 
radicalment reticulars en origen, en les quals és molt difícil delimitar, amb el criteri exclusiu del llindar 
relatiu, un nucli substantiu sobre el qual es pot «enganxar» progressivament la resta de components 
(Feria, 2001, p. 127). 

Per contra, la centralitat s’estableix a partir del primer flux —el que es correspon amb un nombre de 

viatgers més gran— de la població ocupada resident d’un municipi que va a treballar fora d’aquest. Com 

que aquest flux es pren per se, sense relacionar-lo amb cap més magnitud ni l’aplicació d’un llindar, 

mesura la relació més bàsica, directa i immediata que es pot donar per a la mobilitat habitual per treball. 

Així, es pot dir que la centralitat mesura l’abast màxim de la capacitat d’atracció, per petita que sigui, d’un 

municipi (Salom i Delios, 2001, p. 47). Per contra, i respecte de la cohesió, es tracta d’un indicador que 

només permet detectar nodes centrals i no pas àrees homogènies i compactes: 

Una àrea de centralitat ve determinada pel territori compost d’un centre que rep un o més fluxos i de 
tots els municipis que n’hi envien. Aquest territori resultant, pel fet de no tenir llindar mínim, marca 
més aviat una relació tendencial indicativa i no explicativa d’un municipi vers un altre, que no pas una 
àrea, que implícitament suposa un funcionament efectiu com a espai homogeni. Les àrees de 
centralitat denoten línies de relació sense considerar un possible flux en la direcció oposada, element 
que sí que es té en compte en l’anàlisi per cohesió, nio tampoc les possibles relacions entre els 
municipis que estan dintre d’una mateixa àrea (DPTOP, 1995). 

Per l’extensió de la matèria, per la gran quantitat de treballs encaminats a la delimitació de la «ciutat real» 

i, finalment, pel fet de tractar-se d’estudis d’àmbits més o menys locals, s’ha optat per no exposar un per 

un els resultats de cada estudi, sinó fer únicament un llistat més o menys ampli dels treballs més 

destacats:121 Serra (1985), Nunes (1986), Esteban Quintana (1989), Serra (1991), Clusa (1993), Castañer 

 

121.  Un repàs dels sistemes clàssics usats per a la delimitació de les regions es pot trobar a Carreras Puigdangolas (1976). 
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(1994a) i Clusa i Roca Cladera (1997, 1999) sobre l’Àmbit Metropolità; Castañer et al. (1998) per a l’àrea 

de Girona; i Ganau (2001) per a la ciutat de Lleida. 

Una excepció dels estudis d’àmbits locals és el treball realitzat per l’Equip de Treball de Planificació 

Regional i Urbana de la Universitat de Girona, encapçalat per la doctora Margarita Castañer (2001), que 

té com a objectiu la delimitació de les àrees de cohesió a la totalitat del territori català, motiu pel qual se’n 

fa a continuació un breu resum. 

L’estudi, com s’ha dit, té com a objectiu la determinació de les àrees de cohesió catalanes per als 

moments censals i padronals compresos entre 1981 i 1996 mitjançant el criteri de cohesió iterativa, que 

pren com a llindar un flux del 15% de la mobilitat habitual per treball, si bé els autors qüestionen 

augmentar aquest llindar fins al 20% per donar resposta a l’augment dels fluxos de la mobilitat 

intermuncipal, tal com també postula Feria (2001, p. 126). Els resultats conclouen que, durant el període 

analitzat, s’ha esdevingut un augment progressiu de l’espai en àrees funcionals urbanes, ja que cada cop 

més un percentatge més elevat de població s’inclou dins alguna de les àrees de cohesió definides (fins a 

assolir gairebé el 93% de la població total catalana, tal com mostra la Taula 5.5). 

Taula 5.5. Evolució del nombre i de les característiques de les àrees de cohesió catalanes, 1981-1996 

 1981  1986  1991  1996 

Nombre d’àrees de cohesió 113  108  118  107 

Nombre de municipis en àrees de cohesió 455  513  638  712 

% de municipis en àrees de cohesió 48,3  55,0  67,7  75,4 

Població en àrees de cohesió 5.323.765  5.359.511  5.579.975  5.659.364 

% de població en àrees de cohesió 89,4  89,6  92,1  92,9 

Font: Castañer et al. (2000, p. 21). 

Paral·lelament, el fet que el nombre d’àrees de cohesió presenta una lleugera tendència a la baixa pot 

interpretar-se com un efecte combinat, d’una banda, de l’increment de la mobilitat i, de l’altra, d’un procés 

paral·lel i paradoxal de diversificació de fluxos i de consolidació dels centres, ja que, mentre que 

disminueix el nombre de les àrees de cohesió més petites (les formades per dos o tres municipis), 

augmenta el de les àrees més grans en tant que aquestes últimes absorbeixen aquelles. 

A escala territorial, el fet més destacable de l’evolució entre 1981 i 1996 és la forta expansió de l’àrea de 

Barcelona, que arriba a absorbir totalment àrees de la seva corona metropolitana —com ara les 

encapçalades per Mollet del Vallès o Martorell, que en alguns altres moments eren centres autònoms— o 

en redueix l’àrea d’influència d’algunes altres —com és el cas de la de Granollers. Uns altres fets que cal 

destacar és la consolidació de les dinàmiques metropolitanes del triangle Reus-Tarragona-Valls, una certa 

configuració de l’espai gironí com a «ciutat difusa» amb una estructura policèntrica, el manteniment d’un 
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nombre important de municipis de les Terres de l’Ebre que no formen part de cap àrea de cohesió, i 

l’augment de la dimensió —no així del nombre— de les àrees a la zona pirinenca. 

Com a causa de les noves dinàmiques territorials, i en particular dl’increment dels desplaçaments 

intermunicipals —i el que n’és la conseqüència: el descens dels nivells municipals d’autocontenció i 

d’autosuficiència—, uns altres estudis han optat per una nova metodologia no basada pas a estudiar la 

primera destinació dels fluxos habituals —en tant que ara ja no esdevenen tant interessants o 

explicatius—, sinó a intentar copsar una realitat molt més complexa d’interrelacions entre municipis. 

La idea de partida d’aquesta nova aproximació no és més que un canvi d’ordre en el plantejament dels 

vells postulats: mentre que aquells partien d’una concepció prèvia del territori, amb la identificació a priori 

dels centres urbans entorn dels quals es delimitava d’una manera més o menys restrictiva la seva àrea 

d’influència, ara, per invertir el procés, es cartografien els fluxos de mobilitat entre municipis i s’analitzen si 

aquests permeten identificar un determinat model territorial de relacions intermunicipals. 

Figura 5.9. Nombre i direcció dels fluxos intermunicipals significatius de mobilitat laboral. Província de 
Barcelona, 1986 i 1996 

1986 1996 

   

Font: Nel·lo (2000, p. 23). 

Un exemple de treballs que adopten aquesta nova perspectiva és el de Nel·lo (2000) per a la província de 

Barcelona, que en aquest cas ens servirà per a il·lustrar la diversificació i la dispersió dels fluxos de 

mobilitat habitual. El treball té com a objectiu la caracterització d’un nou model d’articulació territorial a 

partir de l’anàlisi de les formes emergents de mobilitat que hi tenen lloc, a partir de la identificació, per als 

anys 1986 i 1996, de quantes i quines són les destinacions significatives per als residents ocupats de 
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cada municipi, amb vista a establir tipologies o grups de municipis amb comportaments similars pel que fa 

a les seves relacions i al seu posicionament en l’articulació del territori. Això permet a l’autor identificar les 

parts del territori on encara té sentit identificar àrees i aquelles on, per contra, ja predominen les relacions 

múltiples i disperses.  

Els resultats, il·lustrats a la Figura 5.9, mostren que hi ha un augment del nombre de relacions 

significatives de cada municipi entre 1986 i 1996, ja que s’ha passat d’una mitjana d’1,7 a 2,6. El que és 

més important, però, és que el nombre de municipis amb més de dues relacions significatives ha passat 

de 44 a 144, cosa que mostra que la major part dels municipis de la província de Barcelona ja no es 

relacionen de manera important únicament amb un centre, sinó que es comencen a establir relacions de 

mobilitat entre municipis del que fins ara s’anomenava «perifèria». Aquest fet dóna una idea de l’evolució 

de la mobilitat vers la dispersió i la multidireccionalitat dels fluxos. 

L’autor resumeix aquest procés en tres fases que, de manera progressiva, els municipis van assolint: en 

primer lloc, hi ha els municipis tancats en si mateixos i amb poques relacions exteriors; en segon terme, 

es formen centres i el territori s’articula en àrees d’influència unívoques; i, finalment, el tercer estadi es 

caracteritza pel fet que la mobilitat extramunicipal deixa de tenir com a destinació única el centre i es 

dispersa en múltiples direccions.  

Gràfic 5.2. Evolució del nombre de municipis segons el model d’articulació del territori. Província de 
Barcelona, 1986-1996 
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Font: elaboració pròpia a partir de Nel·lo (2000, p. XV). 

El nombre de municipis que es troba en cada una d’aquestes situacions es mostra al Gràfic 5.2. S’hi pot 

apreciar, en primer lloc, que els municipis amb relacions febles gairebé han desaparegut, ja que n’hi ha 

molts que s’integren en les àrees d’influència dels centres preexistents (principalment, caps comarcals); 

en segon lloc, que l’establiment del nombre de municipis cèntrics i de les seves àrees d’influència amaga, 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 205 

d’una banda, el fet que molts han passat de relacionar-se amb un centre únic cap a la multidireccionalitat 

i, de l’altra, que s’hi ha incorporat un nombre important de municipis anteriorment «tancats»; i, finalment, 

en tercer lloc, que el nombre de municipis «multidireccionals» s’ha triplicat fins a esdevenir el grup més 

nombrós. Dins d’aquests últims, però, són majoria (83 de 144) els municipis només amb dos fluxos 

significatius, normalment amb un centre (Barcelona primordialment) i un subcentre de dimensions 

inferiors, habitualment la capital comarcal. 

L’augment de l’ús del transport privat 

La dispersió dels fluxos de mobilitat sobre el territori, amb l’ampliació —del nombre i la separació física—

dels orígens i les destinacions, que configuren un model de desplaçaments ortogonal, constituït per un 

gran nombre de fluxos petits i multidireccionals, determina que el transport públic sigui incapaç de cobrir 

les noves demandes a favor del transport privat (Ajenjo, 2005, p. 319-320). 

En efecte, la gran diversitat de desplaçaments en múltiples direccions entre localitzacions perifèriques 

(molts recorreguts amb un nombre baix de viatges cadascun) i la capil·laritat en origen i destinació 

(provocada per les baixes densitats) no permeten que aquesta mobilitat sigui servida per transport públic, 

que només és eficient en un sistema de fluxos concentrats, però té dificultats per a atendre un sistema fet 

de fluxos molts petits (Nel·lo, 2000, p. 10). 

Per aquest motiu, les dades sobre l’evolució dels diferents modes de transport utilitzats per a anar a 

treballar i estudiar presentats a la Taula 5.6 mostren com des de 1986 fins a l’actualitat s’ha esdevingut un 

increment en l’ús dels modes de transport privats —cotxe o moto—, independentment del tipus de 

desplaçament (intramunicipal o intermunicipal) i de la seva motivació (per treball o per estudi). 

En el cas dels treballadors, l’augment del transport privat és de 10 punts (del 34,3% al 45,9%) en els 

desplaçaments interns, i de fins a 14 en aquells entre municipis, de manera que tres de cada quatre 

d’aquesta mena es realitzen en transport privat (s’ha passat del 61,4% al 75,4%). El més destacable, 

però, és que aquest increment ? que s’ha esdevingut de manera paral·lela al nivell de motorització122 de la 

societat catalana?  s’ha produït gairebé exclusivament durant el decenni 1986-1996, ja que ens els 

darrers cinc anys s’observa una estabilització (amb una lleugera pèrdua de protagonisme, fins i tot) en la 

seva preponderància, en benefici del transport públic. L’explicació d’aquesta possible estabilització no té 
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segurament una resposta única, sinó que pot deure’s a l’efecte combinat, entre alguns altres, de la 

saturació creixent del trànsit rodat, de la integració tarifària del transport públic en l’Àmbit Metropolità, 

iniciada el mes de gener de l’any 2001, i de la major proporció de població de nacionalitat estrangera, que 

utilitza amb una intensitat major aquest tipus de transport. 

Taula 5.6. Distribució del mode de transport utilitzat segons el tipus de desplaçament i el motiu. 
Catalunya, 1986-2001* 

  1986  1991  1996  2001** 
Motiu 

 

Mode 
de transport  Interns  Externs  Intens  Externs  Interns  Externs  Interns  Externs 

Treball                   

 Públic   20,2%   33,6%   21,1%   28,5%   17,4%   22,2%   19,2%   21,0%  

 Privat  34,3%   61,4%   39,5%   66,8%   45,8%   75,9%   45,9%   75,4%   

 Altres  45,4%   4,9%   39,4%   4,7%   36,8%   1,9%   34,8%   3,6%  

Estudis                   

 Públic   13,8%   60,3%   18,2%   54,9%   17,8%   59,0%   35,6%   32,3%  

 Privat  5,1%   25,5%   9,5%   27,7%   12,1%   34,4%   16,2%   62,1%   

 Altres  81,1%   14,2%   72,3%   17,4%   70,1%   6,6%   48,2%   5,7%  

Total                   

 Públic   17,1%   40,4%   19,8%   34,8%   17,5%   31,2%   21,2%   25,2%  

 Privat  20,2%   52,3%   26,6%   57,5%   31,5%   65,7%   42,4%   70,9%   

 Altres  62,7%   7,3%   53,6%   7,7%   50,9%   3,1%   36,4%   3,8%  

*El cens de 2001 permet tenir informació, per primera vegada, sobre l’ús combinat de més d’un mode de transport, ja que fins 
llavors només es declarava el principal. Mentre que, si aquestes combinacions afecten modes del mateix tipus (privat o públic), 
s’han agrupat entre si, en el cas de la combinació entre un mode privat, un de públic i/o un de no mecànic s’ha optat per 
excloure’l a l’hora de calcular el nombre total de desplaçaments, cosa que equival a redistribuir proporcionalment aquests tipus de 
desplaçaments entre la resta. 
**Com ja s’ha comentat a la Taula 5.4, per a l’any 2001 només es disposa d’informació sobre els desplaçaments fets per la 
població estudiant més gran de 15 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

Com no podria ser d’una altra manera, el guany de pes relatiu dels modes de transport privats ha estat en 

detriment de la resta, tant del transport públic com, sobretot, de la resta de modes (a peu, en bicicleta i en 

un altre mode no mecànic). Cal, però, distingir el comportament diferent si es tracta d’un desplaçament 

dins del propi municipi de residència o bé entre municipis: en el primer cas, la quota del transport públic 

es manté estable entorn del 20% del total de desplaçaments, de manera que l’increment del 

protagonisme del transport privat s’ha fet a costa de reduir, principalment, els desplaçaments a peu. 

(ve de la pàgina anterior) 

122.  L’Anuari Estadístic de Catalunya mostra que entre 1986 i 2001 el parc català de turismes ha augmentat en 581.597 
vehicles, passant-se dels 2.349.784 als 2.931.361, amb unes taxes de motorització ? nombre de turismes per cada 1.000 

(continua) 
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Gràfic 5.3. Distribució del mode de transport utilitzat segons el tipus de desplaçament i el motiu. 
Catalunya, 1986-2001 

Per motius de treball 

 
Per motius d’estudi 

 
*Les dades de 2001 només fan referència a la població estudiant de 16 anys i més. 
Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 

Per contra, en els desplaçaments intermunicipals, el percentatge baix de desplaçaments efectuats a peu 

o en bicicleta —el 2001 només representaven el 3,8% del total— determina que el transport públic hagi 

estat el derrotat principal en la batalla de la mobilitat, ja que, si l’any 1986 un de cada tres desplaçaments 

per motius de treball es feia en un mode de transport col·lectiu, la proporció ha disminuït a un de cada 

quatre l’any 2001 (vegeu la primera figura del Gràfic 5.3). 

Analitzar l’evolució dels modes de transport utilitzats per accedir al lloc d’estudi durant el període 1986-

2001 es veu dificultat —o impossibilitat, de fet— pel canvi de criteri, ja comentat, de l’INE en l’elaboració 

del cens de població de 2001, del qual només es pot extreure inform ació sobre mobilitat pels estudiants 

(ve de la pàgina anterior) 

habitants?  del 393‰ i del 462‰ respectivament. 
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majors de 16 anys. Així, els canvis que mostra la Taula 5.6 només es poden valorar en la seva justa 

mesura entre 1986 i 1996, ja que les pautes de l’any 2001 no poden ser interpretades com fruit d’una 

tendència, sinó, exclusivament —i malauradament— pel canvi de col·lectiu analitzat (vegeu la segona 

figura del Gràfic 5.3). 

Amb tot, s’hi pot apreciar, com ja succeïa en el cas de la població treballadora, un comportament 

diferenciat segons el tipus de desplaçament realitzat. Així, per una banda, els viatges amb origen i 

destinació al mateix municipi es fan majoritàriament en modes no mecànics, i cal pensar que, 

especialment, a peu, ja que es tracta, sovint, de desplaçaments de proximitat. No obstant això, el pes 

relatiu dels desplaçaments a peu s’ha reduït (s’ha passat del 81,1% del total al 70,1%) en benefici, 

sobretot, del vehicle privat, l’ús del qual gairebé iguala ja el transport púbic, amb una quota de mercat 

pròxima al 15%. 

Per l’altra banda, i a diferència dels desplaçaments intermunicipals de la població treballadora, la mobilitat 

entre municipis dels estudiants es fa majoritàriament en transport públic, que representa, d’una manera 

gairebé estable, el 60% dels moviments. Principalment, cal buscar l’explicació d’aquest fet en la 

preponderància del servei escolar amb autobús, molt estès no solament a les zones metropolitanes, sinó, 

sobretot, a les zones rurals. Amb tot, l’auge del vehicle privat també es mostra present en aquest tipus de 

desplaçaments, ja que el seu pes relatiu passa del 25,5% al 34,34% entre 1986 i 1996, d’una manera 

inversa al que s’esdevé amb els modes de transport no mecànics. 

5.2.2. Efectes de les transformacions demogràfiques, socials i urbanístiques sobre la mobilitat habitual 

L’excel·lent diagnosi elaborada per Carrera i López (2006) sobre les transformacions socioeconòmiques 

esdevingudes a l’Àmbit Metropolità —elaborada en el marc del Pla Director de la Mobilitat de la regió 

metropolitana de Barcelona— resumeix perfectament els impactes de la nova realitat social, econòmica, 

demogràfica i urbanística en la generació de mobilitat habitual de les persones, motiu pel qual ens hem 

permès la llicència de reproduir-ne aquí les conclusions principals agrupades per àmbits temàtics. 

En primer lloc, els impactes de les transformacions de la població —el volum, l’estructura per edats, la 

dimensió de les llars i, sobretot, la seva distribució en el territori— es poden resumir així:  

ü L’estructura de població favorable, i, més recentment, la represa del creixement demogràfic —fruit de 

l’augment de la natalitat, l’arribada de població estrangera, etc.— comporta, lògicament, un increment 

de la demanda de transport. 

ü Aquest lleuger creixement demogràfic, combinat amb els moviments redistributius, provoca que cada 

vegada més la població es dispersi sobre una àrea territorial més extensa —s’ampliï l’«escenari 
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territorial»—, cosa que implica un increment de les necessitats d’infraestructures i serveis de 

transport. 

ü Qualitativament, els moviments de redistribució de la població tendeixen a seguir pautes de 

segregació, tant demogràfica com social, sobre el territori. D’aquesta manera, uns indrets 

determinats, com ara els més envellits, mostren pautes de mobilitat quotidiana molt inferiors a uns 

altres. S’acompleix d’aquesta manera una hetereogeneïtzació territorial amb el sorgiment consegüent 

de demandes diferencials pel que fa a la mobilitat i al transport. 

ü La reducció de les densitats de població determina, però, que la major demanda de mobilitat es 

canalitzi majoritàriament per mitjà del transport privat, ja que no s’assoleix el llindar de concentració 

de població a partir del qual el transport col·lectiu esdevé eficient. 

ü Al marge d’elements estrictament demogràfics, uns altres factors de caràcter social, com ara els 

canvis en els hàbits de la població o l’increment en el seu nivell de renda, incideixen igualment sobre 

la demanda de mobilitat. 

En segon lloc, la urbanització i el boom de l’edificació dispersa —molt determinada per l’oferta i la 

disponibilitat de sòl residencial, que, havent-se situat preferiblement als municipis de la segona corona 

metropolitana, provoca una ampliació territorial de l’oferta residencial— desconcentren encara més la 

població i dificulten l’oferta de transport també a l’interior dels municipis. 

Finalment, i pel que fa referència a l’activitat econòmica —caracteritzada per l’augment de la taxa 

d’activitat, per la forta terciarització de l’activitat i per la seva redistribució sobre el territori, en un procés 

paral·lel al de la desconcentració de població—, es poden destacar les implicacions següents sobre la 

mobilitat: 

ü La prolongació d’un període expansiu de l’economia implica un increment de la mobilitat habitual per 

motius de feina, especialment quan aquest creixement es basa en bona part en una intensificació del 

factor treball. 

ü La relocalització de les activitats productives no ha seguit les mateixes pautes territorials que la 

desconcentració de la població, cosa que ha provocat una especialització funcional del territori en 

què uns municipis tendeixen a allotjar una proporció de llocs de treball molt superior a la seva 

població ocupada resident mentre que uns altres experimenten la situació contrària. 

ü En el cas de les activitats terciàries adreçades a la població, especialment de comerç i lleure, la seva 

ubicació en punts pròxims a la xarxa viària bàsica però allunyats dels nuclis residencials ha comportat 

la generació d’una mobilitat creixent no habitual, fortament basada en mitjans de transport individuals. 
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ü A més, la tipologia adoptada per bona part d’activitats industrials, però també terciàries, ha pres 

sovint la forma d’àrees segregades de les trames urbanes consolidades. La multiplicitat d’oferta ha 

provocat, a més de la proliferació d’aquests espais d’activitat, un ús clarament més extensiu de 

l’espai que ocupen, de manera que en la majoria d’ocasions les instal·lacions resultants contribueixen 

a agreujar els problemes d’ineficiència del transport col·lectiu. 

5.2.3. Un breu apunt de la mobilitat generada per la disponibilitat d’una segona residència 

La inclusió d’aquest breu apartat té com a objectiu fer una pinzellada de quina és la incidència de la 

disponibilitat d’una segona residència entre la població catalana, a samblança del què s’acaba de fer per 

la mobilitat habitual. No es tracta, ni molt menys, de fer una anàlisi en profunditat dels condicionaments 

individuals del fenomen sinó, amb vista tan sols, de quantificar-lo. 

Per aquest motiu, l’anàlisi efectuada aquí se centra únicament en els aspectes territorials de la mobilitat 

derivada de la disponibilitat d’una segona residència, de manera que no s’ha realitzat cap caracterització 

dels seus ocupants, tema que ja ha estat objecte d’una tesi doctoral i de treballs força recents (López 

Colás, 2003 i López Colás i Módenes, 2004, 2005a, 2005b), l’anàlisi del qual no faria res més que 

confirmar els resultats apuntats a l’apartat 4.2.5. 

Finalment, i abans de passar a comentar els resultats obtinguts, cal fer constar que, a diferència del que 

s’esdevé en la mobilitat per treball i estudi, la informació sobre la disponibilitat, l’ús i la distribució territorial 

dels habitatges secundaris al nostre país és molt recent, motiu pel qual s’ha optat, a diferència de l’anàlisi 

efectuada en el cas de la mobilitat habitual, per realitzar-ne l’estudi per un únic moment en el temps, que 

es correspon al cens de població i habitatges de l’any 2001. 

La incidència de la disponibilitat d’una segona residència per les llars catalanes 

De mitjana, el 14,25% de les llars catalanes123 disposa d’una segona residència, o el que és el mateix, en 

termes absoluts, 330.096 de llars. Es tracta d’una proporció lleugerament inferior a la mitjana espanyola, 

que se situa en el 15,04% de les llars. No obstant, inferir el nombre de persones que gaudeixen d’una 

 

123.  Com que la finalitat última de l’anàlisi efectuada és la mobilitat, tan sols s’ha analitzat la disponibilitat de segones 
residències per la població catalana, sense que, en aquest cas, aporti cap informació interessant el nombre i la localització 
d’aquesta mena d’habitatges al nostre país que són utilitzades per població que no resideix al Principat. Al mateix temps, cal fer 
notar que la disponibilitat i l’ús d’un habitatge no principal és una característica imputable a tots els membres de la llar, sense la 
possibilitat de discernir comportaments individuals de cada un d’ells, de manera que les dades presentades en aquest apartat es 
refereixen sempre a llars i no pas a persones. 
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segona residència a partir del nombre de llars que en disposen d’una és una tasca difícil, ja que la xifra, 

com s’ha comentat a l’apartat 3.1.3, està sotmesa a un doble joc de subregistre i sobreregistre difícil de 

quantificar.  

Figura 5.10. Incidència de la disponibilitat d’un habitatge secundari. Municipi de residència, 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Aquesta xifra inicial amaga, però, intensitats municipals molt diferents, amb una distribució municipal força 

desigual, però no gaire clara (vegeu la Figura 5.10 i la primera columna de la Taula 5.7). D’una banda, 

s’observa com són, de mitjana, els residents de l’Àmbit Metropolità els qui disposen amb una major 

proporció d’un habitatge secundari; de l’altra, el fenomen no és gens negligible en les àrees rurals del 

Pirineu. No obstant, en aquest últim cas cal tenir en compte que els resultats estan subjectes al nombre 

reduït de casos —de llars— a escala municipal, i de l’altra, que probablement bona part d’elles no es 

corresponen a residències secundàries pròpiament dites, sinó relacionades amb l’activitat productiva  

—les «casas de labranza», relacionades amb les tasques agràries, tal com les defineix Ortega (1975)—, o 

altres cases d’origen familiar. D’altra banda, cal tenir en consideració, igualment, que es tracta de l’àmbit 

on la incidència dels empadronaments atípics és més gran i, per tant, el municipi on es declara residir 

habitualment i el municipi on es localitza l’habitatge secundari poden trobar-se, de fet,  invertits. No en va, 

és l’àmbit territorial que presenta una proporció més gran de llars que utilitzen tots dos habitatges de 

manera indistinta al llarg de l’any (vegeu les dues últimes columnes de la Taula 5.7). 
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Taula 5.7. Incidència de la disponibilitat d’una segona residència i tipus d’utilització. Catalunya i àmbits 
territorials, 2001 

 Tipus d’utilització 
Àmbit territorial 

 
Proporció de llars 

que disposen 
d’un habitatge secundari 

 Com a segona residència 
(=105 dies/any)  Indistinta (>105 dies/any) 

Àmbit Metropolità  15,68%  83,92%  16,08% 

Comarques Gironines   9,54%  79,18%  20,82% 

Camp de Tarragona  12,52%  77,69%  22,31% 

Terres de l’Ebre  12,00%  80,85%  19,15% 

Comarques Centrals  9,63%  81,33%  18,67% 

Àmbit de Ponent  11,98%  80,27%  19,73% 

Alt Pirineu i Aran  15,65%  67,31%  32,69% 

Total Catalunya  14,25%  82,74%  17,26% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

En general, es poden identificar fins a tres eixos explicatius, que no sempre apunten en una mateixa 

direcció: la concentració de població, la presència d’immigració, i el nivell de renda. En primer lloc, 

s’observa una certa correlació directa entre el nombre d’habitants del municipi i la incidència de la segona 

residència, de manera que els municipis més poblats, presenten una major intensitat del fenomen. Tal i 

com suggereix la bibliografia sobre la matèria (Módenes i López, 2005), la propensió a disposar d’una 

segona residència és major a mesura que augmenta el nombre d’habitants del municipi de residència, 

sota la hipòtesi que els individus busquen en l’habitatge secundari allò que l’habitual no els pot oferir, 

especialment un entorn natural i agradable lluny de l’hàbitat urbà. 

El sentit del segon eix, la immigració, és que el percentatge de llars que disposen d’una segona 

residència està íntimament relacionat amb el percentatge de persones que no han nascut al municipi on 

resideixen. Així, per la importància del fenomen en municipis de la conurbació barcelonina com ara 

l’Hospitalet de Llobregat o Cornellà de Llobregat, pren força la hipòtesi que una de les formes que tenen 

els immigrants per tal de mantenir els vincles amb el seu lloc d’origen és acondicionant-hi un habitatge, el 

qual és usat com a residència secundària una part de l’any. Un darrer aspecte, no menys important que 

els anteriors, és el nivell de renda i les seves diferències territorials: com s’ha vist, la bibliografia indica 

que a major nivell econòmic es correspon una major incidència en la disponibilitat d’una segona 

residència. 

Pel que fa a la localització d’aquests habitatges, cal destacar, en primer lloc, que la immensa majoria es 

troben situats a Catalunya (un 79,29% concretament). Si l’anàlisi se centra únicam ent en aquests, 

observa com tres àmbits territorials (l’Àmbit Metropolità, les Comarques Gironines i el Camp de 

Tarragona) concentren tres de cada quatre segones residències usades per les llars catalanes: sens 

dubte, la disponibilitat d’una segona residència —amb fins poc relacionats amb el turisme— a la ciutat de 
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Barcelona, en el primer cas, i a les zones litorals —la Costa Brava i la Costa Daurada, respectivament— 

en el segon, són els principals factors d’aquesta distribució territorial (vegeu la Taula 5.8). 

Taula 5.8. Localització de l’habitatge secundari situat a Catalunya segons l’àmbit territorial de residència. 
Catalunya, 2001 

Àmbit territorial de residència Àmbit territorial on es 
localitza l’habitatge 

secundari 
Àmbit 

Metropolità 
Comarques 
Gironines  

Camp de 
Tarragona 

Terres  
de l’Ebre 

Comarques 
Centrals 

Àmbit 
de Ponent 

Alt Pirineu 
i Aran 

Total 
de Catalunya 

Àmbit Metropolità 29,56% 12,80% 14,13% 15,50% 7,63% 6,97% 30,06% 25,68% 
Comarques Gironines  17,71% 0,50% 68,93% 18,37% 1,03% 0,34% 5,08% 18,63% 

Camp de Tarragona 17,95% 60,58% 0,73% 19,69% 35,01% 13,77% 8,57% 20,10% 

Terres de l'Ebre 1,62% 3,50% 0,19% 0,81% 1,15% 57,93% 0,37% 2,72% 

Comarques Centrals 5,09% 0,73% 1,19% 29,76% 0,94% 0,31% 2,39% 5,39% 

Àmbit de Ponent 1,81% 1,74% 0,43% 1,44% 34,05% 0,58% 8,94% 2,99% 

Alt Pirineu i Aran 3,73% 1,64% 0,95% 2,76% 7,71% 0,43% 30,75% 3,78% 

Fora de Catalunya 22,53% 18,51% 13,45% 11,67% 12,48% 19,65% 13,83% 20,71% 

Total de Catalunya 77,47% 81,49% 86,55% 88,33% 87,52% 80,35% 86,17% 79,29% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Pel que fa als habitatges secundaris situats fora de Catalunya es pot afirmar que obeeixen a dos patrons 

territorials diferents, els quals, en part, s’encavalquen (vegeu la Taula 5.9). D’una banda, és remarcable 

l’existència d’un patró de proximitat, pel qual s’explica l’elevat pes de províncies limítrofes amb el territori 

català, com ara Osca (amb el 1,50% sobre el total de segones residències), Castelló (1,45%) i Terol 

(1,42%). De l’altra, la relativa importància del nombre de segones residències situades en punts molt 

allunyats, com ara Extremadura, Galícia i la part més oriental d’Andalusia; la qual cosa fa pensar en la 

importància que pot tenir el fenomen migratori, ja que es tracta de les zones d’origen de bona part de la 

immigració arribada a Catalunya durant els anys cinquanta i seixanta del segle passat. 

Per confirmar aquesta hipòtesi s’ha procedit a estimar el grau de coincidència entre la localització 

provincial de la segona residència i la província de naixement d’algun dels membres de la llar. A 

diferència del que s’esdevé per a Catalunya —on els càlculs realitzats no han indicat cap coincidència 

entre la comarca de naixement i la comarca on es disposa de l’habiatge secundari—, la localització de les 

segones residències a Espanya ve molt explicada per aquesta variable: en dues de cada tres llars, la 

província on es troba la segona residència coincideix amb la província de naixement d’algun membre de 

la llar. Aquest efecte és especialment important en les províncies d’origen del flux migratori, i molt menys 

rellevant entre les províncies veïnes a Catalunya. En casos puntuals, com Extremadura i les províncies no 

costaneres d’Andalusia, aquesta coincidència supera el 80%; i no seria estrany que bona part del 20% 

restant fos atribuïble a la coincidència amb el lloc de naixement d’altres parents —probablement els pares 

que ja no resideixen a la llar. 
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Taula 5.9. Localització de l’habitatge secundari segons l’àmbi territorial de residència. Catalunya, 2001 

Àmbit territorial de residència 
Província on es localitza 

l’habitatge secundari Àmbit 
Metropolità 

Comarques 
Gironines  

Camp de 
Tarragona 

Terres  
de l’Ebre 

Comarques 
Centrals 

Àmbit 
de Ponent 

Alt Pirineu 
i Aran 

Total 
de Catalunya 

Àlaba 0,01% 0,03% 0,05% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 
Albacete 0,38% 0,12% 0,17% 0,06% 0,10% 0,06% 0,08% 0,32% 
Alacant 0,41% 0,31% 0,30% 0,16% 0,28% 0,19% 0,37% 0,38% 
Almeria 0,73% 0,34% 0,40% 0,10% 0,72% 0,10% 0,35% 0,65% 
Àvila 0,12% 0,05% 0,13% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,11% 
Badajoz 0,92% 0,63% 0,58% 0,09% 0,32% 0,25% 0,24% 0,80% 
Balears 0,86% 0,37% 0,20% 0,12% 0,32% 0,14% 0,45% 0,72% 
Barcelona 34,25% 15,18% 13,52% 7,27% 42,47% 8,23% 31,98% 30,61% 
Burgos 0,38% 0,09% 0,19% 0,00% 0,26% 0,11% 0,13% 0,32% 
Càceres 0,57% 0,28% 0,49% 0,04% 0,50% 0,29% 0,16% 0,52% 
Cadis 0,26% 0,23% 0,23% 0,10% 0,11% 0,09% 0,29% 0,24% 
Castelló 1,47% 0,33% 0,85% 9,43% 0,67% 0,72% 0,88% 1,45% 
Ciudad Real 0,48% 0,10% 0,49% 0,04% 0,21% 0,14% 0,19% 0,42% 
Còrdova 0,58% 0,59% 0,64% 0,09% 0,40% 0,10% 0,27% 0,55% 
la Corunya 0,25% 0,21% 0,16% 0,09% 0,09% 0,10% 0,40% 0,23% 
Conca 0,70% 0,14% 0,36% 0,13% 0,41% 0,11% 0,05% 0,59% 
Girona 19,55% 69,58% 0,74% 0,36% 19,71% 1,15% 7,58% 20,19% 
Granada 1,00% 0,75% 0,69% 0,10% 0,66% 0,34% 0,43% 0,90% 
Guadalajara 0,39% 0,07% 0,20% 0,10% 0,30% 0,10% 0,08% 0,33% 
Guipúscoa 0,05% 0,05% 0,05% 0,03% 0,01% 0,05% 0,13% 0,05% 
Huelva 0,24% 0,13% 0,20% 0,03% 0,19% 0,06% 0,05% 0,21% 
Osca 1,54% 0,36% 1,08% 0,36% 0,52% 4,89% 1,36% 1,50% 
Jaén 0,74% 0,93% 1,07% 0,48% 0,61% 0,18% 0,32% 0,73% 
Lleó 0,55% 0,22% 0,29% 0,07% 0,23% 0,12% 0,21% 0,47% 
Lleida 4,10% 0,88% 3,16% 1,02% 5,64% 41,98% 37,67% 5,68% 
la Rioja 0,14% 0,06% 0,15% 0,03% 0,05% 0,13% 0,03% 0,13% 
Lugo 0,58% 0,11% 0,08% 0,00% 0,10% 0,11% 0,08% 0,46% 
Madrid 0,25% 0,27% 0,53% 0,36% 0,11% 0,19% 0,53% 0,27% 
Màlaga 0,45% 0,56% 0,21% 0,12% 0,33% 0,19% 0,24% 0,42% 
Múrcia 0,62% 0,22% 0,37% 0,12% 0,21% 0,08% 0,19% 0,53% 
Navarra 0,15% 0,06% 0,11% 0,00% 0,06% 0,06% 0,03% 0,13% 
Orense 0,50% 0,09% 0,10% 0,06% 0,12% 0,06% 0,96% 0,41% 
Astúries 0,18% 0,11% 0,21% 0,22% 0,08% 0,14% 0,08% 0,17% 
Palència 0,13% 0,04% 0,17% 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,11% 
las Palmas 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,05% 0,01% 0,00% 0,02% 
Pontevedra 0,20% 0,14% 0,20% 0,06% 0,12% 0,07% 1,01% 0,19% 
Salamanca 0,33% 0,19% 0,29% 0,04% 0,06% 0,12% 0,11% 0,29% 
Santa Cruz de Tenerife 0,03% 0,07% 0,04% 0,13% 0,03% 0,02% 0,03% 0,04% 
Cantàbria 0,15% 0,12% 0,27% 0,04% 0,06% 0,10% 0,05% 0,14% 
Segòvia 0,09% 0,02% 0,09% 0,01% 0,05% 0,02% 0,00% 0,08% 
Sevilla 0,48% 0,31% 0,43% 0,21% 0,22% 0,10% 0,00% 0,43% 
Sòria 0,57% 0,12% 0,19% 0,01% 0,26% 0,14% 0,05% 0,47% 
Tarragona 19,57% 0,92% 64,07% 71,70% 20,50% 36,16% 8,94% 22,82% 
Terol 1,65% 0,23% 1,34% 1,48% 0,37% 0,29% 0,37% 1,42% 
Toledo 0,13% 0,18% 0,08% 0,01% 0,04% 0,12% 0,05% 0,12% 
València 0,72% 0,27% 0,62% 0,55% 0,46% 0,23% 0,53% 0,65% 
Valladolid 0,14% 0,08% 0,08% 0,00% 0,02% 0,07% 0,05% 0,12% 
Biscaia 0,05% 0,08% 0,14% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,05% 
Zamora 0,30% 0,15% 0,14% 0,01% 0,06% 0,09% 0,08% 0,25% 
Saragossa 0,76% 0,34% 1,36% 0,90% 0,17% 0,81% 0,37% 0,75% 
Ceuta 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Melilla 0,01% 0,04% 0,01% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,01% 
estranger 1,29% 3,33% 2,50% 3,52% 1,62% 1,11% 2,50% 1,55% 
Fora de Catalunya 22,53% 18,51% 13,45% 11,67% 12,48% 19,65% 13,83% 20,71% 
Total de Catalunya 86,17% 81,49% 88,33% 86,55% 77,47% 87,52% 80,35% 79,29% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 
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5.3. A tall de conclusions. Interpretacions geogràfiques i socials del model territorial resultant 

Al llarg dels dos capítols anteriors s’ha volgut donar quatre pinzellades de les principals transformacions 

territorials que s’han esdevingut a Catalunya els darrers quinze anys i que a grans trets es poden resumir 

així (Font Arellano, 1997; López de Lucio, 1998; Clusa i Roca Cladera, 1999; Algaba, 2001; De Cos, 

2004; Catalán et al., 2005; Carrera i López, 2006): 

ü S’ha esdevingut un fenomen de difusió de la població sobre el territori, invertint-se la tendència 

anterior a la concentració a les grans ciutats en favor de la progressiva desconcentració demogràfica: 

les ciutats més grans perden població, fruit de les migracions internes catalanes, en benefici dels 

municipis més petits. S’acompleix, així, una suburbanització residencial per la qual la perifèria urbana 

es configura com una àrea d’expansió residencial, amb un predomini clar de les densitats baixes i 

l’habitatge unifamiliar aïllat.  

ü Paral·lelament, s’ha manifestat un procés creixent de descentralització de l’ocupació: a l’emigració i al 

desmantellament parcial de l’activitat industrial, efectuada al llarg d’unes quantes dècades, s’hi 

superposa els anys setanta i vuitanta la descentralització d’amplis sectors del terciari (oficines, 

comerç…). Així, la cada vegada més difícil convivència entre les activitats industrials i les residencials 

urbanes, i la necessitat creixent d’espais específics per a la indústria (més amplis, accessibles i 

dotats de serveis i equipaments) actuen com a forces centrífugues que tendeixen a expulsar les 

activitats industrials fora dels nuclis urbans, especialment als municipis de la primera i la segona 

corones metropolitanes (Arauzo, 2002; Carrera i López, 2006), fet que es tradueix en una pèrdua de 

llocs de treball tant en termes absoluts com relatius. 

ü Al mateix temps, hi ha hagut un canvi en la base econòmica del país, amb el pas des d’una economia 

basada en el sector industrial a una altra de preeminentment fonamentada en el sector terciari (Nel·lo, 

1998c, p. 66).124 Aquest procés va acompanyat, a més, d’una disminució progressiva del nombre 

mitjà de treballadors de les empreses i per la precarització de les condicions contractuals. 

ü Malgrat la coincidència d’aquestes descentralitzacions, i la influència que l’una té sobre l’altra 

(Arauzo, 2002), no hi ha cap evidència d’un comportament convergent entre les dispersions de la 

població i de l’ocupació en el territori (Artís et al., 2003, p. 56). De fet, un dels elements més 

 

124.  Amb tot, l’autor reconeix que s’ha de tenir en compte la consideració que «la fragmentació dels processos productius i la 
disminució de la grandària mitjana de les empreses fa que, avui, molts llocs de treball que apareixien abans classificats com a 

(continua) 
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característics d’aquest procés és la creixent separació física entre el lloc de residència i el lloc de 

treball. Les causes principals d’aquest procés es troben en l’increment del nivell de renda de la 

població, l’elevat preu del sòl a les zones centrals, la millora de les comunicacions i l’accessibilitat 

que se’n deriva. 

ü Paral·lelament, i fruit d’aquest doble procés, s’esdevenen la fragmentació del territori i l’especialització 

de les seves peces: en el nou territori dispers s’introdueix la discontinuïtat, la distància física entre els 

diferents fragments especialitzats (urbanitzacions residencials, polígons d’habitatge, enclavaments 

industrials, universitats públiques o privades, centres comercials, etc.). En conseqüència, algunes 

parts del territori tendiran a especialitzar-se en residència mentre que unes altres acolliran 

majoritàriament activitat econòmica, fet que dóna com a resultat una especialització funcional a 

escala local. Això ha provocat un augment de les relacions de mobilitat dels ciutadans, que veuen 

com la distància al lloc de treball s’incrementa, però com, gràcies a l’augment de l’accessibilitat, el 

temps de desplaçament es manté relativament estable malgrat la situació propera al col·lapse 

d’algunes infraestructures viàries. 

ü Finalment, el procés de descentralització no s’ha esdevingut de manera homogènia en el territori, 

sinó que s’hi poden distingir —almenys encara— els territoris segons l’impacte diferencial que han 

rebut, de manera que aquest ha estat més gran en les comarques litorals i en les més properes a la 

ciutat central. 

5.3.1. La configuració actual de l’espai català: Catalunya com a «ciutat-regió» 

Aquestes transformacions territorials esdevingudes els darrers anys no són, ni de bon tros, ni exclusives 

ni originals de Barcelona ni Catalunya, sinó que s’emmarquen dins una dinàmica generalitzada en les 

societats occidentals.125 

(ve de la pàgina anterior) 

industrials (la comercialització, la comptabilitat, el disseny, etc.) constin ara, en ser realitzats per altres empreses, com a terciaris» 
(Nel·lo, 1998c, p. 66). 

125.  Així, alguns treballs analitzen la dinàmica urbana de les ciutats espanyoles des d’un punt de vista general. Els exemples 
més reeixits són els treballs de Vinuesa (1997), de Cos (2004), Azagra i Chorén (2006) i de Nel·lo (2004a, 2004b). Aquest últim, 
amb una excel·lent documentació gràfica, se centra en les dinàmiques de les transformacions urbanes de les set ciutats 
espanyoles amb més població (Madrid, Barcelona, València, Saragossa, Bilbao, Sevilla i Màlaga) i les seves àrees 
metropolitanes. S’hi constata que si bé la generalització del procés de desconcentració de la població hi és un fet, cada una de 
les ciutats es troba en un fase més o menys avançada del model. Uns altres estudis treballen sobre àrees més concretes a 
escala autonòmica, com són els casos de l’excel·lent article de López de Lucio (1998) sobre Madrid, Casado i Salom (1995) i 
Salom i Delios (2000) per a la Comunitat Valenciana, Feria (2000) per a Andalusia, o Cortizo (2000) per al cas asturià.  
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La base teòrica en què es recolza aquesta nova organització de l’espai —que alguns autors han 

anomenat «nova territorialitat» (Font, 2001, p. 3)— és el funcionalisme, que parteix de la idea d’una 

organització territorial basada en la segregació de les diferents activitats urbanes (residència, feina i oci) 

mitjançant la seva localització en espais diferenciats entre els quals ha d’existir una immillorable xarxa 

viària, la qual cosa no és possible sense una concepció il·limitada dels recursos territorials i del 

creixement que aquests possibiliten (Miralles-Guasch i Tulla, 2000, p. 9). 

Les interpretacions de les transformacions territorials ressenyades són, encara, força contradictòries, a 

causa de, sens dubte, la relativa proximitat dels canvis esdevinguts. Així, la premissa generalment 

acceptada és que el concepte tradicional de ciutat està en crisi per la seva pèrdua de significat en el 

context actual, en què la desaparició històrica de la separació entre camp i ciutat és un fenomen creixent i 

progressiu per l’ampliació de l’àrea d’influència de les dinàmiques urbanes: 

[...] actualment s’està produint en tot el món occidental una convergència cap al model únic de ciutat 
dispersa que, especialment en els països mediterranis, està conduint a una reorganització del 
territori, a un desbordament dels límits administratius tradicionals de la ciutat i a un increment dels 
fluxos, com a conseqüència de l’expansió de l’espai de vida quotidiana de la societat (Ganau, 2001, 
p. 62). 

Sorgeix, en conseqüència, el dubte sobre en quina de les dues situacions següents ens trobem 

actualment. D’una banda, alguns autors defensen que som davant d’un procés de difusió de la ciutat en el 

territori126 i argumenten que no és més que una nova fase dels processos urbans històrics; o si, per 

contra, ens trobem immersos en un ordre nou que substitueix progressivament l’antiga ordenació que 

representaven les ciutats tradicionals: 

Les interpretacions d’aquests processos i de les seves causes són diverses. Per a alguns es tracta 
únicament d’un canvi d’escala dels processos d’urbanització en el qual les tendències 
descentralitzadores estan vinculades a les transformacions de l’estructura urbana i a la tecnologia. 
Per a altres, per contra, cal entendre-ho com el final d’un període i l’inici d’un nou cicle urbà, lligat al 
final del cicle postfordista i a l’inici de noves lògiques locacionals de l’activitat productiva i de la 
transformació de l’espai urbà. Però tant si s’accepta la hipòtesi continuïsta com la rupturista, les 
anàlisis d’aquests canvis obliguen a replantejar els models d’organització de l’espai urbà, del procés 
d’urbanització i, fins i tot, dels models interpretatius clàssics de l’estructura regional i de la mateixa 
definició de ciutat (Ganau, 2001, p. 62). 

 

126.  Dues argumentacions a favor d’aquesta idea són les de Nel·lo i Monclús: «Aquestes noves realitats no són de cap manera 
el resultat d’una simple ampliació dels límits de la ciutat, sinó més aviat una conseqüència de la dissolució mateixa dels 
conceptes tradicionals de ciutat i camp» (Nel·lo, 1998b, p 39); «En qualsevol cas, les visions més apocalíptiques que anuncien la 
“desaparició” o la “fi de la ciutat” no semblen correspondre’s amb la vitalitat generalitzada que mostren la major part de les àrees 
urbanes centrals, sobretot en el context europeu. Més adequat resulta parlar de l’aparició d’un nou tipus de ciutat 
descentralitzada coherent amb els nous processos socials, econòmics, tecnològics i culturals» (Monclús, 1998, p. 5).  
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Més enllà d’aquesta polèmica —probablement estèril, en el sentit que la segona situació pot ser 

conseqüència de la primera—, cal valorar quines són les conseqüències territorials dels processos 

descrits i quina interpretació es fa del territori que en resulta. Es planteja, doncs, si la distribució actual de 

la població i de les activitats productives en l’espai català es pot interpretar com l’inici de la configuració 

de Catalunya com un únic sistema urbà, fruit del canvi d’escala qualitatiu i quantitatiu —físic, econòmic i 

funcional— de la «ciutat real» en el territori (Clusa i Roca Cladera, 1997, p. 48) tot recuperant allò que en 

el seu dia digueren Pau Vila sobre la «Catalunya ciutat» (Vila, 1963) o, més recentment, Ribas (1991, 

2004) sobre la «regió metropolitana de Catalunya». 

Ara bé, aquesta nova configuració del territori català permet caracteritzar-lo com una única ciutat o 

metròpoli? 

Segons l’arquitecte i urbanista Blumenfeld (1971), «l’essència i la raó de l’existència de la metròpoli és, 

com passava a la seva predecessora, la ciutat, la mútua accessibilitat entre els llocs de residència i els de 

treball», de manera que la metròpoli s’entén, doncs, fins allà on arriba el commuting diari, i no pas més 

lluny.127 En aquest sentit, és interessant, no obstant, l’aportació que fan Anton i Ibarguren (1993, p. 6), ja 

que incorporen com a factor de delimitació del fet urbà l’ús recreatiu del territori —derivat, sobretot, de l’ús 

de les segones residències. Això els duu a afirmar que «l’espai metropolità es concentra durant els 

període productius de la població i s’expandeix durant els períodes d’oci», sota la idea que no existeix una 

dicotom ia de l’espai productiu i el de l’oci, sinó que el sistema metropolità incorpora, globalment, els 

períodes d’activitat i d’oci de la seva població. 

Reprenent la idea de Blumenfeld des d’un punt de vista estricte, i intentant donar resposta a la pregunta 

plantejada, Catalunya no pot ser considerada —almenys, encara— com una metròpoli, ja que malgrat el 

nombre creixent de fluxos, l’augment de la seva distància, i la seva major dispersió, aquests encara no 

abracen la totalitat del territori català; però sí que podria ser cert si es tenen en compte definicions més 

flexibles com ara les d’Acquarone, que defineix la ciutat com «una xarxa estable de relacions quotidianes, 

econòmiques i socials enteses aquestes en la seva més àmplia accepció» o d’Antoni Font, «la difusió 

d’activitats i funcions a l’espai i la interpretació d’aquestes activitats, segons una dinàmica independent de 

la simple contigüitat geogràfica, són les raons distintives de la forma metropolitana o genèricament de les 

regions urbanes contemporànies» (Esteban Noguera, 1991a). 

 

127.  De fet, com es pot deduir, aquest és el principi sota el qual es regeixen tots els estudis que pretenen delimitar qualsevol 
àrea metropolitana a partir dels seus fluxos de mobilitat habitual que s’hi generen. 
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Requadre 4. El model urbanístic de l’Àmbit Metropolità i la seva expansió territorial  

Com a resum dels resultats del treball de Muñoz Ramírez (2004), el diari Avui publicà el dia 5 de gener de 
2004, la següent informació sobre la difusió de la població en el territori metropolità i el model urbanístic que 
se’n deriva. 

 
Font: Avui, 5 de gener de 2004, p. 18.  
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El que esdevé més discutible és el fet que la nova configuració del territori català —com defensen alguns 

autors— segueixi el patró de la «ciutat difusa», tal com la defineix l’urbanista italià Francesco Indovina. 

Segons aquest autor, la ciutat difusa es caracteritza pel fet de presentar les mateixes funcions que la 

ciutat que anomenarem tradicional (residència, servei i producció), però que, a diferència d’aquesta, no es 

troben concentrades, sinó difoses en un territori ampli, amb baixes densitats i intensitats baixes en l’ús del 

sòl (Vicente, 2003; Gonzàlez Reverté, 2000), característiques aquestes últimes més pròpies de l’espai 

rural: 

En termes identificatius podem assumir que la ciutat difusa és aquella forma d’organització de l’espai 
en la qual hi són presents elements de la constitució «física» de la ciutat, però que no presenta els 
caràcters de densitat, intensitat i solució de continuïtat típics de la ciutat (Indovina , 1998, p. 24). 

L’exemple més clar d’aquesta mena d’estructures urbanes el trobem a la regió italiana del Vèneto, en el 

triangle format per les ciutats de Venècia, Pàdua i Treviso. Les fases que expliquen el procés de 

transformació d’aquesta àrea rural en una d’urbana de baixa densitat són les següents (Montiel, 1998, p. 

133-134):128 

ü En primer lloc, s’acompleix un descens de la mà d’obra agrícola, davallada que, a diferència del que 

succeeix en altres zones, no és seguida d’una migració en direcció als nuclis urbans, sinó que 

romanen al lloc de residència per la possibilitat de reocupació en sectors productius no agrícoles. 

Paral·lelament a aquest procés, s’esdevé una millora dels habitatges, en alguns casos autoconstruïts. 

ü La segona fase d’aquesta transformació consisteix en el desenvolupament de la petita i mitjana 

empresa, que es localitza en aquest entorn difús per motius econòmics i d’integració social. Bona part 

d’aquestes petites empreses no són més que petits tallers particulars que es localitzen en el propi 

habitatge de residència: la «casa-fàbrica». 

ü La tercera fase fa referència a fenòmens interns de la pròpia àrea, com són la relocalització espacial 

de les activitats provocada pels preus del sòl, que les expulsa de les ciutats principals, les quals 

opten a localitzar-se en aquest entorn difús aprofitant la importància de la xarxa d’infraestructures 

existent. 

ü Finalment, l’última etapa d’aquest procés es caracteritza per l’augment de la dotació de serveis fruit 

de la transformació de la demanda, que esdevé plenament del tipus urbà (grans superfícies, oci...), a 

la fi provoca una certa dependència de la ciutat «convencional» respecte de la difusa. 

 

128.  Existeix un treball (Riera, 1998) que consisteix en la recopilació exhaustiva de la bibliografia apareguda sobre la ciutat 
difusa entre 1988 i 1998, just els deu primers anys de la formulació del concepte. 
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Pel que fa als aspectes més qualitatius, la «ciutat difusa» es caracteritza pel fet de ser un model fruit de la 

falta de planificació i control públic, sotmès a la llei del mercat de les empreses que hi estan localitzades, 

amb un alt consum de sòl i amb una alta mobilitat habitual que els serveis públics de transport difícilment 

poden cobrir per la diversitat i la dispersió dels orígens i les destinacions dels desplaçament, cosa que es 

tradueix en un elevat consum energètic i un altíssim cost públic (Vettoretto, 1998; González Reverté, 

2000). Finalment, en el camp més personal, l’autor conclou que es tracta d’una regió amb processos 

d’identificació dèbil i que, alhora, no necessàriament ha de significar una major llibertat dels seus 

habitants. 

Malgrat que l’actual procés d’organització de l’espai català és semblant als del model descrit per Indovina 

—com ara la difusió sobre el territori, l’elevat consum de sòl que implica, l’alta mobilitat, etc.—, existeixen 

grans diferències entre tots dos models que permeten afirmar que es tracta de dues evolucions diferents. 

Així, entre els aspectes diferenciadors hi ha el fet que el model de «ciutat difusa» d’Indovina parteix de la 

base d’un poblament rural dispers que afronta la caiguda de la mà d’obra agrícola sense que s’esdevingui 

una migració cam p-ciutat, com sí que s’ha esdevingut al nostre país. En segon lloc, i encara més 

important, en una fase més avançada del model, en la «ciutat difusa» tan sols hi ha difusió de la població 

sobre el territori, fet que la diferencia de la «urbanització difusa», on aquest tipus de difusió és doble, ja 

que afecta tant la població com les activitats econòmiques (Castañer et al., 1998).  

Per tot el que s’ha exposat, es considera que el millor qualificatiu per a la configuració actual de l’espai 

català consisteix a considerar-lo com una «ciutat-regió» o «ciutat-territori», que es caracteritzaria pel fet 

de ser formada per una realitat articulada en un conjunt d’àrees urbanes funcionalment molt relacionades, 

interdependents i integrades, tot i que separades espacialment (Nel·lo, 1998a, p. 307). Així, i almenys 

encara, Catalunya gaudeix d’un ric sistema de ciutats, sense que la dissolució de les ciutats i dels pobles 

en un únic sistema urbà —Catalunya sencera— sigui un fet tangible. Clusa i Roca (1999, p. 88) no poden 

ser, en aquest sentit, més categòrics quan afirmen que la « Catalunya ciutat és en realitat una metàfora: 

el que existeix realment és una Catalunya de ciutats, de sistemes urbans». La interpretació que fa Serra 

(1991) d’aquesta configuració de l’espai català es mostra a la Figura 5.11. 
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Figura 5.11. Interpretació del model territorial català com a «ciutat-regió» 

 

Font: Serra (1991, p. 331). 

Esteban (1991a, p. 20) ens detalla més la història i les característiques del concepte de «ciutat-regió», ja 

utilitzat des de principis del segle XX per urbanistes com Ebenezer Howard (1850-1928) o Patrick Geddes 

(1854-1932), pares de la idea de ciutat-jardí,129 i n’assenyala el procés de formació (vegeu la Figura 5.12): 

Assenyalarem, en primer terme, que la proposta de denominació «ciutat-territori» pretén evitar la 
implicació del concepte «regió» com a dimensió històricament estabilitzada des del punt de vista 
geogràfic i administratiu, en la definició d’un fenomen fonamentalment urbanístic que en molts casos 
no es correspondrà amb l’àmbit de les regions històriques. 

Bàsicament, «ciutat-regió» o «ciutat- territori» són denominacions que expressen la superació de la 
idea de ciutat com un continu edificat que es contraposa en l’espai a les àrees no ocupades o rurals. 
És a dir, que ens proposa un model discontinu amb àrees buides i àrees plenes, a les quals cal 
suposar el suficient nivell d’urbanitat que permeti considerar-les part de la ciutat. 

De fet s’està expressant una voluntat d’incorporació de les distintes part del territori a una idea comú 
pel que fa a objectius de ciutadania, d’equilibri i de complementarietat. 

 

129.  Coincidència o no, Nicolau M. Rubió i Tudurí, en la seva defensa de la Ciutat Jardí, dissenyada segons les idees de 
Howard, davant el president de la Mancomunitat de Catalunya parla de «la futura enorme ciutat de Catalunya» (Ribas, 2004). 
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Figura 5.12. Àmbit metropolitans d’un territori i procés de formació d’una ciutat-territori 

Ciutat tradicional Conurbació

Creixement

Metròpoli

Àrea metropolitanaCommuting

Àrea d’influència

Reequilibri

Regió metropolitana

Ciutat-regió  

Font: Esteban Noguera (1991a, p. 94). 

Es tracta, doncs, d’un territori vertebrat130 a partir d’un conjunt d’àrees urbanes separades, però molt 

interrelacionades, sota el principi d’una fàcil accessibilitat, sense necessitat de proximitat i contigüitat 

territorial (Mendizàbal, 1996, p. 36): 

La ciutat-regió supera la idea de la ciutat com un continu edificat que es contraposa a les àrees no 
ocupades i/o rurals, ja que hom suposa que tota la població d’aquest territori articulat té el mateix 
nivell de vida, visqui en un nucli gran o en un poble petit. Es tracta, en poques paraules, de la 
urbanització de tota la societat, sense haver d’identificar tot el territori. 

En una línia semblant, i a mode de resum, s’expressa González Reverté (2003, p. 18): 

El procés d’urbanització català està configurant una ciutat- territori definida per una major amplitud i 
intensitat dels espais de relació. Aquesta ciutat-regió o regió funcional urbana es caracteritza per la 
seva progressiva expansió geogràfica al mateix temps que disminueix la població als nuclis històrics 
centrals, pel seu caràcter policèntric i plurifuncional, així com per la seva potencialitat de creixement 

 

130.  Seguint les paraules de Ribas (2004, p. 21-22), «el concepte de vertebració és sinònim d’estructura. Una estructura és un 
sinònim de relacions. Així, doncs, un territori vertebrat significa un territori en el qual: a) hi ha centres de relacions condensades; 
b) hi ha relacions fàcils i habituals entre els centres, i c) els espais entre els centres posseeixen una estructura paisatgística, és a 
dir, de relacions visuals a càrrec de llurs components no edificats». 
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autònom i autosostingut en assolir un determinat llindar de població i activitat a la seva àrea 
d’influència. 

Per tal de mesurar el grau d’integració del territori català com a fruit de cada una d’aquestes fases, es pot 

utilitzar, d’acord amb Clusa i Roca Cladera (1999, p. 84), el concepte d’entropia, desenvolupat en el camp 

de la matemàtica de la informació i que representa un càlcul del grau de complexitat d’una forma o 

sistema. Així, els autors apliquen la fórmula següent per a mesurar el grau d’integració del territori català, 

basant-se únicament en la mobilitat habitual entre el lloc de residència i el lloc de treball: 

 E = entropia 

 E= S Pi * Log Pi      on Pi = probabilitat que s’esdevingui un determinat viatge residència- treball 

  Log Pi = logaritme de Pi 

El resultat de la seva aplicació confirma, «amb tota rotunditat», segons els autors, l’increment de la 

complexitat de l’estructura residencial i del treball a Catalunya, ja que, si es pren com a unitat de càlcul el 

municipi i amb una base logarítmica de 10, el 1991 l’entropia era del 2,49, per passar a ser del 2,72 l’any 

1996, cosa que significa un augment del 9,24%, que confirma d’una manera matemàtica la tesi de la 

difusió de la ciutat en el territori. 

Més enllà de les relacions funcionals entre els territoris, Ribas (2004, p. 28-29 i 116-117) defensa de 

manera entusiasta la conveniència de Catalunya-ciutat en termes de benestar per als seus habitants: 

La Catalunya-ciutat és doncs la formulació d’un òptim, és a dir, d’un desig que podríem formular amb 
aquesta crida: estenguem el superior estàndard de les ciutats a tots els racons del país! 

Però evidentment no és —i convido a desfer el possible malentès— la proposta d’una ciutat 
compacta prou gran per ser capaç de cobrir amb carrers i cases la totalitat del territori català. No és 
per tant un al·legat a favor de la macrocefàlia de Barcelona ni de qualsevol altra ciutat catalana. 

Què vull amb la frase «Estendre el superior estàndard de la ciutat»? Contestaré el·lípticament amb 
una resposta descriptiva. Sovint, en els darrers cinquanta anys, he visitat les velles cases 
pirinenques, abandonades vers la meitat del segle XX, tot just abans de començar llur renovació per 
a l’estada temporal d’algun ciutadà de les terres baixes. Sempre he quedat astorat en comprovar 
l’absoluta manca de confort i en imaginar el que devien ser les llargues vetllades d’hivern, tots 
encofurnats en els escons, prop de la llar de foc, entre parets negres de fum. Per les mateixes dates 
vaig tenir l’ocasió de visitar algunes granges de vacum a la planura holandesa, ben dotades de tots 
els elements de confort modern, per a quan llurs habitants, després d’escurar-se le sabates del fem 
de l’estable, s’asseien a conversar o a llegir. [...] El primer cas l’estàndard és de supervivència; en el 
segon apareix un estàndard quasi urbà malgrat l’aïllament rural. 

La gran ciutat de Catalunya és, com he dit, la formulació d’aquest afany, però és també posar fil a 
l’agulla per tal que, des de la urbanística i el planejament del territori, hom prepari un procés social i 
polític igualador, sempre per damunt d’uns mínims de benestar i cultura [...]. 

Com és fàcil deduir de tot el que l’autor ha dit fins aquí, la gran ciutat de Catalunya és encara un 
desig i un model no aconseguit. [...] recordem-ho, no es tracta només d’aconseguir una Catalunya 
culta i acollidora, sinó també una Catalunya d’estàndards urbans molt alts (futur ineludible), en què 
tot el territori estarà vertebrat per una xarxa urbanitzada que posarà en valor i en comunicació la 
vella armadura urbana del Principat; i alhora, escamparà per tot el territori els valors d’amabilitat que 
ha demostrat la ciutat de Barcelona, històricament acceptada com a motor i defensa indiscutible i 
com a generadora d’innovacions. 
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5.3.2. Cap a l’especialització funcional i la diferenciació social? 

Alguns autors apunten que la major llibertat d’elecció en la localització residencial i productiva pot traduir-

se en un augment de l’especialització funcional del territori (Wiel, 1999, p. 193), i del risc de la segregació 

i la diferenciació social que aquesta pot comportar. 

En efecte, les tendències de dispersió i expansió de les dinàmiques metropolitanes anteriorment 

ressenyades van acompanyades, necessàriament, de l’especialització creixent de cada una de les seves 

parts: els diferents usos del sòl (residència, comerç, indústria, activitats d’oci i lleure, etc.) tendeixen a 

separar-se cada cop més en l’espai: 

Aquesta més gran llibertat per triar la seva localització presenta, des del punt de vista de la mobilitat, 
una clara amenaça: la tendència a l’especialització dels territoris en funció de la seva capacitat per 
respondre a les diverses demandes de població i activitat pel que fa a aspectes com el preu, la 
dotació d’infrastructures o altres factors de localització. L’especialització és evident en observar els 
creixents desequilibris existents entre els diversos municipis de la regió metropolitana en aspectes 
com els llocs de treball localitzats i la població ocupada resident, i no tan evident però igualment 
important en altres aspectes, com ara el tipus de lloc de treball oferts i els perfils de candidats a 
ocupar-los o el mateix aplicat al món de l’ensenyament, la compra, el lleure, etc. (López Redondo, 
2003, p. 14). 

La dispersió de les activitats i dels serveis en l’espai urbà modern es caracteritza per una localització 
diferenciada i fragmentada de les funcions urbanes (espais residencials, àrees comercials, polígons 
industrials, etc.) i, en conseqüència, per la separació espacial i temporal entre les diverses activitats 
quotidianes (Cebollada i Miralles-Guasch, 2004, p. 9-10). 

Una bona mesura de l’especialització dels territoris és la relació entre el nombre de llocs de treball que 

s’hi localitzen i el nombre de persones ocupades que hi resideixen, i que es coneix com a índex de 

descentralització (Angelet, 2000; Carrera i López, 2006), utilitzat per Cervero en els seus estudis sobre 

l’àrea de la badia de San Francisco (Cervero, 1989, 1996; Cervero i Wu, 1998).131  

Els resultats de l’indicador han d’interpretar-se de manera que, com més pròxim sigui el resultat a la 

unitat, hi ha més equilibri territorial (i, per tant, menys descentralització); un valor inferior a 0,3 es pot 

interpretar com una ciutat-dormitori, i, per contra, un valor més gran d’1,5, com un centre d’atracció de la 

mobilitat, com a ciutat-polígon. 

Amb tot, i abans d’interpretar els resultats obtinguts, cal tenir en compte les paraules de Nel·lo (2000, p. 

XI-XII): 

 

131.  En la seva diagnosi de la mobilitat per motius de treball als municipis de l’Aragó a partir de les dades del cens de 2001, 
Roquer (2006) utilitza l’indicador oposat (llocs de treball / població ocupada), que anomena balanç laboral o job ratio. 
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Segons aquest indicador, l’especialització es pot donar tant pel desequilibri entre totes dues 
variables (població ocupada resident i llocs de treball localitzats) com per un aparent equilibri 
funcional, on totes dues variables prenguin valors semblants, però que, en realitat, amagui un nivells 
d’obertura tant de l’una com de l’altra molt grans. 

Figura 5.13. Índex d’especialització (llocs de treball / població ocupada). Municipis de Catalunya, 1986-
2001 

 1986 1991 

  

1996 2001 

 

Especialització
residencial

0,50
0,75

0,95
1,05

1,25
1,50

Especialització
productivaEquilibri

 

Font: elaboració pròpia a partir del banc de dades del CED (www.ced.uab.es). 
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La Figura 5.13 mostra l’evolució a escala municipal catalana de l’índex d’especialització entre 1986 i 

2001. S’hi pot apreciar com l’especialització funcional del territori ha crescut, tant en matèria d’activitats 

productives com, sobretot, en l’aspecte residencial. Així, el nombre de municipis que presenten un valor 

de l’índex inferior a 0,5 —és a dir, el nombre de població ocupada resident és el doble dels llocs de treball 

que hi ha al municipi i, per tant, presenten una forta especialització residencial— ha crescut de manera 

progressiva, des dels 23 l’any 1986, els 66 el 1991 i els 103 el 1996, fins als 178 de 2001. A l’altre extrem, 

relatiu a l’especialització productiva, la situació és igualment a l’alça, encara amb molta menor intensitat i 

amb símptomes d’estabilització, amb uns quaranta-cinc municipis en cada un dels anys ressenyats. Hi 

trobem tant les capitals de comarca com municipis fortament especialitzats en la localització de polígons 

industrials, amb una gran massa de població que hi acudeix a treballar (com és el cas de Polinyà, 

Vilamalla, Riudellots de la Selva o Castellbisbal). 

Aquest fet ens fa pensar que, mentre que la difusió de la població en el territori català, i l’especialització 

residencial consegüent, és una evidència, la redistribució dels llocs de treball, amb la inevitable 

especialització productiva, es troba —potser, encara— en una fase més inicial del procés. Com a 

conseqüència d’aquests dos processos, els municipis amb un cert equilibri entre totes dues magnituds 

(amb un relació de ± 5% de llocs de treball respecte a la població ocupada) han disminuït de 175 el 1986 

a només 62 el 2001. 

El DPTOP arriba també a uns resultats semblants als que s’acaben d’obtenir arriba també en les 

Directrius nacionals de mobilitat, que en el moment d’escriure aquestes línies (maig de 2006) es troben en 

fase d’informació pública. L’indicador d’especialització funcional utilitzat en aquest cas és lleugerament 

diferent de l’utilitzat aquí, en tant que la seva formulació es basa en la relació següent: (LTL – POR) / (LTL 

+ POR), de manera que si el valor que en resulta té signe positiu, es pot parlar d’especialització 

productiva; i negatiu, d’especialització residencial. 

D’acord amb els resultats obtinguts, el DPTOP (2006, p. 11) manifesta que 

L’especialització funcional al territori configura un model territorial de centres productius en xarxa 
lligats per grans eixos viaris on l’aspecte definitori entre ells no és tant la seva continuïtat física entre 
ells com la seva accessibilitat a la xarxa viària (isomorfisme espacial). 

Paral·lelament, i com a conseqüència de l’especialització funcional del territori català, molts autors alerten 

del perill que aquest derivi en un procés de segregació social de la població que hi resideix (Pujadas i 

García, 2005). El mecanisme sobre el qual es fonamenta aquesta idea és el fet que el preu del sòl actua 

com un factor discriminador, en la mesura que impossibilita que certs col·lectius tinguin accés a uns 

territoris determinats: l’especialització funcional, especialment la residencial, va sovint acompanyada 

d’una especialització socioeconòmica dels seus habitants, sia en els més alts o en els més baixos: 
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[...] el mercat de l’habitatge actua com un incentiu poderós per a la separació dels grups sobre el 
territori i, en particular, per a la sortida de grups mitjans de la ciutat central cap a les corones 
metropolitanes. Aquests fenòmens podrien fer témer que es produís una dualització de la ciutat, en 
el sentit que aquesta pogués esdevenir un lloc només per als molt rics i per als molt pobres (Nel·lo, 
2002, p. 112-113). 

Figura 5.14. Especialització funcional del territori i principals eixos viaris. Municipis de Catalunya, 2001 

 

Font: DPTOP (2006, p. 11). 

Alguns autors van més enllà i afirmen que no tan sols la categoria socioeconòmica pot ser un factor 

discriminador, sinó que n’existeixen d’altres: 

La tendència actual de produir ciutat separa els grups socials atenent la seva renda, ètnia, raça o 
religió; també els separa segons la funció. A les nostres ciutats la segregació per rendes és el motiu 
principal i més extens, tot i que d’un temps ençà la vinguda d’immigrants, sobretot de l’Àfrica, està 
suposant nous escenaris de segregació. 

La distribució espacial dels grups a partir de les seves característiques per accedir a un o altre 
territori no és massa diferent a la que presenten els vertebrats marcant territori amb un seguit de 
senyals i manifestacions de poder. Accedir a una determinada urbanització per diners no és gaire 
diferent a la descàrrega d’orina que fa un gat per marcar el seu territori. Els diners i l’orina tenen un 
paper equivalent, agradi o no (Rueda, 2002, p. 101-102). 

I és que el pas del creixement intensiu al desenvolupament extensiu de l’espai urbà no es tradueix 

necessàriament en una major igualtat d’oportunitats per als ciutadans a l’hora d’accedir a una renta millor, 
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als equipaments o als serveis. No obstant, enfront de les visions més pessimistes132 d’aquest procés  

—l’existència del qual, a causa de la seva relativa proximitat en el temps, encara s’ha de confirmar—, 

alguns autors, com ara Nel·lo, en desmenteixen les conseqüències negatives. D’una banda, afirma que el 

procés de difusió de la població en el territori pot tenir efectes positius, com ara la disminució de les 

densitats a les àrees centrals urbanes —fet que pot ser entès com un requisit per a la millora de les 

condicions de vida— o la progressiva homogeneïtzació relativa en la dotació de llocs de treball, 

equipaments, infraestructures i serveis sobre el territori (Nel·lo, 1998b, p. 49). De l’altra, no existeixen 

evidències empíriques que sostinguin l’existència d’aquest procés de segregació i diferenciació social 

(Pujadas i García, 2005), sinó més aviat tot el contrari, una major homogeneïtzació dels nivells de renta: 

L’evidència estadística ve, afortunadament, a desmentir aquesta hipòtesi: [...] les diferències entre la 
ciutat central i les corones metropolitanes, en termes de rendes mitjanes, han tendit a disminuir els 
darrers 15 anys; però, a més, a la ciutat central la distància entre el primer i l’últim decil de la 
població en termes de rendes mitjanes s’ha reduït de 14 a 1 el 1985 a 10,5 a 1 l’any 2000. Així 
mateix, la distribució total de la renda tant a la ciutat central com a les corones metropolitanes, ha 
tendit a fer-se més equitativa (com mostren les anàlisis basades en els càlculs dels índex de Gini) 
(Nel·lo, 2002, p. 112-113). 

 

132.  «Estem assistint a una retirada cap a la perifèria de gent de renda diferent que ocupa un lloc en la “seva” urbanització tipus 
i a un procés de degradació dels centres històrics amb un augment creixent de gent pobra, ciutadans que no han pogut marxar o 
de nouvinguts sense res, cercant una nova vida. Aquest processos van acompanyats d’una creixent seguretat privada i d’un 
augment cada vegada més gran del transport privat» (Rueda, 2002, p. 102). 
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Requadre 5. Manifest per una nova cultura del territori 

Les transformacions territorials que s’han volgut ressaltar en aquesta tesi, i l’impacte de les activitats humanes 
en el territori que se’n deriven, han fet que experts en urbanisme, geografia, medi ambient i altres ciències 
relacionades amb el territori hagin mostrat la seva preocupació per les conseqüències del model actual 
d’urbanització a través d’un escrit públic titulat Manifest per una nova cultura del territori. 

El manifest, presentat a Catalunya el dia 5 d’octubre de 2006, amb el suport de més de 100 especialistes en la 
matèria, alerta, en el seu preàmbul, que «les conseqüències ambientals i paisatgístiques d’aquest procés són 
molt negatives i, en molts casos, el seu abast no es té en compte ni es corregeix. Així mateix, el té 
conseqüències pernicioses per a la qualitat de vida dels ciutadans —de les quals les dificultats d’accés a 
l’habitatge, l’increment de la mobilitat i l’augment dels costos dels serveis en són l’expressió palpable— i pot 
comportar efectes inquietants per a l’equilibri del sistema financer i de l’activitat econòmica, tal com les autoritats 
fiscals i monetàries han advertit reiteradament». 

 

 

Font: www.iec.cat/gc/digitalAssets/5492_Territori.pdf  

El manifest es basa en deu punts: 

1. El territori és un bé no renovable, essencial i 
limitat. 

2. El territori és una realitat complexa i fràgil. 

3. El territori conté valors ecològics, culturals i 
patrimonials que no es poden reduir a l’únic 
indicador ara hegemònic: el preu del sòl. 

4. Un territori ben gestionat constitueix un actiu 
econòmic de primer ordre.  

5. El planejament territorial i urbanístic és un 
instrument essencial per a l’actuació dels poders 
públics. 

6. El planejament municipal ha de tenir com a 
principals fites facilitar l’accés a l’habitatge, 
l’accés als serveis i la preservació del medi. 

7. El planejament territorial ha de poder marcar 
amb contundència les línies generals del traçat 
de les infraestructures, la localització dels 
assentaments de tota mena i l’estructura del 
sistema d’espais oberts. 

8 El Govern central i el Congrés i el Senat no es 
poden desentendre del territori. 

9. En un món cada cop més integrat, la gestió 
del territori ha de fer front també a la solidaritat i 
a la responsabilitat global. 

10. L’impuls dels valors de sostenibilitat 
ambiental, eficiència econòmica i equitat social 
requereix d’una nova cultura del territori. 
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6. La vinculació des del punt de vista del territori: la població vinculada 

Les novetats dels cens de població i habitatges de 2001 descrites anteriorment pretenen, en part, copsar 

el nou ús que les persones fan del territori per mitjà de la seva mobilitat habitual —per motius de treball i 

d’estudi— o relacionada amb la disponibilitat d’una segona residència. Així, i malgrat que la informació 

gira entorn al lloc de residència habitual —que, si bé perd importància explicativa, se segueix erigint com 

el centre de les activitats quotidianes de la població— i s’hi troba referenciada, la introducció del concepte 

de població vinculada i les preguntes que n’han de permetre el càlcul signifiquen una primera aproximació 

a la nova realitat territorial de les activitats habituals de la població. 

L’objectiu d’aquest capítol133 és dobe. En primer lloc, quantificar la població vinculada al territori català a 

escala municipal, càlcul que pot ser entès com una primera aproximació al concepte de càrrega real de 

població d’un territori. No obstant, s’hi analitza la ació que s’estableix entre els dos components de la 

població vinculada —mobilitat habitual i segones residències—, amb la finalitat d’avaluar-ne la validesa i 

l’aplicabilitat, així com proposar millores per a la seva interpretació. En segon lloc, s’efectua la seva 

caracterització soc iodemogràfica, per contraposició de la població resident —amb la distinció de si té 

mobilitat o no en té—, per tal d’avaluar-ne l’impacte en els territoris de recepció. 

6.1. L’estructura de la informació sobre la població vinculada 

La difusió de la informació referent a la població vinculada d’un territori, com la de la majoria de la resta de 

resultats del cens de 2001, es fa a través de la plana web de l’INE, però en forma de taula ja predefinida, 

de manera que l’usuari no en pot modificar cap dels paràmetres.134 

D’acord amb la definició del mateix INE, de caràcter ampli com s’ha vist a la nota 53, la població vinculada 

a un municipi es presenta com la suma de les persones que hi resideixen més les residents en altres 

municipis espanyols —no comptabilitzant-s’hi, doncs, les residents a l’estranger— que hi mantenen certa 

 

133.  Les principals conclusions d’aquest capítol van ser presentades en forma de comunicació al X Congreso de la Población 
Española, celebrat a Pamplona del 29 de juny a l’1 de juliol de 2006, posteriorment publicada pel CED en la seva col·lecció 
Papers de Demografia (Alberich, 2006c ). 

134.  Es tracta d’una informació que, a escala provincial i autonòmica, també es pot trobar a l’Anuario estadístico de España de 
l’any 2004 (INE, 2004b, p. 64), i que en l’edició anterior, corresponent als anys 2002-2003, encara no hi havia estat inclosa. 
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relació, sigui perquè hi estudien, hi treballen o hi tenen localitzada la segona residència. Així, la informació 

apareix desagregada en dos grans col·lectius: 

ü Població resident. Com el seu nom indica, és el nombre d’habitants que tenen fixada la seva 

residència habitual al municipi. A efectes pràctics, l’INE l’ha dividida en les categories següents: 

- Només hi resideix. Inclou les persones que resideixen al municipi, però que no treballen, ni 

estudien, ni tenen una segona residència, o que, en cas de desenvolupar alguna d’aquestes 

activitats, ho fan en un altre municipi. Per la manca de dades sobre el lloc d’estudi dels menors 

de 16 anys, aquest col·lectiu també hi està inc lòs. 

- Hi resideix i hi treballa. Són persones que treballen en el mateix municipi de residència.  

- Hi resideix i hi estudia. Són persones que reben alguna mena d’ensenyament en el mateix 

municipi de residència (motiu pel qual, juntament amb el grup anterior, l’IDESCAT els anomena 

«desplaçaments interns»). Malgrat que el mateix INE —en el glossari consultable a la pàgina 

web del cens de 2001— inclou explícitament com un tipus d’ensenyament les guarderies, en 

realitat és un error, ja que aquesta categoria només inclou els estudiants de 16 anys o més, en 

tant que no es coneix el lloc d’estudi dels menors de 16 anys i, òbviament, és impossible que 

algú d’aquesta edat rebi un ensenyament d’aquest nivell elemental. 

- Hi resideix i hi té una segona residència. És la suma de la població que té una segona residència 

al mateix municipi on té localitzada la residència habitual. A causa de la formulació de les 

preguntes, es tracta d’una categoria sotmesa a un doble joc de sobreregistre i subregistre que en 

posa en dubte, forçosament, la validesa. El subregistre ve determinat pel que fet que la 

informació de les diferents categories és excloent entre si: una persona que resideix i treballa o 

estudia en el mateix municipi i, a més, hi té una segona residència, tan sols està comptabilitzada 

en la categoria «hi resideix i hi treballa» —o, si escau, en la categoria «hi resideix i hi estudia». Si 

no és així, estaria recomptada dues vegades. Aquest problema no s’esdevé, en canvi, entre la 

població que estudia i la que treballa, ja que totes dues possibilitats no es poden donar al mateix 

temps.135 

 

135.  Un cop més, l’INE crea, amb els seus comentaris «aclaridors», més confusió que la que, en teoria, vol aclarir. Així, 
l’exclusivitat de les dades entre categories s’intenta explicar a partir de la nota: «Les categories son excloents, és a dir, si una 
persona resideix, treballa i estudia, només està comptada a la categoria anterior; en aquest cas, «resideix i treballa». Aquesta 
afirmació és, però, errònia, ja que el qüestionari individual pot recollir el fet que una persona treballi i estudiï al mateix temps, si bé 
no s’hi pot recollir pas el lloc on es realitza cada una d’aquestes activitats, ja que aquesta pregunta només hi és plantejada un sol 
cop. [http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/nacional/P1_P.html. Consulta: 4 de març de 2005] 
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Per una altra banda, el sobreregistre és determinat per la indefinició de la pregunta  

—provocada per la seva formulació en el qüestionari de l’habitatge i no pas en l’individual—, ja 

que no hi ha més remei que imputar a tots els membres de la llar la resposta donada sobre l’ús i 

la freqüentació de la segona residència, encara que pot ser que la resposta reflecteixi únicament 

el comportament d’algun dels seus membres. 

Taula 6.1. Resum dels col·lectius inclosos en la categoria «població resident» segons l’INE 

Població resident 

Només hi resideix 
 

Hi resideix i hi treballa 
 

Hi resideix i hi estudia 
 Hi resideix i hi té una segona 

residència 

No hi treballa, ni hi estudia ni 
hi té una segona residència 

 
Hi treballa, hi estudia o hi té 
una segona residència en un 

altre municipi 
 

És menor de 16 anys, 
independentment d’on estudiï 

 

Treballa al mateix municipi de 
residència 

 
«Desplaçaments interns» 

segons l’IDESCAT 

 

Té més de 16 anys i estudia 
al mateix municipi de 

residència 
 

«Desplaçaments interns» 
segons l’IDESCAT 

 

Té un segon habitatge al 
mateix municipi de residència, 
sempre que no hi treballi ni hi 

estudiï 

Font: elaboració pròpia. 

ü Població vinculada no resident. La vinculació de les persones amb un territori on no resideixen pot 

ser mitjançant tres vies: perquè hi treballen, perquè hi estudien o perquè hi fan ús d’una segona 

residència. Com en el cas de la població resident, es tracta de categories, almenys a priori, excloents, 

de manera que comparteix amb aquella les mateixes problemàtiques amb alguna petita diferència: 

- No hi resideix però hi treballa. Són les «entrades» de treballadors que resideixen en un altre 

municipi, anomenades «desplaçaments des de fora» per l’IDESCAT, si bé les xifres d’aquest 

respecte a les de l’INE no coincideixen perquè només s’hi tenen en compte els treballadors 

residents a Catalunya. 

- No hi resideix però hi estudia. Com en el cas anterior, són les «entrades» des de fora, en aquest 

cas d’estudiants majors de 16 anys, ja que els menors d’aquesta franja d’edat estan exempts de 

respondre al qüestionari individual i, per tant, se’n desconeix la localització del lloc d’estudi. 

- No hi resideix però hi té una segona residència. Inclou les persones que no viuen, no treballen o 

no estudien al municipi en qüestió, però que hi estan vinculades perquè hi tenen una segona 

residència. Cal pensar que inclou, a més, la població menor de 16 anys que, malgrat que potser 

hi estudia, no pot haver estat inclosa en cap de les dues categories anteriors perquè no es 

disposa de dades sobre la localització del seu lloc d’estudi. 
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Taula 6.2. Resum dels col·lectius inclosos en la categoria «població vinculada» segons l’INE 

Població vinculada no resient 

Hi treballa 
 Hi estudia  Hi té una segona residència 

Resideix fora del municipi, 
però hi treballa 

 
«Desplaçaments des de fora» 

segons l’IDESCAT 

 Resideix fora del municipi, 
però hi estudia 

 
«Desplaçaments des de fora» 

segons l’IDESCAT 

 

Resideix fora del municipi, 
però sense treballar-hi ni estudiar-hi, 

hi té una segona residència 

Font: elaboració pròpia. 

Amb l’objectiu de relacionar la població resident de cada municipi amb la seva població vinculada, l’INE 

calcula l’anomenada taxa de vinculació, que no és més que el quocient entre la població total i la població 

resident.136 Com que es presenta en forma de percentatge, el valor mínim que pot prendre és 100, cas 

que voldria dir que tota la població del municipi hi resideix; de manera que un valor del 200% significa el 

mateix nombre de població resident que vinculada, etc. 

Com es pot deduir de la seva formulació, i com es pretén demostrar a continuació, es tracta d’un indicador 

que, com que posa relació la població vinc ulada d’un municipi amb la que hi resideix de manera estable, 

és molt condicionat pel volum d’aquesta última, de manera que unes determinades taxes de vinculació 

elevades es poden deure només a la migradesa de la població resident i no pas a un flux de població 

forana destacable en termes absoluts. Aquesta característica —que, òbviament, comparteix amb la resta 

d’indicadors relatius— esdevé especialment important quan es vol comparar territoris amb unes 

característiques molt diferents, no tan sols pel seu volum demogràfic, sinó també pel seu grau de 

metropolinitat, d’obertura del mercat de treball, i per la composició diferent dels fluxos de població 

vinculada de què són receptors. 

6.2. La població vinculada de Catalunya en comparació de la resta de l’Estat espanyol 

La primera cosa que es destaca de la població vinculada al conjunt del territori català és el seu nombre 

elevat: més de dos milions de persones tenen alguna mena de vinculació en algun municipi català diferent 

del del seu lloc habitual de residència, cosa que, si es posa en relació amb la població resident al territori 

català (6.343.110 habitants), significa una taxa del 132,6%. Cal interpretar-se aquest resultat des de 

 

136.  Tal com ja s’ha apuntat a la nota 53, el nom d’aquest indicador no és gaire adequat si s’adopta la definició estricta de 
població vinculada segons l’INE, que englobaria tant la població resident com la no resident: no és correcte anomenar taxa de 
vinculació a un indicador que relaciona dos col·lectius (resident+no resident/resident) d’una mateixa població vinculada.  
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l’òptica municipal: de mitjana, a cada municipi català, per cada 100 persones que hi resideixen, n’hi ha 

32,55 que hi tenen certa vinculació, és a dir, resideixen en un altre municipi —català o no, però sí 

espanyol—, però hi treballen, hi estudien o hi tenen una segona residència. 

Gràfic 6.1. Taxa de vinculació. Comunitats autònomes de destinació, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Si es compara la situació de Catalunya respecte a la resta de comunitats autònomes i al conjunt de l’Estat 

espanyol (vegeu el Gràfic 6.1 i la Figura 6.1) s’observa que hi ocupa una posició força destacable, ja que 

se situa cinquena en el rànquing, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en el 128,5%. Per 

davant de Catalunya, hi ha, per aquest ordre, únicament les comunitats de Cantàbria, Castella i Lleó, la 

Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa. 

El que diferencia Catalunya de la resta de comunitats autònomes amb unes taxes de vinculació 

semblants és la composició segons el motiu de la població vinculada: mentre que en dotze de les dinou 

comunitats autònomes —incloent-hi Ceuta i Melilla—, així com en el conjunt de l’Estat espanyol, el grup 

de població vinculada majoritari es deu a l’ús d’una segona residència, a Catalunya el col·lectiu majoritari 

és el dels treballadors, que hi representen el 58,83% de la població vinculada. Aquesta és una 

característica —no pas així el nivell de la taxa de vinculació— que comparteix amb altres comunitats 

autònomes que tenen uns nivells de renda igualment elevats, com ara Navarra, el País Basc o la 

Comunitat de Madrid, i que, a més, són les que tenen uns percentatges de desplaçaments intermunicipals 

per motius laborals més elevats.137 

 

137.  Un senzill càlcul entre els valors de la taxa de vinculació i el percentatge de desplaçaments intermunicipals a escala 
autonòmica revela que existeix un coeficient de determinació entre ambdues variables de prop del 60%. Per contra, no s’aprecia 
cap tipus de relació ni dels nivells de la taxa de vinculació ni del grau d’obertura de la població ocupada respecte al pes relatiu de 
cada un dels col·lectius que conformen la població vinculada. 
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Figura 6.1. Taxa de vinculació. Províncies i comunitats autònomes de destinació, 2001 

Comunitats autònomes

120% 130% 140%

120,00%
125,00%
135,00%
145,00%

Províncies

0 50 100 200 km150  

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Si l’anàlisi s’efectua a escala provincial, les quatre províncies catalanes se situen en posicions força 

privilegiades, tant si es mesura en termes absoluts com mitjançant la taxa de vinculació. Així, quant al 

nombre total de població vinculada no resident, tres de les quatre províncies catalanes —per aquest 

ordre: Barcelona, Tarragona i Girona— se situen entre les vuit primeres destinacions, amb 1.292.576, 

364.344 i 303.605 persones vinculades respectivament. 

Aquesta posició s’ha d’explicar des de dues òptiques diferents, que obeeixen a una distribució diferent 

segons el motiu de la vinculació. Així, el nombre elevat de població vinculada als municipis de les 

províncies de Tarragona i Girona respon al gran nombre de segones residències que s’hi concentra, ja 

que aquest motiu de vinculació hi representa el 74,1% i el 66,0% respectivament amb relació al total. Així, 

la particularitat d’aquestes dues províncies —elevada població vinculada, deguda en la seva gran majoria 

a les segones residències— només és similar a la de certes províncies de la costa llevantina, com ara 

Alacant (577.374 persones vinculades, el 70,1% per mitjà de l’ús d’una segona residència), Múrcia 

(290.781 i 62,2% respectivament) i Castelló (227.852 i 67,2% respectivament). 

Per la seva banda, i amb relació a la província de Barcelona, la seva posició privilegiada —en segon lloc, 

just per sota de Madrid, amb el qual comparteix bona part dels seus trets característics— es deu 

principalment a la mobilitat elevada de la població treballadora, que, amb independència o no de si té 

fixada la seva residència en algun dels municipis de la província, hi té localitzat el seu lloc de treball. Això 

explica que Barcelona sigui la província espanyola on més gran és el pes relatiu de la població vinculada 

per motius laborals, ja que representen el 69,6% de les persones que fan ús del seu territori, seguida 

d’unes altres províncies econòmicament molt actives com ara Guipúscoa (68,7%), Biscaia (68,5%) i 

Madrid (68,3%). 
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De fet, els resultats de la distribució territorial de la població vinculada en termes absoluts obeeix a la 

mateixa distribució del poblament a l’Estat espanyol, ja que una clara relació s’estableix entre totes dues. 

Així ho demostra el càlcul del coeficient de determinació entre una població i l’altra, el qual, per al cas de 

les províncies assoleix un valor del 93,2%. 

Hom podria interpretar aquest resultat argumentant que la població vinculada té com a destinació els 

territoris més poblats, cosa que no deixa de ser certa, en tant que bona part de la pròpia població 

vinculada resideix en un municipi del mateix àmbit territorial estudiat. Aquesta afirmació únicament és 

parcialment falsa en algunes zones turístiques que, pel fet de concentrar un gran volum de segones 

residències, aquestes poden ser ocupades per residents en altres àmbits —la resta de l’Estat espanyol— i 

no forçosament en municipis propers. Aquesta possibilitat explicaria, doncs, l’aparent dissociació existent 

que algunes províncies presenten entre la posició segons el nombre de població resident i el de població 

vinculada: continuant amb els casos de les províncies de Girona i Tarragona, aquestes ocupen, 

respectivament, els llocs 22 i 23 en el rànquing de províncies més poblades, però, en canvi, en matèria de 

població vinculada, ascendeixen a les posicions 5 i 8 respectivament.138 De la mateixa manera, en 

províncies on el component turístic és menys important, la correspondència entre ambdues és més 

elevada i, en molts casos, completament coincident (com ho demostra un coeficient de determinació del 

72,0% en el cas de les províncies). 

Quant a la taxa de vinculació, la seva distribució a escala provincial no té un patró territorial tan clar: 

únicament, a primer cop d’ull, i com s’observa a la Figura 6.1, sembla apreciar-se uns nivells força 

diferents entre el nord i el sud peninsulars. Així, bona part de l’Andalusia interior, el sud de Castella-la 

Manxa i el d’Extremadura presenten els valors més baixos, mentre que les taxes de vinculació més 

elevades es troben, d’una banda, a les províncies més turístiques —la costa valenciana i l’andalusa en 

són exemples clars— i, de l’altra, al hinterland recreatiu139 de Madrid, Barcelona, València, Biscaia i 

Saragossa. 

De fet, si es compara el mapa provincial de la taxa de vinculació mostrat a la Figura 6.1 amb el de la 

distribució territorial del pes de les segones residències en relació amb el total d’habitatges de cada 

província —consultada a López Colás (2003, p. 88) per a l’any 1991 i reproduïda aquí per a l’any 2001 a 

la Figura 6.2—, les similituds entre totes dues són molt grans. I és que, novament, la localització de les 

 

138.  No en va, segons el cens d’habitatges, Tarragona i Girona són, respectivament, la quarta i la cinquena províncies 
espanyoles amb un major percentatge de residències secundàries sobre el total d’habitatges en tant que hi representen un terç 
del parc immobiliari, només superades per Terol, Guadalajara i Àvila.  
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segones residències s’erigeix com l’element clau per a entendre la distribució i el volum de la població 

vinculada, més que no pas els altres dos components —la mobilitat per motius laborals i escolars. Això 

explica, en part, el fet que províncies com ara Madrid, Barcelona, Biscaia, Saragossa, Sevilla —que 

tenen, doncs, un alt component metropolità i, en conseqüència, una elevada mobilitat intermunicipal per 

motius habituals de treball i estudi— no apareguin entre les regions amb unes taxes més elevades. 

Figura 6.2. Pes relatiu de les residències secundàries sobre el total del parc d’habitatges de cada 
província. Províncies espanyoles, 2001 
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19,99%
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

L’altra explicació, no menys important, està en el fet de tenir en compte el mateix volum de la seva 

població resident: en tant que la taxa de vinculació posa en relació el volum de població resident amb el 

de la població que hi resta vinculada, com més gran sigui el primer, més difícil serà obtenir uns nivells de 

vinculació elevats. 

Amb tot, el pes del factor turístic en la distribució dels nivells de la taxa de vinculació és el principal i, fins 

a un cert punt, hi és sobreestimat. I és que no tan sols les principals zones turístiques costaneres del país 

hi estan clarament definides —a excepció de les illes Canàries i les Balears, els nivells de vinculació de 

les quals han d’entendre’s tenint en compte el seu aïllament i el gran volum de població resident que 

concentren—, sinó que cal pensar que la forta concentració que s’esdevé a províncies interiors —no en 

va, Àvila, Segòvia i Guadalajara figuren entre les quatre primeres províncies en aquest sentit— obeeixen 

(ve de la pàgina anterior) 

139.  Com les anomena, al nostre parer molt encertadament, Julián López en la seva ja citada tesi doctoral sobre l’ús i la tinença 
de les segones residències a Espanya (López Colás, 2003, p. 88).  
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a aquest mateix fenomen. Així, la proximitat a una gran ciutat —el cas de Madrid és més il·lustratiu que el 

barceloní, ja que en aquest últim s’hi suma l’atractiu costaner— és el motor d’atracció d’aquestes 

províncies, que veuen com els seus municipis s’especialitzen en la localització de segones residències 

dels habitants de la ciutat central i de la seva primera corona metropolitana. 

Ara bé, malgrat la importància del fenomen de les segones residències a Espanya, i en vista dels 

resultats, sorgeix, forçosament, la pregunta sobre la validesa del concepte de vinculació tal com és definit 

per l’INE. Per això, l’aplicació del concepte a un àmbit territorial més proper —Catalunya— i més petit  

—els municipis catalans—; i, per tant, menys subjecte a possibles fenòmens d’abast més ampli ha de 

permetre aportar una anàlisi crítica i una valoració més bones del concepte. 

6.3. La distribució de la població vinculada als municipis de Catalunya 

Fins al moment, s’han comparat únicament els nivells dels municipis catalans amb relació als de la resta 

d’àmbits territorials espanyols, si bé resulta lògic baixar un esglaó en el nivell d’anàlisi i comprovar quina 

és la distribució de la població vinculada a escala municipal catalana; anàlisi que ha de permetre, a més 

del seu propi coneixement, corroborar algunes de les hipòtesis ja apuntades per al conjunt del territori 

espanyol. 

Com mostra la Figura 6.3, la distribució territorial de la població vinculada és força diferent si es mesura 

en termes absoluts o bé en termes relatius a partir de la taxa de vinculació. Així, en termes absoluts, es 

destaquen tres àrees amb forta presència de població vinculada: en primer lloc, ressalta la façana litoral 

catalana, que s’estén d’una manera contínua des del delta de l’Ebre fins a l’Alt Empordà. En general, es 

tracta d’una franja força estreta al llarg de la costa que en la majoria de la seva longitud es limita 

únicament als municipis litorals, de manera que a mesura que s’avança cap a l’interior del país el volum 

de població no resident hi disminueix molt ràpidament. L’excepció d’aquest fet s’esdevé a la costa central 

catalana, que es correspon a l’Àmbit Metropolità, on el nombre de població no resident és destacable no 

tan sols a la vessant litoral de les comarques que el formen —el Garraf, el sud del Baix Llobregat, el 

Barcelonès i el Maresme—, sinó també a les que hi són més allunyades —el nord del Baix Llobregat, el 

Vallès Oriental, el Vallès Occidental i, en menor mesura, l’Alt Penedès. 

Es tracta d’una àrea on es combinen els dos components de la població vinculada: d’una banda, és la 

regió catalana on es concentra bona part de l’activitat econòmica, de manera que és un pol important 
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d’atracció per motius de treball i d’estudi.140 Òbviament, també és l’àrea amb major població, cosa que no 

en provocaria forçosament una mobilitat gaire elevada —en tant que les persones podrien treballar o 

estudiar en el mateix municipi on resideixen—; però, com se sap, es tracta de l’àmbit català, precisament 

a causa del seu caràcter metropolità, on la mobilitat interurbana és més elevada. I, de l’altra, és 

indubtable que el component turístic de la resta de la franja costanera catalana és un factor d’atracció de 

població molt important, i és, per aquest motiu, molt destacable el nombre de persones que hi resten 

vinculades pel fet de tenir-hi localitzada una segona residència familiar. 

Figura 6.3. Població vinculada no resident. Municipis de destinació, 2001 

 Població vinculada no resident (nombres absoluts) Taxa de vinculació 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Aquesta combinació d’ambdós factors es demostra pel fet que entre els deu municipis amb major població 

vinculada es troben tant grans ciutats —per ordre d’importància, Barcelona, Tarragona, l’Hospitalet de 

Llobregat, Girona, Sabadell i Lleida— com municipis clarament especialitzats en el turisme —Calafell, 

Salou, el Vendrell i Cambrils. Així ho confirma la Figura 6.4,141 que desglossa la població vinculada segons 

el motiu de la vinculació, ja que s’hi aprecia clarament com la presència de segones residències és el que 

 

140.  Així ho demostra el fet que la ciutat de Barcelona concentrava, l’any 2001, el 27,40% dels llocs de treball localitzats a 
Catalunya, xifra que augmenta al 32,80% si s’amplia l’àmbit d’anàlisi a la resta de la comarca del Barcelonès, i fins al 65,74% si 
es té en consideració la totalitat de l’Àmbit Metropolità. Pel que fa entre la població de 16 anys i més que estudia i no treballa, els 
percentatges són encara superiors: el 44,31%, el 49,87% i el 75,62% respectivament.  

141.  Per tal de mostrar d’una forma gràfica la diferència entre el volum de població no resident de cada municipi segons cada un 
dels motius de la seva vinculació, s’ha optat per representar-hi tots dos mapes amb els mateixos intervals. 
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explica la major part dels alts nivells de població vinculada al llarg del litoral tarragoní i gironí, aspecte al 

qual se suma, als municipis del litoral central i de les comarques interiors més pròximes a la ciutat de 

Barcelona, l’important nombre de llocs de treball que són ocupats per població no resident. 

Figura 6.4. Població vinculada no resident (nombres absoluts) segons el motiu de la seva vinculació. 
Municipis de destinació, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

La segona àrea on la població vinculada és força important és a tota la regió pirinenca, des de la Val 

d’Aran fins al Ripollès. Es tracta d’una regió on el turisme —tant d’estiu com d’hivern, amb l’esquí com a 

activitat molt rellevant— és molt important i és el factor principal que explica la presència elevada de 

població no resident. La interacció entre el sector turístic i el volum de la població vinculada sembla, però, 

diferent segons la regió analitzada, ja que, com mostra la Figura 6.4, es poden diferenciar dues zones 

homogènies però força diferents entre si pel que fa al motiu pel qual la població hi resta vinculada. Així, a 

la part més occidental —la Val Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà— hi ha una presència destacable 

de treballadors que no resideixen en el municipi on treballen: es tracta segurament d’una mobilitat interna 

d’aquesta àrea, formada per fluxos entre llurs municipis —ja que, per la falta d’accessibilitat, és poc 

probable que treballadors de la resta de Catalunya s’hi desplacin diàriament per treballar-hi— i motivada, 

principalment, per l’ocupació en el sector terciari, en general, i en el sector turístic, en particular. Per 

contra, a la resta de l’àmbit pirinenc —el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i, sobretot, la Cerdanya, el Ripollès i el 

nord de la Garrotxa— predomina la vinculació de la població per via de l’ús d’una segona residència. 

Finalment, en el tercer grup de municipis on la població vinculada és important, corresponent a les 

capitals comarcals, es combinen, novament, els dos factors de vinculació ressenyats. D’una banda, es 
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posa de manifest el seu poder d’atracció de població treballadora i estudiant, importància que és encara 

més gran si es té en compte la seva localització enmig d’una àrea am b poca importància de la població 

no resident que fa ús del seu territori, pel fet de no estar compresa en cap de les dues regions de nivells 

alts ressenyades anteriorment. És el cas, doncs, de bona part de l’Àmbit de Ponent —en són uns 

exemples clars els casos de les comarques de l’Urgell (amb capital a Tàrrega), les Garrigues (les Borges 

Blanques), la Segarra (Cervera), el Pla d’Urgell (Mollerussa) o la Noguera (Balaguer)—, de les Terres de 

l’Ebre —la Ribera d’Ebre (Móra d’Ebre), la Terra Alta (Gandesa) i el Baix Ebre (Tortosa)— i, en menor 

mesura, més difuminades per la seva major proximitat a l’Àmbit Metropolità, de les Comarques Centrals 

—el Solsonès (Solsona) i el Berguedà (Berga). I, per l’altra, però no gens menyspreable hi és, igualment, 

el nombre de persones que hi resten vinculades per via d’una segona residència. El perquè del nombre 

de segones residències —deduïble a partir de les persones que declaren fer-ne ús— en una capital 

comarcal és força destacable és una qüestió difícil de respondre, si bé una primera conjectura podria 

indicar que es tracta de cases familiars que s’utilitzen en períodes lectius. 

Per tal d’exemplificar de manera més gràfica la relació entre el volum de la població vinculada per motius 

laborals o d’estudi i la població vinc ulada pel fet de tenir una segona residència, s’ha realitzat el càlcul del 

pes de cada un d’aquests components respecte al total de població vinculada de cada municipi.142 

La cartografia que en resulta (vegeu la Figura 6.5) no pot ser més gràfica i concloent: en la major part del 

territori català, l’ús d’una segona residència és el factor explicatiu de la major part de la vinculació dels 

ciutadans en un municipi diferent del de residència. Això és del tot cert a tota la franja pirinenca i 

prepirinenca, així com també a certes àrees interiors del centre i el sud del país —comarques com ara el 

Priorat, la Conca de Barberà, les Garrigues o l’Urgell— i a bona part d’una estreta franja al llarg del litoral 

català; àmbits on, pel cap baix, més de la meitat de la població vinculada es deu a l’ús d’una segona 

residència. 

 

142.  Val a dir que es tracta, com ja es pot deduir, d’un indicador que sofreix un biaix clar, fruit de la metodologia usada en el 
càlcul de la població que disposa d’una segona residència. Com s’ha reiterat, mentre que l’assignació de població vinculada per 
motius laborals o acadèmics a un municipi es fa de manera individual (una persona significa només un lloc de treball o d’estudi), 
en el cas de les segones residències l’assignació ha de ser forçament a totes les persones de la llar, de manera que, molt 
probablement, el nombre d’usuaris d’una segona residència hi és clarament sobrerepresentat i, per tant, el percentatge d’aquest 
segon component sobre el total de població vinculada de cada municipi, també. 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 245 

Figura 6.5. Pes relatiu de la població vinculada per l’ús d’una segona residència respecte el total de 
població vinculada de cada municipi. Municipis de destinació, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Són excepcions, ja esperades a priori, respecte a aquest panorama general, el nucli central de l’Àmbit 

Metropolità i l’entorn més proper de les ciutats principals d’aquesta àrea, com ara el conjunt Tarragona-

Reus, Vilafranca del Penedès, Igualada, Manresa, Vic, Girona i Figueres, que, pel fet de ser centres 

importants d’activitat econòmica, amb un gran nombre de llocs de treball localitzats, relativitzen el pes de 

la població que hi disposa d’una segona residència. 

Cal interpretar la distribució territorial de la població vinculada segons la seva motivació mostrada a la 

Figura 6.4 i a la Figura 6.5 des d’una perspectiva doble: en primer lloc, com un indicador, de fet, de la 

localització de les segones residències al nostre país, fortament concentrades a la franja litoral i al Pirineu 

i que actuen com a pols d’atracció importants de població forana. D’altra banda, i matisant alguna de les 

conclusions anteriors, es tracta, fins a un cert punt, d’un reflex indirecte del mapa de la mobilitat habitual 

per estudi o treball de certes àrees, sobretot de l’interior del país: tractant-se de municipis força tancats 

des del punt de vista del mercat de treball —amb poques entrades i sortides de treballadors des dels 

municipis veïns o cap a aquests—, el nivell de persones foranes per motius laborals hi és relativament 

escàs, ja que, com que majoritàriament la població treballa i/o estudia al mateix municipi de residència, no 

figura com a vinculada per aquest motiu a cap més municipi. Així, en aquests casos, el valor de l’indicador 

mostrat a la Figura 6.3 és molt determinat per la presència o la no-presència de segones residències, les 

quals, a més, presenten l’inconvenient, ja tantes vegades esmentat, de tenir sobreregistrat el nombre real 

d’usuaris. 
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Més correcte hauria de ser, doncs, el càlcul de la taxa de vinculació que es mostra al segon mapa de la 

Figura 6.3, en tant que relaciona la població resident d’un municipi —amb independència d’on tingui 

localitzat el seu lloc de treball o d’estudi— amb la que hi resta vinculada, de manera que hauria de 

permetre, a priori, superar els inconvenients de l’indicador anterior. Analitzem-ho, doncs. 

La figura mostra com hi ha 127 municipis catalans on la població vinculada és superior a la resident i que 

responen a tres tipologies força clares. En primer lloc , hi ha municipis força petits en termes de població 

resident localitzats principalment a les zones pirinenques, i més concretament a la Val d’Aran, l’Alta 

Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès. En segon lloc, es troben municipis de l’interior del país, amb major 

poblac ió resident respecte al grup anterior, situats als límits de l’Àmbit Metropolità i prop d’alguna àrea 

muntanyosa, com ara les Guilleries, el Montseny o la serralada de Prades. Finalment, en tercer lloc, es 

destaquen municipis costaners, tant de la Costa Daurada —es tracta, en general, de municipis amb un 

població resident força remarcable, com ara el Vendrell, Torredembarra, Salou o Cunit—, com de la Costa 

Brava —més petits en termes de població resident, com ara Calonge, Tossa de Mar o Pals. 

Com pot deduir-se d’aquesta distribució, el seu principal factor explicatiu és, novament, la presència de 

segones residències, deixant en segon terme la població vinculada per motius laborals o escolars. 

L’explicació d’aquest fet és força senzilla: en la mesura que la taxa de vinculació posa en relació, en 

definitiva, la població vinculada a un municipi amb la població que hi resideix —independent del lloc on 

treballa, estudia o té la segona residència—, el pes de la primera és molt diluït en els municipis més grans 

per diversos motius. El principal és que els municipis més grans són els que acostumen a concentrar un 

major nombre de llocs de treball, però, com que, alhora, són generalment els que presenten una menor 

obertura dels seus llocs de treball, el nombre de treballadors que hi accedeixen a treballar des d’altres 

municipis és relativament petit amb relació el nombre d’habitants del municipi en qüestió.143 

Això explica les diferències entre els dos mapes de la Figura 6.3, que mostren que, si bé en termes 

absoluts els municipis més centrals de l’Àmbit Metropolità presenten una elevada població vinculada, en 

termes relatius el pes d’aquesta és força menor. L’exemple més clar és, sens dubte, el de la ciutat de 

Barcelona: es tracta, òbviament, del municipi amb una població vinculada major (381.923 persones), però 

que, a causa de la seva elevada població resident (1.503.884 habitants), presenta una taxa de vinculació 

força modesta, del 125,40%. 

 

143.  El pes de les segones residències en el càlcul de la taxa de vinculació ha estat també constatada en els encara pocs 
treballs que s’han dut a terme a escala municipal sobre aquest indicador. En són bons exemples dos estudis fets sobre la 
província d’Alacant: Cortés (2006) per un conjunt de 42 municipis rurals amb població inferior als 2.000 habitants, que conclou 
que el 87% de la població vinculada no resident en aquesta àrea és per motius residencials; i Cutillas (2006), per a la Vall del 
Vinalopó, on es mostra la preponderància del factor residencial sobretot als municipis més pròxims a la costa. 
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Així, i encara amb relació a la població vinculada per motius laborals, la influència d’aquesta en el càlcul 

de la taxa de vinculació només pot ser elevada en municipis que, complint la condició de ser relativament 

petits en termes de població resident, presentin un gran nombre de llocs de treball oberts a treballadors 

forans. És el cas, per exemple, de certs municipis situats a la segona corona metropolitana, al llarg del 

traçat de l’autopista AP-7 per les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, principalment, com 

ara Sant Quirze del Vallès, Polinyà o Lliçà de Vall. Es tracta de municipis que s’han especialitzat en la 

localització de polígons industrials i que presenten obertures remarcables dels seus llocs de treball, ja que 

la localització de grans empreses comporta que la mà d’obra no pugui ser únicament local, de manera 

que necessàriament s’hi han de desplaçar un gran nombre de treballadors externs, que, en els casos 

ressenyats, ocupen més del 80% de mitjana dels llocs de treball del municipi (Ajenjo i Alberich, 2004, p. 

161-162). 

Per contra, i com s’afirmava anteriorment, la influència de la localització de les segones residències en el 

càlcul de la taxa de vinculació és, novament, més gran. El motiu és una altra vegada la relació que 

s’estableix amb la població resident: en tant que els municipis especialitzats en aquesta classe d’oferta 

immobiliària són majoritàriament petits en termes de població resident, el percentatge de persones 

foranes que fan ús del seu territori assoleix dimensions desproporcionades. 

Un nou exemple pot ser aclaridor en aquest sentit: dos municipis com Salou i Girona, amb una població 

vinculada semblant en termes absoluts (33.869 i 34.037 persones respectivament), presenten taxes de 

vinculació molt diferents, ja que, mentre que a Salou hi ha 2,39 persones foranes per cada persona 

resident, a Girona la relació s’inverteix a 2,19 a favor de la població resident. Quin és el motiu d’aquesta 

aparent contradicció? Òbviament, la resposta no està en la diferent composició interna d’ambdues 

poblacions vinculades (en el cas de Salou, el 88,63% és per via de la segona residència, percentatge que 

en el cas de Girona descendeix fins al 22,67%), ja que ambdós components tenen el mateix valor 

«vinculant», sinó pel fet de comptar ambdós municipis amb una població resident molt diferent entre si 

(14.164 i 74.879 habitants respectivament). 

6.4. La caracterització sociodemogràfica de la població vinculada 

Fins el moment, l’estudi realitat sobre la població vinculada als municipis catalans ha consistit, gairebé 

exclusivament, a la seva quantificació, ja sia en termes absoluts o bé en termes relatius respecte a la 

població total, a partir de la taxa de vinculació. És evident, però, que més enllà de la seva dimensió, unes 

altres de les seves característiques resulten d’interès de cara a la seva diferenciació en relació a la 

població receptora i, poder mesurar-ne, així, el seu possible impacte. 
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6.4.1. Algunes consideracions prèvies 

Per aquest motiu, aquest breu apartat té dos objectius bàsics. En primer lloc, l’anàlisi de les diferències de 

les característiques de la població vinculada no resident respecte de la població resident, la qual ha estat 

dividida en dos subgrups: la que no realitza cap activitat fora del seu municipi de residència i la que, bé 

per motius de treball o estudi, bé per motius residencials, fa ús d’un altres municipi. 

L’anàlisi de les diferències s’han centrat en unes quantes variables bàsiques, calculades per ambdues 

poblacions: l’estructura per edat i sexe (l’edat mitjana, la proporció de persones de 65 anys i més i la 

relació de masculinitat), el nivell d’estudis (el percentatge de població amb estudis secundaris 

postobligatoris i universitaris), la nacionalitat (el percentatge de població de nacionalitat espanyola) i el lloc 

de naixement (el percentatge de població nascuda a Catalunya). 

El segon objectiu de l’apartat és mesurar, sempre i quan sigui possible, l’impacte de la població vinculada 

al municipi de destinació, segons cada una de les variables descrites, per tal de donar resposta a 

pregunta del tipus: en quin grau la població vinculada modifica el mapa de l’envelliment a escala 

municipal? Com afecta a l’estructura per nivell d’estudis de la població receptora? Per donar resposta a 

aquesta classe de qüestions, s’ha calculat, separadament, cada un dels indicadors anteriors tant per la 

població resident d’un municipi —amb independència de seva obertura— com per a la població total  

—entesa com la resident més la vinculada—, de manera que les diferències entre ambdues poden ser 

atribuïbles a la diferent estructura de la població forana. Aquest enfocament té l’avantatge, doncs, que no 

només posa en relació les diferències entre una població i l’altra, sinó que, a més, té en compte el seu 

volum relatiu. 

Abans d’entrar a descriure els resultats obtinguts, cal fer, però un parell de consideracions respecte de la 

població d’estudi. En primer lloc, i per la ja comentada manca de dades sobre la mobilitat dels menors de 

16 anys, les dades d’aquest apartat fan referència únicament als majors de 15 anys: malgrat que per a la 

població resident sí que es disposa de tota la informació —sempre i quan s’obviï la seva mobilitat—, de 

cara a realitzar la comparació plena de les seves característiques respecte de les de la població 

vinculada, també s’ha optat per no incloure-hi les primeres franges d’edat. Cal tenir en compte aquest fet 

de cara a interpretar els resultats d’alguns dels indicadors calculats, sobretot el referit a l’estructura per 

edats: així, quan es parli d’edat mitjana de la població, cal tenir present que aquest valor només es 

referirà a la població major de 15 anys, obtenint-se, doncs, un valor més elevat que no pas si es tingués 

en compte la població total. 

El segon apunt que cal fer fa referència a l’origen de la població vinculada que s’estudia. Com que es vol 

fer una anàlisi per a tots i cada un dels municipis de Catalunya, s’ha hagut d’utilitzar el fitxer de 

microdades facilitat per l’IDESCAT que inclou, únicament, les persones censades a Catalunya, ja que la 

informació de l’INE no permet aquest nivell territorial de desglossament, ja que tant la informació penjada 
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a la web com la facilitada en el fitxer amb la mostra del 20% per al total d’Espanya agrupa certes 

destinacions, segons la seva grandària municipal, perdent-se el detall dels municipis més petits. Per 

aquest motiu, les característiques de la població vinculada han de fer referència, forçosament, a aquella 

que resideix en un municipi català, sense tenir-se informació, doncs, de la procedent de la resta 

d’Espanya. 

Per tal de conèixer quin grau de representativitat tenen les dades ressenyades respecte del total de 

població vinculada a cada municipi, s’ha calculat el percentatge que significa la població vinculada 

procedent d’un altre municipi català —l’analitzada aquí a partir del fitxer de l’IDESCAT — respecte la total 

—la subministrada per l’INE per al conjunt de l’Estat espanyol. 

El resultats mostren que, per al total de Catalunya, la cobertura de les dades utilitzades és del 89,56%: 

només el 10,44% de la població vinculada als municipis catalans prové de l’Estat espanyol, de manera 

que aquest és el percentatge de població que les dades de l’IDESCAT no cobreixen. A escala municipal, 

la cobertura és força bona en general (vegeu la Figura 6.6): en 906 municipis (el 95,77% del total) és igual 

o superior al 75%, especialment a l’Àmbit Metropolità, on la gran mobilitat intermunicipal de proximitat per 

motius de treball o estudis assoleix un gran protagonisme en detriment dels moviments d’origen no català. 

Figura 6.6. Percentatge de població vinculada procedent d’un municipi català respecte a la total. Municipi 
de destinació, 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

El prop de la cinquantena restant passa per dues situacions: en primer lloc, existeix un bon nombre de 

municipis turístics —de la Costa Daurada principalment, però també de la Val d’Aran— on bona part de la 
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seva població vinculada prové de la resta de l’Estat. És el cas, per exemple, de Salou (amb un índex de 

cobertura del 45,78%), Vila-seca (51,38%), Cambrils (55,42%) o Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

(65,35%), d’una banda; i de Naut Aran (50,31%), es Bordes (57,41%) o Vielha e Mijaran (62,34%), de 

l’altra. El segon grup de municipis és el format per aquells que, per la seva situació prop dels límits 

administratius catalans, reben una presència relativament important de població que hi treballa o estudia, 

factor especialment important en els municipis pròxims amb la província de Castelló: Sant Carles de la 

Ràpita (54,37%), la Sènia (59,70%), Deltebre (70,16%) i Alcanar (71,15%). 

Finalment, més difícils d’explicar, pel fet de no pertànyer a cap dels dos grups anteriors, són els casos 

extrems dels municipis de la Quar (31,75%) i Talavera (41,64%), sense que l’anàlisi més detallada dels 

components de la vinculació ofereixi una explicació plausible. En el cas del municipi del Berguedà, 

s’observa com la seva població vinculada total és de 63 persones (44 per treball i/o estudi i 19 per 

segones residències), de les quals només 20 (4 i 16) provenen d’un altre municipi català, de manera que 

la gran diferència s’origina per la presència de fins a 40 treballadors que declaren desplaçar-s’hi des d’un 

municipi de la resta de l’Estat espanyol, sense que se n’hagi trobat una explic ació lògica. En el cas del 

municipi de la Segarra el dubte és encara més gran, en tant que la cobertura encara hi és més baixa tan 

pel que fa al nombre de treballadors i estudiants (60 en total, dels quals només 10 de la resta de 

Catalunya) com pel nombre de persones vinculades per motius residencials (209 enfront 103). En vista 

d’aquests resultats, cal no descartar, doncs, un possible error en la codificació bé dels orígens, bé de les 

destinacions d’aquests moviments. 

6.4.2. Diferències sociodemogràfiques entre la població resident i la població vinculada 

Fetes les puntualitzacions prèvies necessàries per a la interpretació correcta dels resultats, en aquest 

apartat es resumeixen, de manera molt breu, les diferències en les característiques sociodemogràfiques 

de la població vinculada respecte de la població resident i dels seus efectes sobre la població total d’un 

municipi. 

Diferències en l’estructura per edats 

El Gràfic 6.2 presenta les piràmides per sexe i edat de la població resident a Catalunya i de la població 

catalana que està vinculada a un municipi diferent del de residència. S’hi destaquen, principalment, dos 

fets, l’un relacionat amb l’edat i l’altre respecte de la composició per sexe. Així, en primer lloc, es pot 

apreciar que l’estructura de la població vinculada és força més jove que no pas la de la resident. Cal 

buscar l’explicació d’aquest fet en la pròpia composició del flux de població vinculada: en estar formada, 

bàsicament, per població que treballa i estudia —a excepció d’aquella que té una vinculació per via d’una 
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segona residència—, la major part de la població està en edat activa, entre els 16 i els 64 anys, cosa que 

no s’esdevé en el cas de la població resident, que no presenta aquesta estructura condicionada pel 

mercat de treball. Així ho demostra el segon dels indicadors d’estructura seleccionats: mentre el 

percentatge de població de més de 64 anys entre la població resident a Catalunya major de 15 anys és 

del 26,66%, entre la població vinculada és de tan sols el 6,93%. 

En segon lloc, la població vinculada presenta una estructura més masculinitzada: mentre en la població 

resident la paritat entre sexes és elevada (el 48,60% d’homes enfront del 51,40% de les dones), en el cas 

de la vinculada el predomini dels homes és rellevant (el 55,14% enfront del 44,86%). Com es veurà en el 

següent apartat, la major taxa d’activitat d’aquests és un dels principals motius d’aquesta asimetria de la 

piràmide. 

Gràfic 6.2. Piràmide de la població resident i de la vinculada. Catalunya, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Per tal de caracteritzar l’estructura per edats de cada una de les poblacions estudiades s’han usat dos 

indicadors bàsics: l’edat mitjana i el percentatge de majors de 64 anys. 

El primer que cal concloure és que l’edat mitjana de la població és molt diferent segons la seva mobilitat 

mobilitat. Així, els dos primers mapes de la Figura 6.7 mostren quina és l’edat mitjana de la població 

resident segons si utilitza o no més d’un municipi a part del seu de propi. La conclusió és clara: la 

població no mòbil és clarament molt més envellida que no pas la mòbil. Així, pel conjunt de Catalunya, 

l’edat mitjana de la primera és de 50,39 anys, mentre que la de la segona se situa en 38,71. De fet, 

l’estructura per edats de la població resident que té mobilitat extramunicipal és més semblant a la població 

vinculada (mòbil per definició), amb una edat mitjana de 42,16 anys, que no pas a la població resident no 

mòbil. 
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El quart mapa de la Figura 6.7 dibuixa quin és l’impacte de l’estructura més jove de la població vinculada 

respecte de la població resident (mòbil i no mòbil). Es tracta d’una influència força homogènia en tot el 

territori català, de manera que la distribució territorial que s’hi mostra és força semblant a la del primer 

mapa, però amb una edat mitjana menor (45,34 anys): no en va, entre els 4 i els 7 anys de diferència 

entre l’una i l’altra se situen gairebé la meitat dels municipis catalans. 

Figura 6.7. Edat mitjana de la població catalana major de 15 anys segons el seu tipus: població resident 
que només utilitza el seu municipi, població resident que utilitza altres municipis, població vinculada i 
població total. Municipis de Catalunya, 2001 

Població resident que només utilitza el seu municipi Població resident que utilitza més d’un municipi 

   
 Població vinculada Població total (resident + vinculada) 

  

Nota: Per coherència amb les dades de la població vinculada, que només es refereixen a la població resident en un altre municipi 
català, només s’ha considerat com a mòbil la població resident el vincle territorial de la qual és un altre municipi català. Se n’han 
exclòs, doncs, les persones que només tenen un vincle fora del territori català. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 
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La Figura 6.8 mostra la diferència entre l’edat mitjana de la població resident respecte de la vinculada, de 

manera que en tons de color verd es mostren els municipis (872, el 92,18% del total) en què la població 

vinculada és més jove que no pas la resident.144 Cal fer esment, doncs, a la situació dels 74 municipis 

restants, que respon a dues casuístiques diferents. En primer lloc, es tracta d’alguns municipis fortament 

especialitzats en les segones residències, de manera que la població que hi és vinculada té un perfil més 

familiar, i no es correspon tant al segment de població que s’hi desplaça a treballar. Aquest és el cas, per 

exemple, de municipis metropolitans com ara Begues, Torrelles de Llobregat, Corbera de Llobregat, 

Matadepera o Bigues i Riells, i d’uns altres de litorals com ara Salou, Castelldefels o Lloret de Mar. En 

segon lloc, i pel que fa als municipis de l’interior, es tracta de poblacions vinculades molt petites, 

l’estructura per edats de les quals és molt sotmesa a l’aleatorietat. En són exemples clars els casos de 

Gallifa, Almoster, Sant Jaume de Frontanyà o Sobremunt. 

Figura 6.8. Diferència, en anys, de l’edat mitjana de la població resident en relació amb la de la població 
vinculada. Municipis de Catalunya, 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

 

144.  Més enllà de les diferències entre ambdues poblacions, els mapes d’aquest apartat també il·lustren la distribució territorial 
de l’envelliment al nostre país. Així, s’hi aprecia que l’Àmbit Metropolità és una àrea on l’edat mitjana de la població és força més 
baixa que no pas a la resta, en tant que, com s’ha vist a l’apartat 4.1, és la principal zona d’establiment de les noves llars, 
formades principalment per parelles joves, enfront una àrea molt més envellida que s’estén per tota la Franja de Ponent i pel 
Pirineu, zones que encara arrosseguen les conseqüències de l’èxiode rural. 



 La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 254 

Alguns exemples a escala municipal poden servir per il·lustrar aquest fet. El primer cas d’estudi que es 

presenta és el de Cerdanyola del Vallès, probablement, un dels més extrems, en tant que la població que 

hi resta vinculada està fortament condicionada per la presència en el seu terme municipal de la UAB: el 

gran nombre d’estudiants universitaris que hi declaren tenir una relació territorial determina que sigui el 

municipi amb l’edat mitjana més baixa de la seva població vinculada, 31,75 anys, xifra que contrasta 

altament amb la de mitjana de l’edat de la seva població resident, 43,03 anys, valor, no obstant això, no 

gaire alt pel fet de tractar-se d’un municipi metropolità. 

El Gràfic 6.3 mostra l’estructura per edats i sexe de la població vinculada, la població resident i la població 

total del municipi, amb una mateixa escala per tal de poder-se efectuar còmodament comparacions entre 

elles. S’hi aprecia clarament l’efecte de l’arribada de població universitària —predominantment 

femenina—, amb edats compreses entre els 18 i 30 anys, i la pràctica inexistència de persones 

vinculades més grans de 69 anys, un cop acabada la vida laboral. La tercera de les piràmides 

representades, sobre l’estructura de la població total —resident i vinculada— del municipi, mostra com 

l’efecte de la segona és important, ampliant-se’n considerablement la base —fins als 30 anys— per 

influència de la població universitària, essent irrellevant en edats posteriors. 

Gràfic 6.3. Piràmide per sexe i edat de la població vinculada, la població resident i la població total de 
Cerdanyola del Vallès. Població major de 15 anys, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

El segon i últim exemple municipal es correspon al municipi de Salou. Es tracta d’un dels pocs municipis 

en què l’edat mitjana de la població major de 15 anys que hi està vinculada és superior a la de la seva 

població resident: 45,72 anys enfront 42,58. L’explicació d’aquest fenomen cal buscar-la en el fet que més 

de les tres quartes parts dels 15.504 catalans que atreu és per mitjà d’una segona residència, de manera 

que es tracta d’una població amb una estructura més familiar, no tan condicionada pel cicle laboral i amb 

una presència més important de persones en edat de jubilació, motiu pel qual la seva estructura per edat i 

sexe és força semblant (vegeu la primera i la segona piràmide del Gràfic 6.4), de manera que l’efecte de 

l’una sobre l’altra (vegeu la tercera piràmide del Gràfic 6.4) és poc destacable. 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 255 

Gràfic 6.4. Piràmide per sexe i edat de la població vinculada, la població resident i la població total de 
Salou. Població major de 15 anys, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Diferències en la relació de masculinitat 

Les piràmides de població anteriors han deixat entreveure que la població vinculada pot presentar, en 

alguns casos concrets, una composició per sexes força diferent a la de la població resident. Per dir-ho de 

manera planera, es tracta d’una població més «especialitzada», en tant que, en alguns casos, com en el 

cas de la població vinculada per motius d’estudi, la preponderància de la població femenina hi és 

remarcable, per la seva major propensió a allargar els estudis més enllà de l’ensenyament obligatori, 

mentre que a causa de les majors taxes d’activitat dels homes, la seva importància en uns altres casos no 

és gens menyspreable. 

Així, per tal d’avaluar quina possible composició diferencial per sexe presenten una població i l’altra, s’ha 

calculat per cada una d’elles l’anomenat índex de masculinitat, definit aquí com la proporció d’homes 

majors de 15 anys. 

Els resultats demostren com, pel total de Catalunya, la proporció d’homes entre la població vinculada és 

més elevada (52,64%) que no pas entre la població resident, pròxima, lògicament, al 50%, però amb un 

lleuger predomini de la població femenina (49,51% concretament) per la seva major esperança de vida 

que es tradueix en una clara sobrerepresentació de dones en les edats avançades. No obstant això, i com 

ja passava en el cas de les edats, la població resident té una composició diferent segons el seu 

comportament envers la mobilitat: la població resident no mòbil és clarament més feminitzada (47,15% 

d’homes) que no pas la mòbil (55,40%). Aquest fet és especialment destacable a l’Àmbit Metropolità 

(vegeu els dos primers mapes de la Figura 6.9), on la població resident no mòbil és clarament femenina: a 

unes taxes d’activitats menors cal sumar-hi la major tendència a treballar al propi municipi de residència. 

Per contra, a l’Alt Pirineu i Aran la població no mòbil és majoritàriament masculina. L’explicació d’aquest 

fet no és fàcil, però sens dubte rau tant en la major emigració femenina com en una major tendència a 
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treballar al propi municipi —en tasques agrícoles, ramaderes, etc.— dels homes enfront de la de les 

dones. 

Figura 6.9. Percentatge d’homes de la població catalana major de 15 anys segons el seu tipus: població 
resident que només utilitza el seu municipi, població resident que utilitza altres municipis, població 
vinculada i població total. Municipis de Catalunya, 2001 

Població resident que només utilitza el seu municipi Població resident que utilitza més d’un municipi 

   

 Població vinculada Població total (resident + vinculada) 

 

Nota: Per coherència amb les dades de la població vinculada, que només es refereixen a la població resident en un altre muni ipi 
català, només s’ha considerat com a mòbil la població resident el vincle territorial de la qual és un altre municipi català. Se n’han 
exclòs, doncs, les persones que només tenen un vincle fora del territori català. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Considerant que la població vinculada per motius residencials presenta, a grans trets, una paritat entre 

sexes —pel fet de tractar-se d’una condició familiar, sense diferències destacables en les llars 

monoparentals segons el sexe de la seva persona principal, que serien les úniques, juntament amb les 
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unipersonals, que podrien fer decantar la balança cap a un sexe o cap a l’altre—, resulta evident que les 

causes de les diferències es deuen a la població que treballa o estudia. En aquest sentit, reprenent la 

idea apuntada anteriorment, el predomini de població masculina es deu a la seva major taxa d’activitat 

enfront a la de les dones, que, si bé, són majoria entre els estudiants universitaris, la migradesa del seu 

pes en relació amb la població ocupada en resta poder d’influència. 

Finalment, si atenem a l’efecte que la població vinculada té sobre el canvi en l’estructura per sexe de la 

població de cada municipi, és evident que, en la majoria dels casos, contribueix a la masculinització de la 

poblac ió. A escala municipal, aquest fet es constata en uns casos força exemplificatius: així, municipis 

com ara Martorell, Polinyà o Castellbisbal, amb una forta atracció de mà d’obra, pel gran nombre de llocs 

de treball industrial que s’hi concentren, presenten una forta masculinització de la seva població 

vinculada, en tant que el percentatge d’homes hi és del 78,41%, 71,34% i 71,30% respectivament. Un cas 

a part, degut a la presència d’instal·lacions militars en el seu terme municipal és Sant Climent Sescebes, 

amb un índex de masculinitat de la seva població ocupada del 79,63%. 

Figura 6.10. Diferència, en punts percentuals, de la proporció d’homes de la població vinculada en relació 
amb la de la població resident. Municipis de Catalunya, 2001 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Per contra, es fa difícil trobar una explicació tan clara en els municipis —249 en total— que presenten una 

major proporció de dones entre la població que hi està vinculada. En primer lloc, aquesta mena 

d’especialització és menys clara: mentre en dos-cents municipis la relació entre homes i dones és 

superior a les 3/5 parts favorables als primers, en el cas contrari només se’n troben cinc, i, a més, de poc 

volum de població vinculada (la Portella, Montornès de Segarra, Palau de Santa Eulàlia, Estamariu i 
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Juncosa). Per una altra banda, es tracta de municipis que presenten poques característiques comunes 

entre si, en tant que s’hi combinen municipis de clar caràcter rural amb uns altres de clarament 

metropolitans, com ara Badia del Vallès (amb un índex de masculinitat del 40,26%) i, per tant, és probable 

que intervinguin múltiples factors en la casuística de cada municipi. Finalment, i com ja s’ha apuntat 

anteriorment, la major presència de població femenina universitària es veu diluïda per la major magnitud 

de la població ocupada, predominantment masculina, de manera que en casos on aquesta és important 

(com ara Cerdanyola del Vallès), el seu efecte hi és mínim, amb una paritat total entre sexes (49,94%). 

Diferències en el nivell d’estudis 

La menor edat mitjana de la població vinculada respecte de la població resident es deixa notar de manera 

considerable en els nivells d’estudis d’ambdues poblacions. Així, mentre el percentatge de persones 

majors de 15 anys amb estudis universitaris és del 22,51% en la primera, és de tan sols 13,63% en la 

segona, xifres que s’eleven al 54,07% i al 36,70% respectivament si es tenen en compte les persones 

amb estudis secundaris o superiors. 

I és que, en efecte, el nivell d’estudis té molt a veure amb l’edat de les persones, o, més ben dit, amb la 

generació: la població vinculada té un major nivell d’estudis no perquè sigui més jove, sinó perquè pertany 

a generacions on l’assoliment d’estudis postobligatoris és més elevat que en generacions anteriors, en 

què s’abandonaven els estudis a unes edats més joves. 

Aquest fet determina, novament, que els mapes mostrats a la Figura 6.11 siguin força diferents entre si 

segons la mobilitat o la falta d’aquesta de la població. Així, la població resident que no té cap vincle 

territorial amb un municipi diferent del de residència —col·lectiu format, en una major proporció de gent 

gran que ja es troba fora del mercat laboral— té un nivell d’estudis menor que no pas la que sí que té 

mobilitat extramunicipal. Un cop més, aquesta última té unes característiques sociodemogràfiques més 

semblants a la població vinculada al propi municipi que no pas a la resta de població resident. L’excepció 

d’aquest norma —la població no mòbil té uns nivells d’estudis menors— la constitueixen unes 

determinades comarques pirinenques —la Val d’Aran i la Cerdanya, principalment—, on l’efecte dels 

empadronaments atípics sembla deixar-s’hi notar amb més importància. 

Per aquest motiu, l’arribada de població forana té un efecte positiu sobre la població resident total en un 

municipi, en tant que, en el conjunt de municipis catalans, el percentatge d’universitaris entre la població 

total s’eleva fins al 15,89% i, si s’amplia a tots aquells amb almenys estudis secundaris, al 41,13%. 

D’aquesta manera, en només 50 municipis el percentatge de població resident major de 15 anys amb 

estudis universitaris és major que entre la població vinculada, xifra similar als 56 que trobem en el cas 

dels estudis secundaris. 
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Figura 6.11. Percentatge de població amb almenys estudis secundaris major de 15 anys segons el seu 
tipus: població resident que només utilitza el seu municipi, població resident que utilitza altres municipis, 
població vinculada i població total. Municipis de Catalunya, 2001 

Població resident que només utilitza el seu municipi Població resident que utilitza més d’un municipi 

  

 Població vinculada Població total (resident + vinculada) 

  

Nota: Per coherència amb les dades de la població vinculada, que només es refereixen a la població resident en un altre municipi 
català, només s’ha considerat com a mòbil la població resident el vincle territorial de la qual és un altre municipi català. Se n’han 
exclòs, doncs, les persones que només tenen un vincle fora del territori català. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Aquest efecte és especialment important a les zones més envellides del país, tant en certes regions de 

l’interior —la comarca de les Garrigues, per exemple—, com, sobretot al Pirineu, on l’arribada de població 

amb un perfil més jove que la resident —i formada, sovint, per famílies que hi tenen una segona 



 La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001 

 

 260 

residència— es deixa notar amb força en comarques com ara la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Ripollès, la 

Garrotxa o el Berguedà (vegeu la Figura 6.12). 

Figura 6.12. Diferència, en punts percentuals, del percentatge de població vinculada amb almenys estudis 
secundaris en relació amb la població resident. Municipis de Catalunya, 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Diferències en la nacionalitat i el lloc de naixement 

Finalment, una de les altres variables clàssiques que s’utilitzen per a la caracterització sociodemogràfica 

de la població és la que fa referència a la trajectòria migratòria de la població, estudiada aquí a través de 

la seva nacionalitat —operativitzada a través del percentatge de població espanyola— i el lloc de 

naixement —el percentatge de població nascuda a Catalunya. 

Pel que fa a la nacionalitat, es tracta de la variable que presenta menys diferències entre ambdues 

poblacions: mentre, de mitjana, el percentatge de població de nacionalitat espanyola entre la població  

vinculada major de 15 anys és del 96,85%, en el cas de la població resident és del 95,26%. Aquesta 

similitud entre els valors es palesa a escala municipal en el fet que la xifra dels municipis amb una 

diferència positiva entre la primera i la segona —465— és pràcticament igual a la dels municipis amb 

diferència negativa —453—, essent, en els 28 municipis restants, nul·la. Tampoc territorialment la 

diferència entre l’una i altra presenta unes pautes de comportament clares, si bé s’intueix que els 

municipis litorals atreuen, proporcionalment, més població de nacionalitat estrangera que no pas la que hi 

resideix. Aquesta circumstància, sens dubte vinculada al turisme, es veu diluïda, però, pel fet que es 
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tracta de població de nacionalitat estrangera que resideix a un altre municipi català, però amb tota 

probabilitat seria més elevada si el cens de població recollís l’estada que hi efectua població resident a 

l’estranger. 

Figura 6.13. Percentatge de població nascuda a Catalunya el seu tipus: població resident que només 
utilitza el seu municipi, població resident que utilitza altres municipis, població vinculada i població total. 
Municipis de Catalunya, 2001 

Població resident que només utilitza el seu municipi Població resident que utilitza més d’un municipi 

 
 Població vinculada Població total (resident + vinculada) 

  

Nota: Per coherència amb les dades de la població vinculada, que només es refereixen a la població resident en un altre municipi 
català, només s’ha considerat com a mòbil la població resident el vincle territorial de la qual és un altre municipi català. Se n’han 
exclòs, doncs, les persones que només tenen un vincle fora del territori català. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 
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Per la seva banda, la segona de les variables estudiades, el percentatge de població major de 15 anys 

nascuda a Catalunya, sí que presenta una caracterització més clara, en tant que el valor de l’indicador per 

al total del país és del 72,61% entre la població vinculada i del 63,61% entre la resident.  

Els mapes de la Figura 6.13 mostren clarament quina és la composició de la població a Catalunya a 

escala municipal: l’Àmbit Metropolità és la regió catalana on la proporció de persones nascudes al 

Principat és més petita, com a efecte de l’arribada massiva d’immigració procedent de la resta d’Espanya 

durant les onades migratòries del tercer quart de segle XX. Aquest és el motiu pel qual la població resident 

no mòbil presenta una major proporció de no catalans que no pas la mòbil. Per la seva banda, la població 

vinculada a l’Àmbit Metropolità, en provenir bàsicament del mateix àmbit territorial —fruit, precisament, del 

seu caràcter metropolità, que determina unes relacions entre municipis veïns molt intenses—, té unes 

característiques semblants a la població resident. 

Novament l’edat s’erigeix com el principal factor explicatiu: en tenir la població que treballa i estudia —la 

que genera una vinculació diferencial— un perfil força més jove que no pas la població total, el 

percentatge d’individus nascuts a Catalunya és més elevat que no pas entre les generacions més 

antigues, fortament marcades per la immigració procedent de la resta de l’Estat espanyol des dels anys 

cinquanta. 

Figura 6.14. Diferència, en punts percentuals, del percentatge de població vinculada nascuda a Catalunya 
en relació amb la població resident. Municipis de Catalunya, 2001 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 
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Així, tal com s’observa a la Figura 6.14, el comportament del conjunt de Catalunya no s’explica pel 

comportament de la majoria de municipis, sinó, bàsicament, pels municipis litorals i de l’Àmbit Metropolità 

on es concentren els llocs de treball: mentre en 641 municipis la població resident presenta un major 

percentatge de persones nascudes a Catalunya que no pas la que hi resta vinculada —representats en 

tons vermells—, la major atracció de joves catalans pels 305 municipis restants —de color verd—

compensa, i de llarg, aquesta tendència. Aquest fet determina que el percentatge de població total  

—resident i vinculada— a escala municipal, nascuda a Catalunya, se situï entre l’una i l’altra: 65,90%. 

6.5. A tall de conclusió: la necessitat de repensar el càlcul de la vinculació de les persones als 

territoris 

Com a conclusió de tot el que s’ha exposat, les dades de població vinculada tal com han estat 

presentades per l’INE han de ser considerades, únicament, com una aproximació a l’hora de mesurar la 

càrrega real de població que acullen els territoris. 

El problema principal radica en el fet que la població vinculada per motius de segona residència és més 

visible que no pas els altres components de la població vinculada, sobretot en termes de taxa de 

vinculació, no pas a causa de la seva naturalesa, sinó pel fet que acostuma a tenir com a destinació 

municipis més petits —amb una menor població resident— que no pas la població vinculada per motius 

laborals o escolars, que, pel fet de tenir localitzat el seu lloc de treball o d’estudi en municipis de major 

població, representa un menor pes relatiu en el lloc de destinació.  

Cal tenir en compte, a més, que, per la seva naturalesa, el cens de població només recull dades sobre els 

ciutadans residents a l’Estat espanyol, de manera que no permet conèixer el nombre de persones que s’hi 

desplacen des de l’estranger per treballar-hi, estudiar-hi i, sobretot, passar-hi un període de temps 

determinat utilitzant-hi una segona residència. Per tant, i com que s’estima que el volum de turistes 

estrangers és més gran que el d’estudiants o treballadors forans, el pes dels usuaris de les segones 

residències sobre la resta dels altres dos col·lectius encara seria més gran en termes de la taxa de 

vinculació. 

Aquesta conclusió, però, no deixa de ser, òbviament, insatisfactòria, ja que no sembla correcte pensar 

que la vinculació en un territori d’un col·lectiu —els treballadors i els estudiants, per una banda— i de 

l’altre —els usuaris de les segones residències— pugui ser la mateixa, ja que mentre els primers es 

desplacen de manera quotidiana —cal pensar que diària— al municipi en qüestió, la utilització de les 

segones residències pot limitar-se a uns quants dies de l’any —els caps de setmana i els períodes de 

vacances, principalment—, i, a més, a només algun membre de la llar — i no pas tots, com l’INE proposa. 

En aquesta mateixa línia s’expressen Roquer i Blay (2002, p 114) en afirmar que la població vinculada, 
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com sembla més lògic, [hauria de ser] el resultat d’una equació que intenti ponderar el grau de 
«vinculació» amb un municipi en el cas que la persona que residint en un altre hi treballa (la qual 
cosa pot significar ser-hi present entre 2/3 i 3/4 parts dels dies de l’any) al d’una altra que únicament 
el visita en període de vacances. 

Cal, doncs, una anàlisi més detallada de l’ús temporal que els indvidus fan del territori, anàlisi que 

forçosament s’ha de fer separadament de les dues components de la població vinculada. Per una banda, 

caldria delimitar l’estada de les persones segons les hores que estudien o treballen al municipi de 

destinació: mentre que per, al cas dels treballadors, la incorporació —per primera vegada— de la 

pregunta sobre el nombre d’hores setmanals de treball facilita molt aquesta tasca, per al cas dels 

estudiants, l’estimació hauria de ser més subjectiva, segons la classe d’estudis que es cursen. I, per 

l’altra, la inclusió sobre el nombre de dies que s’utilitza la residència secundària ha de permetre una major 

precisió sobre l’ús real del territori pels individus. 

Altrament, i a causa de la indefinició de la pregunta —provocada per la seva formulació en el qüestionari 

de l’habitatge i no pas en l’individual—, el càlcul de les persones vinculades a un municipi a través de l’ús 

d’una residència secundària ha de ser, forçosament, estimatiu, ja que no hi ha més remei que imputar a 

tots els membres de la llar la resposta donada sobre l’ús i la freqüentació de la segona residència, encara 

que potser la resposta únicament reflecteixi el comportament d’algun dels seus membres. De fet, el 

sobreregistrament de les dades de població vinculada a escala municipal, com ja passava en les referents 

a la població de fet, pot provocar-ne l’ús partidista pels ajuntaments. Novament estem d’acord amb 

Roquer i Blay (2002, p. 114): 

En definitiva, el coneixement d’aquesta població vinculada pot, com diu el mateix INE, «aconseguir 
una millor estimació de la càrrega de població que ha de suportar, per exemple, un municipi», [...] 
però, en la mesura que es tracta d’una càrrega que s’ha de suportar, no hi ha dubte que serà 
utilitzada per les autoritats municipals, i d’un altre nivell si escau, com a element de reivindicació 
econòmica i fiscal, com ha succeït fins ara amb la població de fet.  

Amb tot, i malgrat el que s’ha exposat, el coneixement de la població vinculada permet comprovar fins a 

quin punt el volum de població i les seves característiques sociodemogràfiques de cada municipi són 

diferents en relació amb la població que hi resideix oficialment. Així, d’una banda, s’erigeix com una eina 

útil de cara a la planificació de la dotació i la dimensió d’infraestructures de serveis a la població —en 

matèria sanitària, d’educació, de neteja, de transport, etc.—, i de l’altra, cal no menysprear la seva 

capacitat per a modificar l’estructura sociodemogràfica —per sexe i edat, nivell d’estudis, etc.— del 

municipi en qüestió. 
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7. La vinculació des del punt de vista de la població: el territori útil 

El present capítol presenta la segona perspectiva possible a l’hora de realitzar l’anàlisi de la vinculació 

territorial de la població: mentre que en l’anterior s’ha posat l’èmfasi en el territori, mitjançant l’estudi de la 

població que hi està relacionada per un motiu o un altre, el present capítol adopta el punt de vista contrari, 

però complementari, en tant que estudia, des del punt de vista individual, quins espais les persones 

freqüenten a través de la seva mobilitat habitual. 

Així, l’objectiu d’aquest capítol és determinar quin és l’espai de vida de la població catalana derivat dels 

tres motius generadors de mobilitat que s’estudien en aquesta tesi: el treball, l’estudi i les segones 

residències. 

7.1. Un apunt sobre la població objecte d’estudi i sobre la unitat d’anàlisi 

D’acord amb la bibliografia comentada a l’apartat 2.2, l’estudi dels llocs on els individus duen a terme les 

seves activitats quotidianes es pot fer des d’aproximacions molt diverses. En el nostre cas, i tenint en 

compte que la base de la investigació és la mobilitat, entesa com els desplaçaments entre municipis, és 

lògic pensar que l’anàlisi consideri la unitat municipal com a escala d’anàlisi territorial, i la mobilitat, o la 

seva absència, com a objecte d’estudi. 

Així, l’anàlisi plantejada consisteix, en primer terme, en l’avaluació de la mobilitat de la població catalana: 

es tracta de determinar quina proporció de població no es mou del propi municipi de residència per dur a 

terme alguna de les tres activitats ressenyades i quina utilitza un, dos o tres municipis per aquesta 

mateixa qüestió. Des d’aquest punt de vida podem parlar de territori útil: reprenent les idees comentades 

al capítol 2.3.3 sobre la utilitat del territoris en matèria d’accessibilitat, en aquest cas es pot parlar, 

igualment, d’utilitat, però des del punt de vista de la mobilitat, entenent la utilitat com la resposta que els 

territoris ofereixen a la necessitat dels individus de realitzar les seves activitats quotidianes. Dit en unes 

altres paraules, el territori útil es pot definir com l’espai —calculat, aquí, segons el nombre de municipis— 

que les persones necessiten a l’hora de dur a terme les activitats quotidianes estudiades al llarg de la tesi 

doctoral: treballar, estudiar i gaudir d’una segona residència. 

En segon lloc, i feta aquesta anàlisi introductòria, s’hi vol descriure amb una major concreció, des 

d’aquesta mateixa òptica, quines són les característiques sociodemogràfiques dels individus que tenen 

com a referència, a més del municipi de residència, un altre municipi, independentment de la seva 
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localització geogràfica. Es tracta, en definitiva, de donar resposta a la pregunta sobre com són els qui 

ocupen un major espai. 

La classe d’anàlisi plantejada no està, però, absent de limitacions: la primera fa referència a la manca 

d’informació, a bastament esmentada, sobre la mobilitat de la població menor de 16 anys. El qüestionari 

del cens oblida la mobilitat d’aquest col·lectiu més jove, de manera que a tots aquells que no estan en 

edat de treballar, sinó d’escolarització obligatòria, no se’ls pregunta quin és el seu lloc d’estudi. Així, a 

l’efecte de càlcul, els més joves només poden disposar de dos espais diferents el del lloc on resideixen i 

el de la segona residència, si és el cas. 

Encara que en menor mesura, es pot fer un apunt semblant per a aquells qui es troben en edat de 

jubilació, és a dir, els majors de 64 anys. En aquest cas, no es tracta d’una qüestió de possibilitats, sinó 

de realitat. L’ocupació entre els majors de 64 anys és molt baixa —al voltant del 3,6% en els homes i del 

2,2% en les dones—, de manera que la probabilitat que algú en edat de jubilació ocupi més d’un espai es 

redueix molt i es limita, gairebé exclusivament, a la possessió d’una segona residència. Encara que 

aquest col·lectiu no haurà de ser exclòs de les anàlisis, com probablement passarà amb els menors de 16 

anys, sí que hi hauran de ser tractats de manera una mica diferent. 

L’altra limitació important fa referència a l’espai: malgrat que el que es pretén observar en aquest apartat 

és el territori útil com un tot, a partir dels quatre espais que ofereix el cens de 2001 (el lloc de residència i 

els tres espais que fins ara han estat tractats de manera individual: els generats pels estudis, els que 

genera l’activitat laboral i els que es donen en posseir una segona residència), cal indicar que, 

estrictament, i pel fet de tenir en compte l’individu com a unitat d’anàlisi, es tracta només de tres espais, ja 

que en el cens de 2001 la mobilitat per treball i la mobilitat per estudis són incompatibles, perquè només 

en recull una (el lloc on s’estudia o el lloc on es treballa). Així, els tres espais on poden moure’s els 

individus són: el lloc de residència —que tothom té assignat—, el lloc de treball i/o estudi i el lloc on la llar 

disposa d’una segona residència. 

Així, i ja que l’objectiu és calcular el nombre de municipis diferents que utilitza cada individu, s’ha optat per 

eliminar les destinacions duplicades: en cas que una persona treballi al mateix municipi on disposa d’una 

segona residència, es considerarà que el seu territori útil és format únicament per dos municipis —el de 

residència i el de treball / segona residència— i no pas tres. 

Una altra de les qüestions que s’ha de recordar, i que també ha estat comentada, és que, a causa de com 

fou plantejada la pregunta al qüestionari censal, cal atribuir l’espai de vida que genera la residència 

secundària a tots els membres de la llar, en tant que es tracta d’una pregunta que es formula a la llar en 

el seu conjunt i no a cadascun dels membres que la conformen. Això, en principi, no hauria de ser cap 

inconvenient, ja que en la majoria de casos probablement tots els membres de la llar gaudiran de 

l’habitatge secundari; encara que, això sí, un nombre de dies diferent. De totes maneres, es tracta d’una 
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hipòtesi impossible de verificar. La circumstància que la unitat per a les segones residències sigui la llar 

porta a pensar en la possibilitat de mesurar el territori útil, no solament de l’individu, sinó de la llar en el 

seu conjunt. 

7.2. El territori útil dels individus i la seva distribució espacial 

Una primera aproximació a l’estudi de l’ús del territori per la població resident a Catalunya consisteix, 

gairebé ineludiblement, en la quantificació de la seva mobilitat. Així, dels 5.408.264 residents a Catalunya 

en el moment censal majors de 15 anys, gairebé dos terços —el 65,14%— només utilitzen un sol 

municipi, el de residència, de manera que el terç restant n’utilitza dos —el 31,76%— o bé, en menor 

mesura, tres —el 3,10%. No obstant això, la mobilitat dels catalans és lleugerament superior a la mitjana 

dels espanyols en tant que, en aquest cas, tan sols el 32,5% fa ús d’un municipi diferent del de residència 

(Ajenjo, Alberich i Medina, 2006, p. 206). 

L’explicació d’aquesta lleugera diferència està en el major caràcter urbà de Catalunya enfront de l’Estat 

espanyol: la major presència relativa d’àrees urbanes entorn de les ciutats principals145 determina una 

vinculació territorial més gran amb municipis diferents del de residència. Malgrat que les capitals —les 

ciutats centrals— es caracteritzen pel fet de tenir uns nivells d’autocontenció força elevats, els municipis 

que hi estan conurbats presenten una mobilitat intermunicipal notable per motiu de treball i estudis, alhora 

que ambdues classes de municipis tenen una taxa de disponibilitat de segones residències destacable. 

7.2.1. La mobilitat de la població per motius de treball, estudi o segona residència 

Aquest efecte del grau d’urbanització es comprova si s’analitza el grau d’obertura —entès com el 

percentatge de població que realitza almenys alguna de les seves activitats fora del municipi on resideix— 

a escala municipal (vegeu la Figura 7.1). S’hi pot apreciar com bona part dels municipis de l’àmbit 

metropolità presenta uns valors elevats, especialment els situats prop de les capitals comarcals, en tant 

que bona part de la seva població major de 15 anys s’hi desplaça per treballar o estudiar; mentre que són 

precisament els habitants dels caps de comarca els qui, a causa de l’autocontenció elevada de la seva 

 

145.  No en va, i si atenem la divisió feta pel mateix INE dels municipis espanyols —segons el seu caràcter urbà (format pel 
conjunt d’entitats singulars de població de més de 10.000 habitants), intermedi (entitats poblacionals entre 2.001 i 10.000 
habitants) i rural (de 2.000 habitants o menys)—, el 74,78% de la població catalana residia en un àmbit de tipus urbà, enfront del 
65,96% del conjunt de la població espanyola. Catalunya era, de fet, la quarta comunitat autònoma amb major proporció de 
població urbana, només superada per Ceuta i Melilla —per la seva condició de ciutats-autonomia— i la Comunitat de Madrid. 
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població treballadora, presenten un ús del territori menor. Uns quants exemples de la casuística comarcal 

poden ser reveladors d’aquesta situació: mentre que només el 24% dels habitants de Mataró utilitzen dos 

o més municipis en els seus quefers diaris, municipis veïns, com ara Sant Andreu de Llavaneres, Òrrius, 

Argentona o Cabrera de Mar, assoleixen valors pròxims al 50%; el mateix s’esdevé en el casos de 

Vilanova i la Geltrú (27,35%) respecte de Canyelles (48,50%), Cubelles (41,96%) i Sant Pere de Ribes 

(40,42%); Terrassa i Sabadell (28,22% i 33,35% respectivament) quant a Matadepera (60%), Sant Quirze 

del Vallès (58,36%) i Castellar del Vallès (41,87%); i, en menor mesura, Granollers (36,97%) respecte a 

Lliçà d’Amunt (50,09%), les Franqueses del Vallès (45,83%), Canovelles (44,55%) i la Roca del Vallès 

(43,90%). 

Figura 7.1. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi per motius de treball, 
estudi o segona residència. Municipi de residència, 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

No obstant això, els municipis que presenten un major territori útil dels seus habitants no es corresponen 

amb aquests casos esmentats de caràcter metropolità, sinó que són aquells que, fruit de la seva 

grandària poblacional, ofereixen pocs llocs de treball, i encara moltes menys places d’ensenyament —cal 

no oblidar que aquí només es tracta dels de caràcter postobligatori— als seus residents. Així, trobem les 

majors proporcions d’ús habitual de més d’un municipi —amb valors superiors al 70% de la població— en 

municipis com ara Tiurana, Cava, Gisclareny, la Febró o Sarroca de Bellera, caracteritzats, tots, per la 

seva petita grandària poblacional, inferior als 200 habitants. 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 269 

El comportament dels municipis més petits, però, no és, ni de bon tros, homogeni, en tant que són 

igualment els habitants d’alguns d’aquestes classes d’assentaments els que presenten una menor 

proporció d’ús de més d’un territori: és el cas dels habitants de Vilada, Montclar, Sant Esteve de la Sarga, 

la Bisbal de Falset o Isòvol, municipis d’una població pròxima als 200 residents, dels quals només vora el 

15% utilitzen habitualment un altre municipi per a dur a terme alguna de les activitats analitzades. 

La pregunta que, necessàriament, cal formular és: què diferencia el comportament, tan oposat, dels uns i 

dels altres? Per tal de donar resposta a aquesta qüestió —i malgrat no descartar l’efecte de l’atzar i 

l’aleatorietat en poblacions amb un nombre tan reduït d’observacions—, s’ha analitzat una per una les 

variables que, apriorísticament, poden influir en el comportament territorial de la població d’un municipi 

determinat: 

ü En relació amb la mobilitat habitual per motius de treball o estudis, s’hi poden destriar dues variables 

rellevants, com són la grandària poblacional i la proximitat a una població principal o a una via ràpida: 

- La grandària poblacional. Com s’ha comentat abastament al llarg de la tesi (vegeu, 

especialment, l’apartat 5.2.1), el grau d’obertura municipal, i, en conseqüència, la proporció 

d’habitants que utilitza més d’un municipi, presenta una relació força clara respecte a la 

grandària municipal: tret de les ciutats principals, amb un fort poder d’autocontenció, els 

municipis de caràcter metropolità, però també alguns dels més petits, presenten una forta 

obertura de la seva població ocupada i estudiant, ja que per la manca de llocs de treball i de 

places d’ensenyament postobligatori tendeixen a desplaçar-se als municipis més grans propers. 

Aquest efecte, però, aquí no és vàlid per a analitzar el comportament d’uns municipis respecte 

als altres, en tant que tots ells tenen una grandària poblacional similar, al voltant dels 200 

habitants. 

- La proximitat a un nucli proper o una via ràpida. Com s’acaba de comentar, trobar-se situat prop 

d’un nucli poblacional important, o, fins i tot, d’una xarxa viària ràpida, és un factor que determina 

una major obertura municipal (Ajenjo i Alberich, 2004, 2005a). En aquest cas, però, el 

comportament diferenciat dels municipis ressenyats no sembla gaire condicionat per alguns 

d’aquests factors: en primer lloc, es tracta de municipis força rurals, sense nuclis importants 

veïns, situats a una distància semblant de la seva capital comarcal, com és el cas dels municipis 

berguedans de Gisclareny i Vilada; i, en segon lloc, tampoc l’estructura espacial de la xarxa 

viària no hi apareix reflectida d’una manera clara, en tant que no s’hi detecten corredors 

d’accessibilitat formats per municipis amb un major grau d’utilització territorial. 

No obstant això, i si l’anàlisi s’amplia a la totalitat dels municipis catalans, l’ús d’un territori més o 

menys ampli manté una estreta relació amb l’obertura de la població ocupada i estudiant de cada un 

dels municipis. Per tal comprovar aquesta idea, s’ha procedit al càlcul del coeficient de determinació 
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(r2) entre la proporció d’habitants que utilitzen més d’un municipi i l’obertura conjunta de la població 

que treballa i que estudia de cada municipi, amb què s’ha obtingut que el 56,70% de la primera 

s’explica per mitjà de la segona.  

ü Amb relació a la disponibilitat d’una segona residència. Les dues hipòtesis anteriors s’han centrat 

únicament en el possible efecte que té la mobilitat habitual per treball i estudi en l’ús d’un territori més 

o menys ampli, en tant que és un dels seus dos components. Però quin paper hi té l’altre (les 

segones residències)? Com és d’esperar, per la mateixa fórmula de càlcul de la vinculació territorial 

de la població, s’espera que els habitants dels municipis amb una major disponibilitat de segones 

residències presentin una major proporció d’ús de més d’un municipi, hipòtesi confirmada pel resultat 

obtingut en el càlcul del coeficient de determinació entre ambdues variables, que demostra que el 

25,17% de la variabilitat de la segona és explicada per la de la primera. 

Com s’ha comentat, però, la disponibilitat d’una segona residència és força diferent segons la 

tipologia dels municipis, ja que es tracta d’un fenomen majoritàriament urbà, de manera que és un 

element que, sumat a l’elevada mobilitat habitual de certs municipis metropolitans, ajuda aquests 

tipus de municipis a assolir unes proporcions més elevades d’ús extensiu del territori. Però, altrament, 

hi ha un altre factor, a més del caràcter urbà d’un municipi, que condiciona la disponibilitat d’un 

habitatge secundari, com és la mateixa existència, al municipi de residència, d’aquesta mena 

d’edificacions: en termes generals, les llars que resideixen en municipis especialitzats en aquesta 

classe de parc residencial presenten unes taxes inferiors a les de la resta de municipis. S’ha de 

buscar l’explicació d’aquesta casuística en el fet que cal entendre la presència de segones 

residències en un territori com un indicador de les característiques de l’entorn natural, de manera 

que, sota el prisma de la teoria de la compensació (apartat 4.2.5), la població resident en aquesta 

classe de municipis tindria una menor necessitat de disposar d’un habitatge secundari. 

Sota aquest prisma cal entendre la baixa proporció d’ús de més d’un municipi dels habitants de 

localitats tant litorals, bé de la Costa Daurada —com ara l’Ametlla de Mar (14,52% i 51,75% de 

segones residències sobre el parc total d’habitatges del municipi) o Salou (32,80% i 46,25%), o bé de 

la Costa Brava —Roses (15,51% i 75,54%), Lloret de Mar (17,05% i 41,85%), Tossa de Mar (17,74% 

i 67,97%) o Cadaqués (17,84% i 65,68%)—, com del Pirineu —de les comarques de la Cerdanya i el 

Ripollès principalment. 

Per tal d’aprofundir una mica més en la incidència de les variables territorials anteriorment esmentades  

—la grandària poblacional, la distància a la capital comarcal i a la xarxa viària principal—, s’ha optat per 

realitzar-ne un estudi més detallat, mitjançant la classificació dels municipis en diversos grups. Així, en 

primer lloc, s’ha optat per estudiar què s’esdevé segons la grandària poblacional de cada municipi, motiu 

pel qual s’han establert fins a vuit grups diferents: municipis de 100 habitants o menys, de 101 a 250, de 
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251 a 500, de 501 a 2.000, de 2.001 a 10.000, de 10.001 a 50.000, més de 50.000 i, finalment, la ciutat 

de Barcelona de manera individual. Els resultats (vegeu el Gràfic 7.1) mostren que pràcticament no 

existeixen diferències segons la grandària municipal: excepte en els municipis més petits i Barcelona, la 

resta de localitats presenten uns valors gairebé constants entorn del 35%. 

El comportament dels habitants dels municipis més petits, on gairebé la meitat (el 46,75%) dels residents 

utilitzen més d’un municipi, s’explica per la mateixa dimensió poblacional, que determina que la població 

ocupada i estudiant hagi de desplaçar-se als municipis veïns —de major grandària— per a dur a terme les 

seves activitats quotidianes per la manca d’oferta de llocs de treball i, sobretot, de places d’ensenyament 

postobligatori, ja que els centres d’aquests tipus d’ensenyament se situen en municipis més grans. 

Per una altra banda, cal entendre la baixa proporció de barcelonins que utilitzen més d’un municipi 

(concretament, el 30,89%) des de l’òptica de l’autocontenció de la seva població que treballa i estudia, 

que arriba a compensar, amb escreix, l’elevada proporció de persones que disposen d’un habitatge 

secundari (el 21,66% de les llars). 

Gràfic 7.1. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi per motius de treball, 
estudi o segona residència segons la grandària poblacional del municipi de residència, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

El lloc on sí que s’aprecien diferències importants és l’anàlisi de l’ús territorial de la població segons la 

distància a la capital comarcal del municipi de residència. Prenent com a base la matriu de distàncies en 

línia recta entre municipis (Ajenjo i Alberich, 2004), s’han agrupat els municipis en sis categories, segons 

la distància a la seva capital comarcal: els situats entre 0 i 5 km, entre 5 i 10 km, entre 10 i 15 km, entre 

15 i 20 km, a més de 20 km i, finalment, el mateix cap comarcal. Aquest càlcul s’ha fet per mitjà de la 

proporció d’obertura dels seus habitants, no pas en forma d’agregat de cada un dels valors municipals, 
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sinó com la mitjana dels percentatges de cada un, amb l’objectiu d’eliminar el pes dels municipis més 

grans, que, en el cas de Barcelona, per exemple, monopolitzaria el comportament de les capitals 

comarcals. 

Els resultats (Gràfic 7.2) mostren clarament com la proporció d’habitants que utilitza més d’un municipi 

presenta una distribució decreixent a mesura que augmenta la distància a la capital comarcal: des del 

42,03% en els situats a menys de 5 km fins al 33,86% dels localitzats a més de 20. A l’efecte ja citat de 

l’elevada mobilitat pendular de la població ocupada i estudiant dels municipis més pròxims a la capital 

comarcal —i, en general, als municipis que, sense ser, concentren un gran nombre de llocs de treball—, 

cal afegir-hi, en aquest cas, la menor disponibilitat de segones residències dels residents en municipis 

més allunyats de la capital comarcal, l’entorn natural i paisatgístic més favorable dels quals minimitza la 

necessitat de disposar d’un espai amb aquestes característiques, tal com diu la teoria de la compensació. 

Gràfic 7.2. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi per motius de treball, 
estudi o segona residència, segons la distància en línia recta a la capital comarcal del municipi de 
residència, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Finalment, cal fer un apunt del comportament territorial dels habitants de les capitals comarcals, que 

constitueixen el grup de municipis amb un ús menor de la resta de municipis: l’autocontenció elevada, que 

compensa amb escreix la major disponibilitat de segones residències, determina que només el 27,19% 

dels seus residents estigui en contacte quotidià amb un altre municipi. 
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Una situació similar s’esdevé en relació amb la localització municipal respecte a la xarxa viària de 

qualitat,146 tal com mostra el Gràfic 7.3: la població dels municipis situats a una menor distància d’una via 

ràpida fa un major ús del territori, fet que disminueix a mesura que s’incrementa aquesta distància, 

excepte en els situats a més de 20 km. Amb tot, aquests resultats han d’interpretar-se en clau poblacional 

en tant que, habitualment, els municipis més grans es troben situats en una posició preferent respecte a 

la xarxa viària de qualitat i són els seus habitants els qui, com sabem, fan un major ús territorial. Aquest 

mateix element demogràfic serveix per a explicar el comportament dels municipis menys accessibles: es 

tracta, en la gran majoria de casos, de poblacions petites, caracteritzades per la gran obertura de la seva 

població ocupada i estudiant. 

Gràfic 7.3. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi per motius de treball, 
estudi o segona residència, segons la distància a una via ràpida del municipi de residència, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

7.2.2. La distribució espacial del territori útil del conjunt de la població catalana 

El fet de disposar d’un fitxer amb la totalitat del cens de població i habitatges per al territori català permet 

realitzar una anàlisi detallada —impossible fins al moment— sobre quin és l’ús que els residents a 

Catalunya fan del territori. Si en l’apartat anterior s’ha prestat interès, bàsicament, a l’origen de la mobilitat 

 

146.  Formada per les autopistes, les autovies i les vies preferents. En aquest cas, la distància ha estat mesurada en quilòmetres 
de xarxa viària des del nucli municipal fins a l’entrada a la via ràpida més propera, segons la metodologia descrita a Ajenjo i 
Alberich (2004, p. 60-63). 
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—entès com el municipi de residència—, i molt poc a la destinació —discriminant-s’hi únicament els 

individus segons el nombre de municipis utilitzats diferents del de residència—, les dades desagregades 

de què es disposa permeten conèixer, amb total exactitud, quines són les destinacions de la mobilitat per 

treball o estudis i segones residències per a tots i cada un dels residents a Catalunya en el moment de 

l’operació censal. 

Així, mantenint el municipi com a unitat d’anàlisi,147 s’han confeccionat dues matrius entre orígens i 

destinacions dels desplaçaments de cada una de les dues mobilitats esmentades i una tercera que recull 

tots aquells individus en què la destinació pels dos motius ressenyats és la mateixa.148 Mentre que com a 

orígens s’han considerat cada un dels 946 municipis catalans,149 les destinacions han rebut un tractament 

diferenciat segons la seva localització: mentre que les situades al territori català han mantingut el seu 

tractament municipal, les localitzades a l’Estat espanyol han estat agrupades per províncies per tal 

d’evitar la seva grandíssima dispersió territorial, a excepció de l’anàlisi de la vinculació territorial del 

conjunt de la població catalana (Figura 7.2), en què s’han mantingut desagregades. Finalment, amb vista 

a unificar la informació sobre la mobilitat cap a l’estranger,150 s’ha optat per fer-ne un tractament agregat. 

El resultat d’aquest exercici ha estat, doncs, una matriu final, com a combinació de les tres anteriors, de 

942.216 registres —946 (un per cada municipi català) per 995 (els 946 municipis catalans més 48 

províncies no catalanes i l’estranger)—, que ha de permetre conèixer quines són les destinacions dels 

habitants de cada municipi. Així, s’ha optat per calcular el pes de cada una de les destinacions sobre el 

total de desplaçaments —no duplicats— amb destinació fora de municipi de residènc ia, ja que la mobilitat 

dins el municipi propi no genera, per definició, una ampliació del territori útil. 

Un resum del mètode emprat, exemplificat pel cas del municipi d’Abrera, es pot observar a la Taula 7.1. 

 

147.  Malgrat que en el cas dels orígens —el municipi de residència— és possible davallar a escales territorials molt més petites, 
fins a les seccions censals en els municipis que en disposen de més d’una —cosa que permet, per exemple, realitzar estudis a 
escales inframunicipals com ara els barris o districtes—, en el cas de les destinacions l’INE només recull informació a escala 
municipal —sense possibilitat, doncs, de discernir la secció, el barri o el districte receptor, tema que seria d’interès, per exemple, 
en l’estudi de la mobilitat intramunicipal.  

148.  És a dir, persones que treballen o estudien al mateix municipi on tenen la segona residència. Malgrat que amb vista a la 
mobilitat és obvi que aquests individus en tenen una de més gran que algú que, per exemple, no té una segona residència o bé 
no treballa, no s’esdevé el mateix a l’hora de comptabilitzar el nombre de municipis diferents que utilitza en els seus quefers 
diaris. 

149.  Malgrat que, òbviament, es pot conèixer quin és l’espai de vida de cada una de les 6.343.110 persones residents a 
Catalunya l’1 de novembre de 2001, la informació ha estat agrupada per municipis. 

150.  Mentre que en el cas de la mobilitat per motius de treball o estudis sí que coneixem el país de destinació, no s’esdevé el 
mateix en la mobilitat derivada de la disponibilitat d’una segona residència. 
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Taula 7.1. Exemple de càlcul del territori útil de la població major de 15 anys per al municipi d’Abrera 

Municipi de residència: 08001 Abrera 

Origen de la mobilitat  Destinació de la mobilitat* 

Població resident: 8.624  Prov. 1 0/ 2.981 -  08016 7/ 2.981 0,23% 

Població amb mobilitat  Prov. 2 0/ 2.981 -  08017 0/ 2.981 - 

- Un municipi 4.193   Prov. 3 0/ 2.981 -  08018 3/ 2.981 0,10% 

- Dos municipis 2.727  Prov. 4 4/ 2.981 0,13%  08019 634/ 2.981 21,27% 

- Tres municipis 254 
2.981 

 Prov. 5 3/ 2.981 0,10%  08020 0/ 2.981 - 

- Total 7.174   Prov. 6 12/ 2.981 0,40%  ...    

% de població que utilitza més d’un municipi  ....    Estranger 5/ 2.981 0,17% 

2.981 / 7.174 = 41,55%  08014 0/ 2.981 -  ...    

   08015 4/ 2.981 0,13%  Total 3.235/ 2.981 108,52% 

*S’ha optat per dividir el valor de cada destinació sobre el total de persones que surten del municipi, de manera que, si bé el 
resultat total excedeix el 100%, els resultats municipals es poden interpretar com el percentatge d’individus que es desplacen des 
de l’origen fins a cada una de les destinacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Abans d’entrar a comentar la vinculació territorial de la població a escala municipal, convé donar una 

ullada, encara que breu, al que s’esdevé d’una manera agregada per al conjunt de la població catalana. A 

més, com s’ha comentat, es tracta de l’únic cas en què s’ha respectat l’escala municipal en l’anàlisi de les 

destinacions, de manera que el mapa que es mostra a la Figura 7.2 mostra, en valors absoluts, els 

municipis de l’Estat espanyol on almenys una persona resident a Catalunya té una certa vinculació 

territorial, ja sia perquè hi treballa, hi estudia o hi té una segona residència.151 

Com era d’esperar, el territori útil de la població catalana se circumscriu, en bona part, al territori català: 

no en va, el 94,68% dels individus (3.617.058) que, quotidianament, realitzen un desplaçament fora del 

seu municipi té com a destinació un altre municipi català. Cal tenir en compte que la proximitat és un 

element imprescindible en la configuració del territori útil com ha estat definit en aquesta tesi, en tant que 

els desplaçaments entre el lloc de residència i el de treball o estudi han de ser d’una distància assumible 

quotidianament —sovint, diàriament—, mentre que només en la mobilitat relacionada amb les segones 

residències —de temporalitat més dispersa— la distància a recórrer pot ser molt més gran. 

Per províncies, els municipis de la província de Barcelona acullen el 66,27% del total de moviments; els 

de Tarragona, l’11,87%; els de Girona, l’11,22%; i els de Lleida, el 5,32%. Aquestes dades reflecteixen, 

de fet, com s’esperava a priori, força bé la distribució territorial de la població catalana i, sobretot, la dels 

llocs de treball i d’estudi —concentrats a la província de Barcelona i, especialment, a la regió 

 

151.  De fet, el mapa es pot interpretar en termes de població vinculada: des del punt de vista de les destinacions, mostra el 
nombre absolut de població catalana que hi resta vinculada per algun dels tres motius ressenyats. 
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metropolitana—, que atreuen un gran nombre de població, sigui resident en un altre municipi de la 

mateixa província o de fora de l’àm bit, i la de les segones residències, situades, sobretot, a les 

comarques litorals de les províncies de Tarragona i Girona i a la zona pirinenca. 

Figura 7.2. Territori útil de la població catalana: municipis de l’Estat espanyol on almenys una persona 
resident a Catalunya té una certa vinculació territorial. 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Com a conseqüència de la forta mobilitat interna catalana, tan sols els 5,32% dels residents a Catalunya 

majors de 15 anys (203.205) tenen certa vinculació amb algun territori fora de la seva comunitat 

autònoma de residència, sia a la resta de l’Estat espanyol (178.019) o a l’estranger (25.186). 

A escala provincial, i tenint en compte el model de proximitat descrit, no resulta estrany comprovar com 

tres de quatre províncies veïnes amb Catalunya són les principals destinacions externes de la població 

catalana (vegeu la quarta columna de la Taula 7.2): tant Osca com Castelló i Terol són les destinacions 

quotidianes d’uns 13.000 catalans cadascun, mentre que en un segon terme se situen províncies més 

allunyades com ara Granada (8.338), Badajoz (7.346) o Jaén (6.583), seguides de les grans ciutats com 

ara València (6.534), Madrid (4.435) o Sevilla (4.328) i un cas especial, les Illes Balears (6.659). 

Determinar quin és el motiu de vinculació dels catalans en unes províncies i unes altres és una tasca que 

és dificultada pel sobreregistre, ja tantes vegades esmentat, del nombre real d’usuaris de les segones 

residències, ja que, a diferència de les dades sobre mobilitat, que tenen una referència individual, es 

remeten, forçosament, al nombre total de membres de la llar. No obstant això, tenint en compte aquesta 

consideració, però també la hipòtesi que aquest sobreregistre afecta amb una mateixa intensitat totes les 

províncies espanyoles, és possible estimar, d’una manera aproximada, el pes de cada una de les 
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motivacions que duen als catalans a fer un desplaçament fora de la seva comunitat autònoma (vegeu les 

columnes cinquena i sisena de la Taula 7.2) i establir, així, una certa tipologia de destinacions. 

Com era d’esperar, la major part de les persones que es desplacen a la resta d’Espanya ho fan per 

motius derivats de la disponibilitat d’una residència secundària: no podria ser d’una altra manera, ja que, 

com s’ha dit, la mobilitat per treball i estudi requereix una distància assumible, en la majoria dels casos, 

diàriament. 

El percentatge de vinculació per motius residencials, que en moltes províncies és superior al 90%, 

presenta, però, valors significativament més baixos en unes destinacions determinades, que es descriuen 

a continuació agrupades segons les seves característiques: 

ü El primer fet que es destaca és el paper important que té la mobilitat per motius de treball i estudi a 

les províncies amb les ciutats principals del país, com sobretot Madrid (on el 56,58% dels 4.435 

catalans que fan ús del seu territori és per aquest motiu), però també Biscaia (30,28%), Navarra 

(26,15%), Àlaba (22,48%), València (19,49%), Guipúscoa (19,29%), Sevilla (13,45) o Saragossa 

(11,83%). 

Una anàlisi a una escala més detallada, com és la municipal, ens permet comprovar com en tots els 

casos, més que no pas la província, la destinació important és, concretament, la capital provincial. Es 

destaca, en aquest sentit, la ciutat de Madrid, que acapara el 75,76% dels catalans atrets per la seva 

província, xifra molt superior al valor assolit per les altres ciutats importants del país respecte del total 

de la seva província respectiva: Saragossa (27,75%), Sevilla (22,80%) o València (20,72%). 

Cal pensar que, almenys en la gran majoria de casos, es deu tractar d’una mobilitat diferent dels 

moviments pendulars, de caràcter diari, que efectua la majoria de la població que treballa o que 

estudia, en tant que la gran distància entre el municipi de residència i el de destinació els fan 

totalment impossible. Així, es tracta, d’una banda, de persones que, tot i tenir fixada legalment la 

residència en un municipi català, treballen i resideixen —almenys entre setmana— en alguna de les 

ciutats ressenyades; i, de l’altra, d’universitaris que hi fan els seus estudis especialitzats a les seves 

universitats. 

ü Uns casos un xic especials en què també es dóna un fort protagonisme de la mobilitat per treball i 

estudis són les províncies canàries i les Illes Balears. Mentre que en el primer cas el nombre reduït 

de catalans que hi tenen certa vinculació —490; 53 dels quals per motius relacionats amb l’activitat— 

no en permet treure’n conclusions significatives, el cas de les Illes Balears —és la setena província 

no catalana amb una major presència de catalans: 6.659— sembla adequar-se al que s’ha comentat 

per a les grans ciutats espanyoles. 
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Taula 7.2. Nombre d’individus residents a Catalunya que fan ús d’un territori determinat, segons el motiu 
de la vinculació. Província de destinació, 2001 

 
 Nombre absolut de persones vinculades segons motiu de 

vinculació 
 Percentatges 

Província de destinació 
 Treball/estudi  Segona 

residència  Duplicats*  Total  % Treball / 
estudi  % segona 

residència  % total 
individus  

Àlaba  29  100  4  125  22,48%  77,52%  0,00% 
Albacete  20  2.802  6  2.816  0,71%  99,29%  0,07% 
Alacant  117  3.115  17  3.215  3,62%  96,38%  0,08% 
Almeria  53  5.794  11  5.836  0,91%  99,09%  0,15% 
Astúries  187  1.421  10  1.598  11,63%  88,37%  0,04% 
Àvila  10  938  1  947  1,05%  98,95%  0,02% 
Badajoz  43  7.314  11  7.346  0,58%  99,42%  0,19% 
Illes Balears  1.090  5.599  30  6.659  16,30%  83,70%  0,17% 
Barcelona  2.295.164  252.895  16.369  2.531.690  90,07%  9,93%  66,27% 
Burgos  44  2.792  5  2.831  1,55%  98,45%  0,07% 
Càceres  33  4.598  15  4.616  0,71%  99,29%  0,12% 
Cadis  219  2.077  10  2.286  9,54%  90,46%  0,06% 
Cantàbria  34  1.192  6  1.220  2,77%  97,23%  0,03% 
Castelló  1.440  12.387  72  13.755  10,41%  89,59%  0,36% 
Ciudad Real  18  3.776  6  3.788  0,47%  99,53%  0,10% 
Còrdova  308  4.899  14  5.193  5,92%  94,08%  0,14% 
Corunya (La)  247  1.988  4  2.231  11,05%  88,95%  0,06% 
Conca  15  5.196  5  5.206  0,29%  99,71%  0,14% 
Girona  261.073  170.618  3.037  428.654  60,48%  39,52%  11,22% 
Granada  368  7.986  16  8.338  4,41%  95,59%  0,22% 
Guadalajara  22  2.938  3  2.957  0,74%  99,26%  0,08% 
Guipúscoa  93  389  3  479  19,29%  80,71%  0,01% 
Huelva  11  1.946  2  1.955  0,56%  99,44%  0,05% 
Osca  1.206  12.655  47  13.814  8,70%  91,30%  0,36% 
Jaén  81  6.525  23  6.583  1,23%  98,77%  0,17% 
Lleó  37  4.121  9  4.149  0,89%  99,11%  0,11% 
Lleida  159.071  47.277  3.244  203.104  77,09%  22,91%  5,32% 
Lugo  36  4.029  3  4.062  0,89%  99,11%  0,11% 
Madrid  2.572  1.974  111  4.435  56,58%  43,42%  0,12% 
Màlaga  270  3.650  9  3.911  6,89%  93,11%  0,10% 
Múrcia  233  4.651  12  4.872  4,77%  95,23%  0,13% 
Navarra  370  1.045  9  1.406  26,15%  73,85%  0,04% 
Orense  18  3.690  3  3.705  0,49%  99,51%  0,10% 
Palència  11  972  0  983  1,12%  98,88%  0,03% 
las Palmas  33  166  3  196  16,58%  83,42%  0,01% 
Pontevedra  496  1.759  11  2.244  22,00%  78,00%  0,06% 
la Rioja  43  1.116  7  1.152  3,71%  96,29%  0,03% 
Salamanca  59  2.628  8  2.679  2,20%  97,80%  0,07% 
Santa Cruz de Tenerife  20  275  1  294  6,78%  93,22%  0,01% 
Segòvia  10  641  1  650  1,54%  98,46%  0,02% 
Sevilla  513  3.825  10  4.328  11,83%  88,17%  0,11% 
Sòria  25  4.099  3  4.121  0,61%  99,39%  0,11% 
Tarragona  259.807  200.611  6.808  453.610  56,43%  43,57%  11,87% 
Terol  252  12.063  17  12.298  2,05%  97,95%  0,32% 
Toledo  32  1.083  5  1.110  2,87%  97,13%  0,03% 
València  1.307  5.265  38  6.534  19,89%  80,11%  0,17% 
Valladolid  68  1.044  2  1.110  6,12%  93,88%  0,03% 
Biscaia  166  372  3  535  30,86%  69,14%  0,01% 
Zamora  14  2.289  4  2.299  0,61%  99,39%  0,06% 
Saragossa  947  6.094  58  6.983  13,45%  86,55%  0,18% 
Ceuta  17  21  0  38  44,74%  55,26%  0,00% 
Melilla  9  123  1  131  6,82%  93,18%  0,00% 
Total Estat espanyol  2.988.361  836.823  30.107  3.795.077  78,12%  21,88%  99,34% 
Estranger  12.227  12.959  0  25.186  48,55%  51,45%  0,66% 
Total  3.000.588  849.782  30.107  3.820.263  77,93%  22,07%  100,00% 

* Per duplicats hom entén aquells individus que treballen o estudien al mateix municipi on tenen la segona residència, motiu pel 
qual han estat exclosos del càlcul de població total. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 
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ü Un segon grup destacable de províncies seria format per les que tenen una llarga tradició d’emigració 

cap a terres catalanes, sobretot andaluses i extremenyes, i, en menor mesura, castellanomanxegues 

i gallegues. Així, Granada acull 9.338 residents a Catalunya; Badajoz, 7.346; Jaén, 6.583; Conca, 

5.206; Còrdova, 5.193; i Múrcia, 4.872. Òbviament, es tracta en la majoria dels casos d’un espai de 

vida generat per la segona residència, no tan sols perquè la distància respecte a Catalunya 

impossibilita una mobilitat de classe pendular per motius de treball o d’estudi, sinó, i sobretot, perquè 

la disponibilitat d’un segon habitatge en alguna d’aquestes províncies és un fet força destacable de la 

població resident a Catalunya, en tant que és una manera de mantenir-hi el vincle dels immigrants 

que en procedeixen. 

I és que com s’ha comprovat en un estudi recent (Ajenjo i Alberich, 2006), centrat en l’àmbit 

metropolità més proper a la ciutat de Barcelona, el grau de coincidència entre la localització provincial 

de la segona residència i la província de naixement d’algun dels membres de la llar és molt elevat: en 

dues de cada tres llars, la província on es troba la segona residència coincideix amb la província de 

naixement d’algun membre de la llar. La coincidència, a més, és especialment important a les 

províncies d’origen del flux migratori en tant que a zones com Extremadura i les províncies no 

costaneres d’Andalusia supera el 80%, i no seria estrany que bona part del 20% restant fos atribuïble 

a la coincidència amb el lloc de naixement d’uns altres parents —probablement els pares, que ja no 

resideixen a la llar. 

ü Com s’ha comentat, les províncies més properes a Catalunya són les que reben una major presència 

de població que hi resideix —Osca (13.814), Castelló (13.775) i Terol (12.298)— com a resultat de la 

combinació dels dos factors de vinculació. D’una banda, els municipis situats més a prop de 

Catalunya reben un nombre relativament important de treballadors i estudiants, sobretot a les 

províncies d’Osca (Fraga, 345) i Castelló (Vinaròs, 629), que vénen a sumar-se a l’important nombre 

de persones vinculades a la pròpia capital provincial (Osca, 121; Castelló de la Plana, 202); i, de 

l’altra, i cosa que és més important, aquestes províncies tenen un gran atractiu turístic per la seva 

situació al peu del Pirineu i a la costa mediterrània. Aquest fet explica el nombre elevat de persones 

que tenen una certa vinculació per la via residencial a municipis d’Osca com ara Benasc (809), Jaca 

(415) o, sobretot, la mateixa ciutat d’Osca (1.123); i de Castelló, com ara el ja esmentat Vinaròs 

(1.663), Penyíscola (1.408), el mateix Castelló de la Plana (905), Alcalà de Xivert (571), Benicarló 

(531) o Benicàssim (447). 

ü Per acabar l’anàlisi de les destinacions espanyoles de la mobilitat de la població, cal fer una breu 

referència a aquells territoris menys freqüentats. Es tracta, en general, de municipis no inclosos en 

cap de les categories anteriors de províncies: poblacions del nord peninsular, especialment del País 

Basc, Navarra, Cantàbria, Castella i Lleó, i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que 

comparteixen la característica de trobar-se prou lluny de Catalunya per a no rebre població que s’hi 
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desplaça per treballar o estudiar i que tampoc no tenen gaire tradició emigratòria cap a les nostres 

terres, de manera que la vinculació per la via multiresidencial tampoc no hi és important. De fet, a 

aquests territoris pertanyen bona part dels 2.308 municipis espanyols (el 27,97% del total) no 

freqüentats per cap català, xifra que ascendeix fins a 4.383 (el 53,13%) si es tenen en consideració 

els usats per menys de 10 catalans. 

ü Finalment, cal fer un apunt a la utilitat que el territori situat fora de l’Estat espanyol té per a la població 

catalana en tant que és la destinació de fins a 25.186 persones, xifra no gens negligible, de manera 

que és, de fet, la primera destinació no catalana en importància. Un cop més, la descomposició 

segons la motivació dels desplaçaments ens dóna una pista sobre les causes d’aquest fet: d’una 

banda, el 48,55% s’hi desplaça per treballar o estudiar, de manera que cal pensar que, en la seva 

gran majoria, la destinació principal d’aquests fluxos deuen ser els municipis francesos situats prop 

de la frontera o Andorra.152 I de l’altra, el 51,45% restant és atribuïble a la disponibilitat d’una segona 

residència; i, si bé probablement les segones residències a l’estranger segueixen una lògica molt 

similar a l’exposada per al cas de les situades a l’Estat espanyol, la magnitud del fenomen és de 

difícil avaluació, ja que en aquest cas el cens no dóna informació sobre quin és el país on es localitza 

l’habitatge. 

7.2.3. El territori útil de la població catalana segons el municipi de residència 

Si bé fins ara s’ha estudiat el territori útil de la població catalana en el seu conjunt, a partir de l’anàlisi de 

les seves destinacions —des del punt de vista de les quals es pot interpretar en termes de població 

vinculada—, el present apartat pretén disminuir l’escala d’anàlisi, ja que l’objectiu és dibuixar el territori útil 

de cada un dels municipis catalans. 

Abans de fer-ho, però, cal fer tres consideracions. En primer lloc, a causa del volum d’informació  

—recordem que el nombre de municipis catalans és 946— i la similitud de comportaments entre si, s’ha 

optat per la seva agrupació en unes quantes categories que, prenent-ne com a exemple uns quants 

d’escollits i sense ànims d’ésser exhaustius, il·lustren el comportament més o menys comú de tots els 

municipis que en formen part. De totes maneres, remetem el lector interessat a conèixer les particularitats 

 

152.  De fet, Andorra és la primera destinació dels ocupats catalans a l’estranger (1.485) per davant de França (1.119), tendència 
que s’inverteix en el cas de la població que estudia (38 enfront de 424). 
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municipals a l’annex digital adjunt a aquesta tesi doctoral, on es poden consultar els mapes individuals de 

tots i cada un dels 946 municipis catalans.153 

En segon lloc, i tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, la informació analitzada adopta la forma, no 

absoluta, com s’esdevenia en el cas de l’estudi de la població catalana en el seu conjunt, sinó relativa: les 

figures mostrades a continuació representen el pes de cada una de les destinacions sobre el total de 

persones que surten fora del municipi analitzat per dur a terme alguna de les tres activitats analitzades al 

llarg de la tesi. Aquesta característica permet, d’una banda, minimitzar, en part, l’efecte de la grandària 

poblacional dels municipis i, de l’altra, facilitar la lectura dels resultats en termes de territori útil: el nombre 

de municipis representats, la seva distribució territorial i la intensitat de la relació seran tres elements que 

donaran idea de l’amplitud i la diversitat dels espais de vida de la població de cada un dels municipis 

catalans. Alhora, aquest fet permet que la interpretació dels resultats obtinguts es pugui fer, fins a un cert 

punt, en termes de grau de metropolitanització del territori, partint de la hipòtesi que els municipis amb 

una presència major d’aquesta característica presenten, almenys a priori, una diversitat més gran de 

destinacions útils amb una dispersió territorial mes gran. 

Finalment, en tercer lloc, s’ha prescindit de representar les destinacions fora del territori català: malgrat 

que s’han tingut en compte a l’hora de calcular el pes de cada una de les destinacions municipals, s’ha 

optat per no mostrar el seu valor a la cartografia adjunta en tant que, a causa del valor baix en termes 

absoluts d’aquests fluxos, la seva significació és escassa. No obstant, i en els casos on tenen un pes 

relatiu important, s’hi ha fet alguna referència al text. 

El territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona 

Per una banda, Barcelona es caracteritza, d’una banda, com s’ha dit, pel fet de presentar una de les 

proporcions més baixes de població que es desplaça a un altre municipi —el 30,89%—, però, per l’altra, 

les destinacions de la mobilitat abracen gairebé la totalitat del territori català, ja que tan sols quinze 

municipis no reben la visita de cap resident a la capital catalana.154 Aquesta gran dispersió territorial dels 

fluxos comporta que la concentració de desplaçaments a un municipi concret sigui escassa: tan sols dos 

 

153.  Pel seu interès, a més de la representació cartogràfica de la distribució territorial del territori útil dels habitants de cada 
municipi, s’ha volgut incloure una sèrie d’informació que, a manera de fitxa estadística, descriu la casuística municipal. Així, s’hi 
presenta informació tant sobre la població com sobre els desplaçaments extramunicipals. 

154.  En concret, es tracta dels municipis del Far d’Empordà, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilabertran, Sant Julià de Llor i Bonmatí, 
Alcanó, Bassella, Bausen, Benavent de Segrià, Estamariu, Fondarella, Tiurana, Castellvell del Camp, Torre-serona, Vila-sana i la 
Febró.  
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municipis —l’Hospitalet de Llobregat i Calafell— reben més del 2% de desplaçaments d’habitants de 

Barcelona (el 3,61% i el 2,92% respectivament). 

Figura 7.3. Territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona. Percentatge d’utilització de cadascun dels 
municipis catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Aquest dos municipis il·lustren clarament les pautes de distribució territorial dels municipis utilitzats pels 

barcelonins (vegeu la Figura 7.3), en tant que es poden identificar fins a quatre àrees de freqüentació, que 

obeeixen a dues motivacions diferents. En primer lloc, l’ús força intens i extens de bona part del territori 

metropolità, especialment de la resta de la comarca del Barcelonès i de les comarques del Baix Llobregat 

i el Vallès Occidental —però menys important en el cas de l’Alt Penedès—, d’una banda, i l’ús 

relativament important de certes capitals comarcals no metropolitanes, com és el cas de les ciutats de 

Lleida i Girona i de les capitals de les comarques més properes a l’Àmbit Metropolità (Manresa, Berga, 

Santa Coloma de Farners), de l’altra, semblen obeir a un clar patró de mobilitat laboral, de certa 

proximitat, per la important concentració de llocs de treball que s’esdevé a les àrees comentades. Així 

s’explica la importància de l’Hospitalet de Llobregat, però també la de municipis propers com ara Sant 

Cugat del Vallès (1,81%), Badalona (1,73%) o el Prat de Llobregat (1,58%). 

En segon lloc, i per motius residencials, es dibuixen clarament un eix litoral, que abraça gairebé la totalitat 

de la costa catalana des del cap de Creus al delta de l’Ebre —amb Calafell, però també amb Castelldefels 

(1,72%), el Vendrell (1,71%) o Cunit (1,61%) com a casos paradigmàtics—, i, més tènuement, una 
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freqüentació de l’àrea pirinenca, especialment de les comarques de la Val d’Aran, la Cerdanya i el 

Ripollès. 

Analitzant les destinacions principals fora del territori català, el factor residencial s’erigeix, igualment, com 

el factor explicatiu dels valors força elevats, d’una banda, de les províncies d’Osca (1,42%), Terol (1,28%) 

i Castelló (1,14%), i, de l’altra, del territori situat fora de l’Estat espanyol (1,63%). Aquest resultats no 

sorprenen, ja que ja s’havia observat la tendència de la població catalana a ocupar, a part del territori 

propi, les províncies que hi són més properes; i cal no oblidar que el comportament dels habitants de 

Barcelona determina, pel seu pes relatiu, en gran mesura, el del total de la població catalana. 

El territori útil dels habitants de l’Àmbit Metropolità 

En la configuració del territori útil dels habitants de l’Àmbit Metropolità, malgrat la seva heterogeneïtat, es 

poden detectar una sèrie de pautes més o menys generalitzades. En primer lloc, es tracta de la regió de 

Catalunya els habitants de la qual fan un ús més ampli del territori: probablement pel mateix caràcter 

metropolità, les relacions interrmunicipals són nombroses i disperses territorialment, fruit de l’elevada 

obertura que caracteritza aquests tipus de territoris. Amb tot, i com era d’esperar, les relacions més 

intenses s’esdevenen entre municipis veïns, de manera que bona part del territori útil dels habitants d’un 

municipi se circumscriu, d’una banda, a la pròpia comarca i, de l’altra, de manera ineludible, a la ciutat de 

Barcelona. Per exemplificar aquest fet, fixem-nos en el que s’esdevé en el cas dels habitants d’un 

municipi del Vallès Oriental: Mollet del Vallès (vegeu el tercer mapa de la Figura 7.4). Les dades 

demostren que el 36,92% dels desplaçaments tenen com a destinació la mateixa comarca de residència  

—xifra que arriba gairebé al 50% si s’amplia a tres municipis veïns del Vallès Occidental: Santa Perpètua 

de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Montcada i Reixac —, mentre que la ciutat de Barcelona és la 

destinació d’un important 20,01% dels desplaçaments quotidians. El 30% restant té com a destinació, 

com s’esdevé en la majoria del casos, municipis de caràcter turístic i, per tant, sovint força més allunyats 

del lloc de residència. 

La proximitat del territori útil esdevé encara més rellevant en el cas dels municipis petits, que veuen com 

bona part de la seva població que treballa o estudia ha de fer un desplaçament fora del seu límit 

municipal, sovint amb destinació a la capital comarcal. És el cas, per exemple, del municipi de Santa Fe 

del Penedès (vegeu el quart mapa de la Figura 7.4), on el 79,23% dels 139 desplaçaments 

intermunicipals realitzats pels seus habitants tenen com a destinació la pròpia comarca —només 

Vilafranca del Penedès significa el 49,31% dels moviments totals—, i el 8,46%, Barcelona. 

Per contra, no s’aprecien diferències significatives entre el territori útil dels habitants de la capital comarcal 

i el dels habitants de la resta de municipis. Malgrat que es podria esperar que el territori útil dels residents 

als municipis veïns fos més pròxim, més reduït, pel fet d’enviar bona part del seu flux de població 
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ocupada i estudiant al cap de comarca, per la concentració de llocs de treball i places d’ensenyament que 

hi té lloc, les dades no semblen constatar aquest efecte, sinó més aviat el contrari: la necessitat de 

desplaçament intercomarcal dels habitants del cap comarcal semblen més reduïdes, en tant que l’índex 

d’autocontenció comarcal —el percentatge de desplaçaments interns— dels seus habitants és, sovint, 

major. 

No obstant això, malgrat que el caràcter metropolità de l’àrea facilita el fet de disposar d’un territori útil 

força ampli, s’hi observen algunes fronteres que semblen força impermeables a les relacions 

intermunicipals quotidianes. La primera d’elles fa referència a la ciutat de Barcelona: de manera 

generalitzada, el territori útil dels habitants dels diferents municipis metropolitans, especialment dels més 

propers a la capital catalana, presenta una forta asimetria segons quina sigui la seva situació respecte a 

Barcelona. Així, mentre que els residents al sud de la ciutat —vegeu el primer mapa de la Figura 7.4, 

corresponent a l’Hospitalet de Llobregat— mostren una tendència clara a l’ús preferencial dels municipis 

situats al sud, especialment de les comarques del Baix Llobregat i el Garraf, s’esdevé la situació contrària 

en els situats al nord —vegeu el territori útil dels residents  de Badalona al segon mapa de la Figura 7.4—, 

amb una major intensitat d’ús del Maresme. L’efecte esmentat no se circumscriu únicament al territori 

metropolità més propi a Barcelona, sinó que es perllonga més enllà, de manera que en municipis del 

Garraf, o fins i tot del Baix Penedès, per una banda, i de l’Alt Maresme i la Selva, per l’altra, la capital 

catalana es configura com el municipi que marca el límit del territori útil dels seus residents. 

Aquest efecte de la ciutat de Barcelona com a frontera de la mobilitat habitual coincideix, de fet, en 

l’observat per a la mobilitat residencial dels habitants de la mateixa ciutat. En un treball recent, López Gay 

(2005), ja ha constatat la relació entre la situació del districte de residència, especialment entre els més 

perifèrics, i la probabilitat de dur a terme un canvi residencial segons la localització del municipi de 

destinació: 

[...] Per als districtes limítrofes l’efecte de la proximitat territorial es manifesta de forma molt clara. 
S’estableix una frontera nord-sud a la regió metropolitana que delimita les preferències dels qui estan 
a un costat o a l’altre, afavorint una gran asimetria territorial pel que fa als llocs de procedència. Les 
persones que es traslladen a Sants-Montjuïc o a les Corts provenen de les comarques del Baix 
Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf, mentre que els qui es dirigeixen als districtes de la Zona Nord, 
provenen del Maresme, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. Sembla ser que creuar la ciutat de 
Barcelona és un exercici poc desitjable; s’insereixen aquí elements relacionats amb les xarxes 
socials, les xarxes i els costos de transport i les relacions laborals, i que apunten cap a la prevalença 
de relacions amb els llocs de procedència (Módenes, 1998). Seria il·lustratiu poder observar aquest 
mapa amb anterioritat a la construcció de les rondes de circumval·lació de Barcelona, que han 
afavorit relativament la connectivitat entre els dos extrems de la ciutat per a veure si la influència dels 
costos socials i econòmics que representa creuar la ciutat repercutia encara més en la polaritat 
observada (López Gay, 2005, p. 9). 
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Figura 7.4. Territori útil dels habitants d’alguns municipis de l’Àmbit Metropolità: l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Mollet del Vallès i Santa Fe del Penedès. Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis 
catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 L’Hospitalet de Llobregat Badalona 

  
 Mollet del Vallès Santa Fe del Penedès 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Cal dir, però, que l’efecte esmentat només es palesa en el cas dels municipis situats al sud i al nord de la 

ciutat de Barcelona —al mateix Barcelonès i a les comarques del Maresme, el Baix Llobregat i el 

Garraf—, mentre que en aquells que ocupen una situació més central —com és el cas de la majoria del 

Vallès Occidental—, la preferència entre una destinació i una altra no sembla tan clara, ja que es 

distribueixen territorialment de manera simètrica a banda i banda de Barcelona. 

En segon terme, s’aprecia una falta d’interrelació entre dues comarques veïnes: el Vallès Oriental i el 

Maresme. Malgrat l’obertura de l’autopista C-60, que inclou l’anomenat túnel de Parpers per a salvar el 
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coll del mateix nom, entre Mataró i Granollers, la intensitat dels fluxos quotidians entre ambdues 

comarques és força reduït, cosa que fa que als mapes es dibuixin, clarament, els seus límits 

administratius. 

El territori útil dels habitants dels municipis de la comarques interiors de la província de Barcelona 

El territori útil dels habitants de la resta de la província de Barcelona, residents en municipis amb un 

caràcter metropolità no tan marcat, presenta algunes característiques comunes en tots. En general, com 

ja succeïa en certs municipis metropolitans, es tracta d’un territori marcat per la proximitat, reduït 

pràcticament a la comarca de residència i als municipis que hi son veïns, si bé s’hi destaca la influència 

d’un element nou respecte a aquells: l’efecte de la xarxa viària. 

En efecte, la proximitat a la xarxa viària i l’accessibilitat que se’n deriva, que ja s’havia mostrat com una 

variable que afavoreix l’ús d’un municipi diferent del de residència, apareixen com un factor que permet 

ampliar el territori on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Així, els mapes mostrats a la 

Figura 7.5 il·lustren clarament com els espais de vida dels habitants de municipis de les quatre comarques 

barcelonines no metropolitanes —Gironella (el Berguedà), Centelles (Osona), Sallent (el Bages) i 

Igualada (l’Anoia)— presenten, al mateix temps, dues lògiques territorials diferents i complementàries: 

d’una banda, el factor proximitat hi és cabdal, ja que en tots els casos prop del 50% dels desplaçaments 

són de caràcter comarcal intern, mentre que, de l’altra, la major part dels moviments cap a fora de la 

comarca de residència tenen com a destinació municipis situats al mateix eix viari que el municipi de 

residència, en la majoria dels casos en direcció a Barcelona. Així, el territori útil tant dels habitants de 

Gironella com dels de Sallent se situa a l’eix del Llobregat, al voltant de la C-16 —característica comuna a 

la veïna comarca del Solsonès, que comparteix força semblances amb el Bages—; el dels residents a 

Centelles, al llarg de la C-17; i, finalment, el dels igualadins, seguint l’A-2. 

Amb independència d’aquest factor explicatiu, sens dubte vinculat a la mobilitat per motius de treball i 

d’estudi, l’espai definit per les segones residències sembla tenir una identitat pròpia, distribuït amb major o 

menor intensitat al llarg de la costa catalana, però centrat especialment en dos territoris: per als municipis 

situats al nord de Barcelona, cal destacar l’ús preferent dels municipis de la Costa Brava —comarques de 

la Selva, el Baix Llobregat i l’Alt Empordà—, mentre que, al sud, a la Costa Daurada, es destaca un nucli 

força consolidat conformat per municipis del Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp. Per contra, 

l’atractiu turístic  de l’àrea pirinenca no hi apareix pràcticament reflectit, a excepció de certs municipis que 

s’hi situen a prop, com és el cas dels de la comarca del Berguedà i d’Osona, que presenten una major 

freqüentació de la Cerdanya i el Ripollès. Sens dubte, la menor disponibilitat de segones residències dels 

habitants d’aquestes comarques amb un menor caràcter metropolità n’és l’explicació més plausible. 
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Figura 7.5. Territori útil dels habitants d’alguns municipis de les comarques interiors de la província de 
Barcelona: Gironella, Centelles, Sallent i Igualada. Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis 
catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 Gironella Centelles 

  
 Sallent Igualada 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

El territori útil dels habitants del pla litoral i del prelitoral de la província de Girona 

Malgrat que la diversitat és més gran que no pas en el cas de l’Àmbit Metropolità, s’ha optat per mostrar 

conjuntament el territori útils dels municipis de la franja costanera litoral pel fet de presentar, amb unes 

particularitats pròpies, unes certes similituds, sobretot en contraposició al que s’esdevé en els de la 

mateixa província però situats al peu del Pirineu. Així, d’una banda, es tracta d’un àmbit força tancat en si 
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mateix, en tant que és origen i destinació de bona part dels desplaçaments intermunicipals dels seus 

habitants; i, de l’altra, s’hi constata el paper molt important de la ciutat de Girona com a destinació, ja que 

s’hi dirigeixen, en la majoria dels casos, més del 5% dels habitants de cada municipi. 

Ara bé, vegem amb una mica més de detall el que s’esdevé d’una manera més concreta en algunes 

àrees de la regió: 

ü En primer lloc, el territori útil dels habitants dels municipis de l’Empordà passa per ser, pràcticament, 

un dels més tancats de tot Catalunya: probablement per la gran fragmentació territorial de la zona  

—caracteritzada per un gran nombre de municipis petits amb poblacions reduïdes—, la major part 

dels desplaçaments quotidians de la seva població tenen com a destinació un altre municipi de la 

mateixa comarca. Un bon exemple d’aquest fet és el cas d’Avinyonet de Puigventós, un municipi de 

l’Alt Empordà, el 44,29% de la població major de 15 anys del qual utilitza més d’un municipi. 

D’aquests, la major part dels desplaçaments, concretament el 83,13%, no surten de la seva comarca 

de residència (vegeu el primer mapa de la Figura 7.6). De fet, només la capital, Figueres, ja és la 

destinació de més de la meitat dels moviments. El 16,87% dels desplaçaments restants, de caràcter 

intercomarcal, es reparteixen pràcticament entre tres destinacions: les ciutats de Girona (el 5,52%) i 

de Barcelona —on, malgrat la seva llunyania, es dirigeix el 3,07% dels desplaçaments—, i 

l’estranger, amb el 2,15%, xifra que cal entendre per la proximitat de la frontera francesa. 

ü La situació esdevé encara més extrema quan el municipi en qüestió es troba situat a la costa: d’una 

banda, els desplaçaments extramunicipals es redueixen notablement, probablement pels atractius 

turístics que el mateix municipi ofereix; i, de l’altra, en el cas de realitzar-se, es restringeixen, 

sobretot, a l’entorn més proper. És el que s’esdevé, per exemple, a Calonge (vegeu el segon mapa 

de la Figura 7.6): del 27,07% de població major de 15 anys que freqüenta un municipi diferent del 

seu, el 50,25% es desplaça als municipis litorals més propers (Palamós, Castell i Platja d’Aro i Sant 

Feliu de Guíxols), xifra que augmenta fins al 83,65% si es prenen en consideració les ja clàssiques 

destinacions de les ciutats de Girona i Barcelona.En la situació totalment oposada se situen els 

municipis de la Selva: sens dubte pel fet de ser la comarca més pròxima a l’Àmbit Metropolità 

comparteix amb aquest alguns dels seus trets característics —com ara el pes important de Barcelona 

i la resta de capitals comarcals (sobretot les més properes, com Granollers i Mataró) com a 

destinacions potencials i una major dispersió, en general, dels fluxos de mobilitat habitual—, al mateix 

temps que la proximitat amb Girona determina que aquesta tingui, igualment, un pes important. Es 

podria dir, doncs, que la comarca de la Selva es configura com un espai de transició entre un Àmbit 

Metropolità molt consolidat i una regió metropolitana gironina, almenys encara, força incipient. 
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Figura 7.6. Territori útil dels habitants d’alguns municipis del pla litoral i del prelitoral de la província de 
Girona: Avinyonet de Puigventós, Calonge, Hostalric i Fornells de la Selva. Percentatge d’utilització de 
cadascun dels municipis catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 Avinyonet de Puigventós Calonge 

   
 Hostalric Fornells de la Selva  

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

El cas d’Hostalric, representat al tercer mapa de la Figura 7.6, il·lustra clarament aquest fet: les 

ciutats de Barcelona i Girona tenen una importància similar com a destinació dels desplaçaments 

dels seus habitants (7,58% i 9,22% respectivament), efecte que, sens dubte per la proximitat amb 

l’autopista AP-7, s’estén al llarg dels municipis intermedis de les comarques del Vallès Oriental, de la 

pròpia comarca de la Selva i del Gironès i que ajuda a eixamplar la ja comentada circumscripció del 

territori útil a la comarca de residència (que és la destinació del 55,12% dels moviments generats). 
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ü Els municipis de les comarques del Gironès i del Pla de l’Estany constitueixen una altra subregió amb 

particularitats pròpies, més pròximes a la configuració d’un àrea funcional única. Es tracta d’una zona 

ben definida, força tancada en si mateixa, sens dubte per la presència de la ciutat de la Girona, que 

s’erigeix com una destinació molt important dels fluxos que s’hi generen i que s’estén fins a la franja 

litoral més propera —la comarca del Baix Empordà principalment— pel seu important atractiu turístic, 

nucli important de localització de segones residències, i més tímidament, cap a l’interior, seguint l’eix 

Transversal cap a la comarca d’Osona. º 

El cas del municipi gironí de Fornells de la Selva, mostrat al quart mapa de la Figura 7.6, és un bon 

exemple de les tendències acabades d’apuntar: la proximitat del nucli urbà format per Girona i Salt 

determina que més de la meitat de la seva població —el 57,90%— s’hi desplaci quotidianament i la 

resta de destinacions importants es reparteix entre els municipis més propers, tant interiors del 

Gironès com de la Selva, i, sobretot, del litoral baixempordanès —Castell i Platja d’Aro (4,88%), 

Calonge (3,04%) i Sant Feliu de Guíxols (2,89%). 

El territori útil dels habitants de les comarques pirinenques gironines 

En contraposició al què s’esdevé amb la població del pla gironí, els habitants de les comarques 

prepirinenques i pirinenques de les terres gironines (la Garrotxa, el Ripollès i part de la Cerdanya) 

mostren una major autonomia, sobretot respecte a la capital provincial. Fins a un cert punt, àdhuc el seu 

comportament és, amb alguns matisos, més semblant al de les comarques de la província de Barcelona 

més properes que no pas a les seves homòlogues gironines. 

Així, les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, sens dubte per la influència de la xarxa viària —la C-16 

i la C-17, respectivament— i ferroviària, mostren un comportament territorial que es podria considerar com 

una prolongació del de les seves veïnes més al sud, el Berguedà i Osona: la influència de Barcelona i 

dels municipis metropolitans hi és força més important que no pas la de la ciutat de Girona, sens dubte 

perjudicada per una xarxa de comunicacions menys eficaç —limitada a l’anomenat eix Pirinenc, format 

per la C-16, la N-260 i la C-66. Aquest és el cas, per exemple, del municipi de Campdevànol (primer mapa 

de la Figura 7.7): deixant de banda la pròpia capital comarcal —Ripoll, que és la destinació del 40% dels 

desplaçaments que s’hi generen—, el segon municipi en importància és Barcelona (18,37%), molt per 

sobre de Girona (3,92%), que també és superada per Vic (4,77%). De fet, encara que tímidament, 

s’insinua el traçat de la C-17 pel seu pas per les comarques d’Osona i del Vallès Oriental, on es 

concentren la major part de les destinacions significatives, a excepció de certs municipis turístics de la 

Costa Brava —l’Escala, Calonge i Torroella de Montgrí, per esmentar-ne tres exemples. 
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Figura 7.7. Territori útil dels habitants d’alguns municipis de les comarques prepirinenques i pirinenques 
de la província de Girona: Campdevànol i Olot. Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis 
catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 Campdevànol Olot 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

A semblança del que s’esdevenia en el cas de la Selva, la comarca de la Garrotxa sembla tenir un paper 

de frontissa entre un model d’ús territorial —el metropolità barceloní— i un altre —el gironí—, en tant que 

s’hi combinen característiques de tots dos, com es demostra en el cas de la seva capital, Olot (vegeu el 

segon mapa de la Figura 7.7). A més del ja sabut factor de la proximitat —pel qual Sant Joan les Fonts 

(13,12%) és la destinació principal dels olotins—, cal destacar-hi una major utilització de l’espai litoral 

gironí —no en va, Roses i l’Escala ocupen els llocs quart i cinquè respectivament en ordre 

d’importància— i una pràctica igualació de la influència de Girona (10,99%) i Barcelona (9,60%), al mateix 

temps que el llarg rosari de municipis barcelonins quasi hi desapareix. 

El territori útil dels habitants del Camp de Tarragona 

De la mateixa manera que s’esdevenia en el cas del conjunt urbà integrat per Girona i Banyoles, el 

triangle format per Tarragona, Reus i Valls es configura com un incipient àmbit urbà únic i integrat, si bé 

d’un abast territorial força modest. Aquest fet determina que bona part dels municipis de les comarques 

del Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp i el Baix Penedès presentin uns trets pròxims als dels municipis 

de la regió de Barcelona, ja que es caracteritzen pel fet de tenir un territori útil policèntric, amb diverses 

destinacions rellevants dins l’àmbit més proper. Aquesta distribució força concentrada és afavorida per la 

proximitat de la Costa Daurada, important nucli turístic on es concentra bona part dels habitatges 

secundaris dels residents de l’àrea. Aquest fet determina que la importància de les destinacions de la 
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resta de Catalunya presenti uns valors força baixos, on només Barcelona es destaca com una destinació 

constant amb valors al voltant del 5% dels moviments. 

Figura 7.8. Territori útil dels habitants d’alguns municipis del Camp de Tarragona: el Morell i Llorenç del 
Penedès. Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 el Morell Llorenç del Penedès 

   

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Un dels exemples més clars d’aquest àmbit és el municipi del Morell (vegeu el primer mapa de la Figura 

7.8), el territori útil dels habitants del qual es troba polaritzat per les tres ciutats mencionades —que són la 

destinació del 31,57%, el 14,23% i el 4,07% respectivament del total de desplaçaments generats— i, com 

s’esdevé en la majoria dels casos, per algun municipi veí —la Pobla de Mafumet (10,70%), per exemple. 

Per la seva banda, els municipis que participen menys en la configuració d’aquest espai metropolità són 

els de la comarca del Baix Penedès, que semblen trobar-se en una posició intermèdia entre les àrees 

funcionals de Barcelona i Tarragona, amb gran importància de les ciutats mitjanes situades entre 

ambdues —Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, principalment— i dels municipis litorals més 

propers, nuclis importants d’allotjament turístic —el Vendrell, Calafell i Roda de Barà en són els exemples 

més clars. El cas de Llorenç del Penedès, mostrat al segon mapa de la Figura 7.8, és força il·lustratiu 

d’aquest fet. 

El territori útil dels habitants de les Terres de l’Ebre 

No es tracta, ni de bon tros, d’un col·lectiu homogeni, sinó que la diversitat de comportaments dels seus 

habitants ens permet identificar-hi dos grans grups: 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 293 

ü Les comarques interiors (la Terra Alta i la Ribera d’Ebre). Abans de comentar la distribució territorial 

de l’espai útil dels seus habitants, cal dir que es tracta d’una àrea amb una forta autocontenció 

municipal: en el cas del municipi seleccionat —Batea (vegeu el primer mapa de la Figura 7.9)—, 

només el 19,22% dels seus habitants utilitza més d’un municipi, valor que s’ha d’explicar, entre unes 

altres coses, per la deficient xarxa viària d’aquella zona. 

Centrant-nos en els individus que sí que realitzen un desplaçament intermunicipal, cal indicar que la 

configuració del seu territori útil és condicionat per quatre factors diferents:  

- Com una tendència general, la proximitat, en tant que bona part dels moviments es dirigeixen bé 

a les capitals comarcals —Gandesa o Móra d’Ebre—, bé als municipis més propers.  

- La influència que, malgrat la distància continua tenint Tarragona, en qualitat de capital provincial, 

i, fins i tot, la ciutat de Barcelona, on es dirigeixen un nombre important de persones (en el cas 

de Batea, el 14,75% i el 10,91% respectivament). En aquest sentit és important l’escàs 

protagonisme de Lleida (on només es dirigeixen els 0,29% dels habitants) malgrat la seva 

relativa proximitat, fet sens dubte causat per la manca de bones comunicacions, ja que el 

desplaçament més curt a la capital del Segrià exigeix, sobretot en el cas dels municipis de la 

Terra Alta, un gran rodeig per terres aragoneses. 

- Precisament la proximitat amb el límit autonòmic determina que un nombre no gens negligible de 

persones es desplacin habitualment a Aragó —en el cas de Batea, els desplaçaments a la 

província de Saragossa són el 4,72% del total. 

- Finalment, cal fer un petit esment del percentatge important de persones que declaren tenir 

algun vincle amb l’estranger (el 8,26% a l’exemple ressenyat). L’explicació d’aquest fet, força 

generalitzat en els municipis de la zona, no és gaire clara i només es pot basar en conjec tures: 

d’una banda, que es tracti d’una declaració errònia de la destinació o, de l’altra, la presència 

relativament important d’estrangers que, mitjançant la residència, mantenen certa vinculació amb 

el país de procedència. 
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Figura 7.9. Territori útil dels habitants d’alguns municipis de les Terres de l’Ebre: Batea i Santa Bàrbara. 
Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 Batea Santa Bàrbara 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

ü Les comarques de l’extrem sud (el Montsià i el Baix Ebre). Si bé comparteixen bona part de les 

característiques del grup anterior, aquestes comarques també presenten certes particularitats, que 

són les que es destacaran aquí, exemplificades pel cas de Santa Bàrbara, municipi del Montsià situat 

a mig camí entre Tortosa i Amposta (vegeu el segon mapa de la Figura 7.9). Es tracta d’un àmbit més 

tancat, on la proximitat hi té un paper més important: només la comarca de residència és ja la 

destinació del 51,05% dels desplaçaments, xifra que s’eleva fins al 71,37% si es pren en consideració 

la ciutat de Tortosa i fins al 86,49% si es comptabilitza la veïna província de Castelló. 

En efecte, aquesta és una de les altres característiques d’aquesta àrea, ja que és la que presenta 

una major vinculació amb el territori no català: la proximitat amb la província de Castelló determina, 

d’una banda, que un bon nombre de treballadors i estudiants s’hi desplaci habitualment i, de l’altra, i a 

causa del seu caràcter turístic, és el lloc escollit per bona part dels residents de la zona per a 

localitzar-hi el seu habitatge secundari. 

Finalment, l’efecte de la proximitat —o la seva manca— explica el menor percentatge d’utilització de 

la ciutat de Tarragona (5,08%) i, encara més, de Barcelona (4,46%). 

El territori útil dels habitants dels municipis de l’Àmbit de Ponent 

Les característiques particulars d’aquest territori, amb una successió de ciutats petites i mitjanes  

—Cervera, Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, les Borges Blanques i Lleida— força pròximes entre si i 
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pràcticament alineades entorn l’A-2, li atorguen una configuració pròxima a la d’una funcional única, però 

sense característiques metropolitanes. Aquesta estructura policèntrica té el seu reflex en la delimitació del 

territori útil dels seus habitants: es tracta d’un espai força tancat, amb destinacions diverses que es 

reparteixen el pes de manera força homogènia segons la seva proximitat al municipi en qüestió, però amb 

una certa prevalença de la ciutat de Lleida. Així es demostra en els casos de Bellvís i Artesa de Segre 

(vegeu la Figura 7.10): a part de la capital provincial, la major intensitat d’ús s’esdevé, sempre, a la capital 

comarcal —Mollerussa i Balaguer, respectivament—, seguida de la resta de ciutats importants de la zona. 

Figura 7.10. Territori útil dels habitants d’alguns municipis de l’Àmbit de Ponent: Bellvís i Artesa de Segre. 
Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 Bellvís Artesa de Segre 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

Altrament, s’hi destaquen dues zones més d’ús preferencial: d’una banda, la ciutat de Barcelona hi 

reapareix com una destinació important —destinació del voltant del 10% dels desplaçaments dels dos 

municipis ressenyats—, sens dubte per la bona comunicació que proporciona l’A-2; i, de l’altra, la Costa 

Daurada (Salou, Cambrils, etc), accessible gràcies a l’AP-2. En aquest sentit, la construcció de l’eix 

Transversal (C-25), potser a causa del fet de tractar-se d’una via força recent, no sembla haver facilitat la 

utilització d’uns altres territoris, especialment de la costa gironina. 

El territori útil dels habitants del Pirineu i el Prepirineu de la província de Lleida 

Per acabar aquest estudi territorial de l’espai freqüentat per la població catalana segons el seu lloc de 

residència, cal fer un breu apunt sobre el que s’esdevé als municipis de les comarques pirinenques i 

prepirinenques. Si bé la migradesa de les poblacions de bona part d’aquests territoris no permet fer una 
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anàlisi gaire detallada ni obtenir una significació estadística elevada, sí que s’hi observen, per als 

municipis més grans, certes pautes de comportament comunes. 

En general, es pot afirmar que la difícil orografia de la zona, que en condiciona, en gran mesura, 

l’accessibilitat, afecta, per aquest motiu, la mobilitat de les persones i la dispersió territorial de les 

destinacions: fora de la seva comarca, tan sols es destaquen els municipis de Lleida, l’àrea turística 

consolidada de la Costa Daurada —no pas així la costa gironina—i, un cop més, la ciutat de Barcelona 

(vegeu la Figura 7.11). 

Figura 7.11. Territori útil dels habitants d’alguns municipis de les comarques pirinenques i prepirinenques 
de la província de Lleida: Tremp i Organyà. Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis catalans. 
Població major de 15 anys, 2001 

 Tremp Organyà 

   

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 

En vista d’aquests resultats, que demostren que la ciutat de Barcelona té una influència rellevant fins i tot 

en aquests municipis tan allunyats,155 és el moment de plantejar-se quin significat té aquest fet en tals 

casos. Amb tota probabilitat es tracta d’una vinculació que difícilment pot obeir a motius de treball o 

d’estudi, ja que és altament improbable que algú s’hi desplaci de manera diària —o amb una certa 

freqüència— a causa de l’elevat cost temporal que significa aquesta classe de desplaçaments. La segona 

de les vies considerades, la disposició d’una segona residència a la capital catalana, sembla més 
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plausible, però probablement no pas amb el significat clàssic: si bé una petita porció de la població 

d’aquest municipis pot disposar-hi d’un habitatge no pas amb finalitats turístiques, sinó com a lloc de 

residència per a algun membre de la llar durant períodes llargs, relacionats amb la salut o els estudis, la 

cosa més probable és que, en la majoria de casos, es tracti del que es coneix com a empadronaments 

atípics, és a dir, persones que resideixen en un municipi diferent on estan censades. Així, una part no 

negligible del percentatge de persones registrades en aquests municipis pirinencs i prepirinencs que 

declaren tenir un vincle amb la capital catalana realment hi viuen, i, amb tota probabilitat, hi treballen o hi 

estudien, de manera que el lloc de residència real —Barcelona— és el lloc on declaren tenir l’habitatge 

secundari. 

A mode de conclusions 

L’anàlisi territorial de l’ús de l’espai català pels seus habitants segons el seu municipi de residència ha 

permès extreure unes conclusions de caràcter general que es detallen a continuació: 

ü Barcelona exerceix una gran atracció de població en tant que a gairebé tots els municipis catalans  

—vegeu la nota 155— almenys un dels seus residents declara desplaçar-s’hi de manera quotidiana. 

Cal entendre el significat d’aquesta vinculació des del punt de vista de la mobilitat relacionada amb 

l’activitat pel gran nombre de llocs de treball i places universitàries que s’hi concentren. 

ü Malgrat aquest poder d’atracció de la ciutat de Barcelona, la importància del qual supera tota barrera 

relacionada amb la distància i l’accessibilitat, el territori útil de la població catalana és fortament 

condicionat per la proximitat: com no podia ser d’una altra manera, ja que bona part de la vinculació 

amb un municipi diferent del de residència és per mitjà de la mobilitat habitual, la distància entre 

l’origen —el municipi de residència— i les destinacions ha de ser, forçosament, petita per a poder ser 

recorreguda diàriament. Així, la configuració típica del territori útil obeeix, bàsicament, a tres criteris 

territorials: en primer lloc, la proximitat, de manera que sovint adopta una forma concèntrica al voltant 

del municipi de residència i amb un pes important de la capital comarcal; en segon lloc, el segon eix 

territorial fa referència a la vinculació territorial per mitjà de les segones residències, cas en què la 

distància ja no hi té un paper tan important a favor de la localització en territoris d’alt valor natural o 

paisatgístic; i, finalment, en tercer lloc, la ciutat de Barcelona, amb el fort poder d’atracció que 

s’acaba de comentar. 

(ve de la pàgina anterior) 

155.  Barcelona apareix com a destinació almenys d’un moviment en tots i cada un dels municipis catalans, excepte en el cas de 
cinc municipis de la província de Lleida (Juncosa, Massoteres, els Torms, Bausen i Canejan), quatre de la de Girona (Albanyà, 
Osor, Santa Llogaia d’Àlguema i Renau) i un de la Tarragona (els Garidells).  
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ü És possible interpretar les relacions que s’han establert entre municipis en termes de grau de 

metropolitanització del territori en tant que es parteix de la base que els municipis amb aquesta 

característica presenten, d’una banda, una major obertura —un percentatge més gran de persones 

que utilitzen dos o més municipis—, i, de l’altra, una major dispersió territorial de les destinacions de 

la mobilitat quotidiana. Així, donant resposta a la pregunta plantejada a l’apartat 5.3.1 sobre la 

configuració de Catalunya com un únic espai urbà, la conclusió és força clara: el territori català es 

caracteritza per una estructura policèntrica entorn de les capitals provincials i de les ciutats mitjanes 

del país, que exerceixen un cert grau d’atracció sobre el territori que hi és més proper.  

Més discutible és el fet de si aquestes àrees es configuren com uns espais metropolitans o no. En 

general, aquesta característica només seria aplicable a tres àmbits concrets, que semblen funcionar 

de manera més o menys autònoma: 

- En primer lloc, l’àmbit metropolità de Barcelona, plenament consolidat al voltant de la capital 

catalana, que és sustentat sobre una xarxa important de ciutats mitjanes i grans —Sabadell, 

Terrassa, Martorell, Granollers, Mataró, Vilanova i la Geltrú— que abraçaria un mínim de set 

comarques —el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el 

Maresme, el Garraf i l’Alt Penedès (si bé aquesta última amb un menor grau)— i la influència del 

qual s’estén als municipis més pròxims de la resta de la província de Barcelona —Osona, el 

Bages i l’Anoia— i, fins i tot, del Baix Penedès i la Selva. 

- En segon lloc, un nucli força més reduït territorialment al voltant del triangle format per les ciutats 

de Tarragona, Reus i Valls, que s’articula com una sola àrea funcional reforçada per la proximitat 

de l’important espai turístic de la Costa Daurada, el qual contribueix a una major autocontenció 

de la mobilitat intermunicipal generada. 

- Finalment, i en un cas similar al del Camp de Tarragona, l’eix Girona-Banyoles i la seva extensió 

cap al litoral empordanès s’erigeixen com una àrea urbana emergent, però força tancada en si 

mateixa i sense una influència territorial gaire més gran, que no arriba ni a assolir comarques 

veïnes com Osona i la Garrotxa. 

ü Finalment, i amb relació a l’espai generat per la localització territorial de les segones residències, com 

ja s’ha mencionat, aquesta no obeeix a criteris de proximitat, sinó a les qualitats paisatgístiques i 

naturals dels llocs on se situen. En aquest sentit, es destaca una àrea que, gairebé amb 

independència del lloc de residència dels seus usuaris, sembla tenir un fort poder d’atracció: es tracta 

de l’àrea de la Costa Daurada, en concret tota la franja litoral de les comarques del Baix Penedès, el 

Tarragonès i el Baix Camp, entre els municipis de Calafell i Cambrils. La resta d’àrees de 

concentració turística, com ara el Pirineu o la Costa Brava, semblen tenir una influència territorial més 
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reduïda, en tant que es limita. d’una banda, als residents a l’Àmbit Metropolità —especialment en el 

7cas del Pirineu—i, de l’altra, als habitants de les comarques més properes. 

7.3. Com són els qui ocupen un major espai? 

L’objectiu d’aquest apartat és descriure les característiques dels individus que tenen com a referència, a 

més del municipi de residència, un altre municipi independentment de la seva localització geogràfica. 

D’aquí ve que el títol d’aquest apartat es refereixen a la descripció dels trets sociodemogràfics que tenen 

aquests individus en comparació de la resta.  

Aquest fet comporta certes restriccions a l’hora d’acotar les característiques d’aquests individus. En 

primer lloc, la més evident ja ha estat descrita, i es tracta de l’edat. Els menors de 16 anys tenen una 

menor probabilitat d’ocupar un segon municipi, i no pas perquè no el puguin ocupar, sinó pel simple fet 

que no se’ls interroga sobre aquesta possibilitat. Per tant, tal i com s’ha fet fins ara, totes les anàlisis 

efectuades es referiran només als majors de 15 anys. 

Malgrat que tots els qui es troben en edat de jubilació —majors de 64 anys— també tenen una menor 

probabilitat d’ocupar un segon municipi, aquesta menor ocupac ió no és per una qüestió metodològica, 

sinó que té una base completament real, de manera que no seran descartats de les anàlisis. Aquest fet 

comporta, però, que l’edat sigui una variable cabdal en totes les anàlisis, de manera que ha estat sempre 

utilitzada com a variable de control. 

Atesa la importància de la mobilitat laboral per a constituir un territori útil més ampli, un segon apunt que 

cal fer és per a totes les variables relacionades directament amb la feina. Així, és evident que el sol fet de 

treballar implica una major probabilitat d’un territori útil més ampli, de manera que totes les variables 

relacionades amb la feina en vénen directament afectades: la mateixa situació d’activitat, la classe 

d’ocupació, la branca d’activitat..., o, entre uns altres factors, la variable que intenta sintetitzar tota la 

informació de l’ocupació en una de sola, la condició socioeconòmica, la qual hi és definida només per als 

ocupats. La conseqüència més immediata és que no es disposa d’aquesta informació per a més de la 

meitat de la població més gran de 15 anys, de manera que aquesta variable ha estat exclosa de l’anàlisi. 

Així, a banda de l’edat, les variables que s’hi han analitzat han estat: el sexe, la trajectòria migratòria, la 

nacionalitat, el nivell d’estudis, la superfície i el règim de tinença de l’habitatge principal. 

7.3.1. Sexe i edat en la configuració del territori útil 

Respecte al nombre de municipis que s’ocupen, els homes tenen un major territori útil que les dones: el 

39,53% dels homes n’ocupen com a mínim dos, enfront del 30,45% de les dones. Aquesta diferència és 
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deguda, bàsicament, a les diferències d’ocupació entre ambdós sexes, accentuada per les diferències de 

mobilitat per motius laborals. I és que la possessió d’una segona residència és un fenomen 

primordialment familiar, de manera que és tota la llar qui en disposa o no, independentment del sexe dels 

seus membres. 

A més, i tal com passa en la mobilitat laboral, la diferència no és uniforme amb l’edat (vegeu el Gràfic 7.4), 

sinó que s’esdevenen diferències molt importants, sobretot en les edats centrals, mentre que entre els 

més joves i els més vells l’ampliació del teritori útil és molt similar per a ambdós sexes, encara que per 

motius diferents. Entre els més joves es compensa un major nombre relatiu de nois que treballen amb un 

major nombre relatiu de noies que estudien, de manera que ambdues mobilitats s’igualen en gran 

mesura. En canvi, en les edats més avançades s’observa la menor, o gairebé nul·la, activitat laboral, de 

manera que quasi tota la mobilitat és motivada per la disponibilitat d’una segona residència, i, per tant, 

independent del sexe: a partir dels 65 anys l’activitat laboral dels homes i les dones gairebé desapareix i 

queda un lleuger nombre més gran d’homes que treballen que no pas de dones. 

Gràfic 7.4. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi segons el sexe i 
l’edat. Catalunya, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

En les edats centrals, entre els 30 i els 59 anys, és on les diferències són més importants, ja que superen 

sempre els deu punts percentuals, de manera semblant a com ho fa l’activitat laboral entre els homes i les 

dones: tot i que en aquestes edats la mobilitat per qüestions de feina és relativament més gran entre els 

homes que entre les dones, la major part de les diferències ha de ser explicada per una taxa d’activitat 

diferencial. 
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7.3.2. Trajectòria migratòria i edat en la configuració del territori útil 

La incorporació d’aquesta variable parteix de la hipòtesi que el fet migratori comporta diferències 

importants pel que fa a la mobilitat habitual, tant si aquesta és per motius laborals com si és per oci. Per 

corroborar-ho en el seu sentit més ampli, el del territori útil, s’han distingit tres categories migratòries 

segons el temps que fa que viuen al municipi actual: els no migrants —els qui resideixen al mateix 

municipi on nasqueren, anomenats «estables»—, els arribats al municipi fa més de deu anys («migrants 

antics»), i els arribats recentment, després de 1991 («migrants recents»). 

Aquesta classificació es fonamenta en dues idees, l’una respecte a la mobilitat laboral i l’altra respecte a 

les segones residències, i ambdues apunten en una mateixa direcció. La primera aniria en la línia que els 

nouvinguts a un municipi tenen una major mobilitat laboral que els residents, diguem -ne, de tota la vida, 

però que a mesura que passa el temps, i per motius d’allò més diversos, tendeixen a convergir en 

mobilitat. La segona idea, per la seva banda, atribueix una major possessió de segones residències als 

individus que han migrat, possessió que serveix per a mantenir els llaços amb el lloc de procedència, i 

que es manifesta de manera molt més explícita quan es tracta d’una migració de recorregut mitjà o llarg. 

Això permet intuir l’existència d’un model de relacions entre els espais que els individus han ocupat al 

llarg de la seva vida. Vistes així les coses, la migració generaria un nou territori útil sense trencar 

completament amb l’anterior, ans tot el contrari: si parlem d’una migració de llarg abast, els llaços es 

mantindrien mitjançant la segona residència, mentre que si es tracta d’una migració curta, a poca 

distància, el manteniment dels vincles amb l’antic lloc de residència és més intens i es duu a terme a 

través de la mobilitat laboral (Ajenjo i Alberich, 2006). 

Els resultats que s’obtenen van en el sentit descrit: el 32,85% dels anomenats estables, aquells qui 

continuen residint al municipi on van néixer, tenen un territori útil més ampli que el municipi propi, mentre 

que entre els arribats fa més de deu anys el percentatge s’incrementa lleugerament al 33,60%; i fins al 

44,79% per als migrants més recents. És a dir, per una banda, els estables tenen un territori útil més 

reduït que no pas els migrants i, per l’altra, com més recent és la migració, major és el territori útil, 

probablement pel manteniment dels vincles esmentats. 

Ara bé, cal tenir en compte que l’estructura per edat dels uns i dels altres no és la mateixa, de manera 

que cal analitzar aquestes relacions controlant la variable edat (vegeu el Gràfic 7.5). La primera cosa que 

s’hi destaca és que les diferències entre els col·lectius es consoliden i que són bastant homogènies amb 

independència de l’edat. Però anem a pams. Mentre que en termes generals la diferència entre els 

arribats ja fa temps i els estables és molt petita —menys d’un punt percentual—, augmenta 

considerablement en controlar la variable edat; i la diferència entre els dos col·lectius de migrants —que 

és d’uns onze punts percentuals— en realitat, i comparant grups d’edat homogenis, és menor. 
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Gràfic 7.5. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi segons la trajectòria 
migratòria i l’edat. Catalunya, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Què hi ha indicat realment el gràfic? Doncs bé, que en termes generals els migrants més antics tenen una 

estructura per edat més envellida que la resta, de manera que, per exemple, hi ha més individus en edat 

de jubilació que no pas entre els estables i, sobretot, que entre els migrants recents. Els nombres que ho 

il·lustren no donen peu a cap dubte: el 25,56% dels migrants antics es troben en edat de jubilació, per 

només el 17,60% dels estables, mentre que els migrants recents serien amb diferència els més joves, 

amb tan sols el 7,53% en edat de jubilació. I, és clar, si és més difícil utilitzar dos municipis als majors de 

64 anys, també serà més difícil als migrants antics, però no per la seva condició migratòria, sinó perquè 

es tracten, majoritàriament, de jubilats. 

7.3.3. Nacionalitat i edat en la configuració del territori útil 

L’inconvenient de treballar amb la nacionalitat és la forta descompensació que hi ha sempre entre els 

diferents col·lectius nacionals i, per tant, la manca d’efectius quan es pretén aprofundir més enllà de la 

divisió més elemental entre espanyols i estrangers. 

La diferència entre espanyols i estrangers, quant al territori útil, es pot avaluar en uns deu punts 

percentuals: el 35,26% dels primers ocupen més d’un municipi pel 26,75% dels segons. A més, dintre del 

col·lectiu d’estrangers tampoc no hi ha diferències gaire notables, ja que aquest major territori útil afecta 

entre el 23,07% i el 38,96% en tots els agregats continentals, excepte en el cas d’Oceania; valor, però, 

que cal no tenir en consideració pel reduït nombre d’efectius que s’hi inclouen (en concret, 197). 

Ara bé, aquí l’edat també hi té un paper important, amb estructures molt diferents entre espanyols i 

estrangers, ja que els segons són molt més joves que no pas els primers. Per exemple, el 21,22% dels 
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espanyols es troben en edat de jubilació, mentre que només hi ha el 3,92% dels estrangers en aquesta 

situació i amb diferències significatives entre els col·lectius, que van des del 9,88% en el cas de la resta 

de ciutadans europeus fins a l’1,33% dels africans. 

Gràfic 7.6. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi segons la nacionalitat 
i l’edat. Catalunya, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

L’anàlisi conjunta de nacionalitat i edat aporta un nou element per a la reflexió. Així, les diferències de 

territori útil entre espanyols i estrangers juguen sempre a favor dels primers excepte en les edats més 

avançades, de manera que a partir precisament de 65 anys són els estrangers els qui tenen un territori 

útil més ampli que no pas els espanyols (vegeu el Gràfic 7.6). Cal cercar la raó en les taxes d’ocupació 

diferents que hi ha en els majors de 65 anys respecte a la seva nacionalitat. Així, en aquestes edats, 

només el 2,86% dels espanyols treballa, mentre que el conjunt d’estrangers ho fan en una proporció més 

del doble de gran (6,90%), xifra que seria més elevada si se n’exclogués la taxa d’ocupació de la població 

europea (4,71%) i només s’hi tingués en compte la dels africans (10,89%), dels asiàtics (10,27%) i dels 

americans (10,07%). Evidentment, per tal com ha quedat acotat el concepte, on pel sol fet de treballar o 

estudiar augmenta molt la possibilitat de disposar d’un territori útil més gran, si un col·lectiu té una taxa 

d’ocupació més elevada també és probable que utilitzi més d’un municipi en la seva vida quotidiana.  

7.3.4. Nivell d’estudis i edat en la configuració del territori útil 

La relació entre el nivell d’estudis i el territori útil és molt clara: disposar d’un nivell d’estudis més elevat 

implica fer un ús més ampli del territori. A més, les diferències entre nivells d’estudi són molt grans, les 

més importants de les observades fins ara: entre els qui no tenen estudis, només el 18,45% utilitza un 

municipi diferent del de residència; entre els qui tenen els estudis de primària elemental, el 24,36%; el 
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33,47% entre els qui varen acabar l’EGB o han acabat l’ESO; als qui tenen la secundària postobligatòria 

els correspon fins al  46,13%; mentre que més de la meitat dels llicenciats o diplomats —el 54,73%— té 

un territori útil que va més enllà del municipi de residència. 

A més, aquestes diferències, encara que siguin una mica més elevades entre els més joves, es mantenen 

bastant constants per a totes les edats (vegeu el Gràfic 7.7). Cal destacar com l’evolució de la mobilitat 

respecte a l’edat és relativament constant en els diferents nivells d’estudi, sobretot fins a 59 anys, edat a 

partir de la qual sí que es dóna un descens important, que, per una altra banda, és paral·lel en tots els 

nivells d’estudis. 

Per tal d’explicar la major mobilitat entre els més joves que han acabat la secundària o els estudis 

universitaris, cal tenir en compte que molt probablement es tracta d’una mobilitat provocada per la 

mateixa condició d’estudiant. Així, és molt probable que un contingent prou important dels qui han acabat 

la secundària postobligatòria i tenen de 16 a 24 anys facin els seus estudis universitaris; i, per tant, 

estudiïn en un municipi diferent del de residència. També és probable que aquesta situació es doni entre 

els qui ja són universitaris, que poden fer el seu doctorat, o algun tipus de màster. 

Gràfic 7.7. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi segons el nivell 
d’estudis i l’edat. Catalunya, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Sobta veure com la incorporació del nivell d’estudis arriba a alterar la relació que té l’edat amb el territori 

útil. Així, si només s’observa l’edat, la mobilitat dels individus té una relació clarament descendent per a 

tots els grups d’edat: des dels 20-24 fins als 60-64 d’una manera més o menys moderada, per a caure, en 

el moment de la jubilació, en picat. El Gràfic 7.7 mostra, precisament, que la primera part d’aquesta 

relació no és tan nítida com a priori podria semblar, sinó que des dels més joves fins a les edats de 55-59 

anys hi ha una estabilitat molt gran en l’ús d’un territori útil més gran, i que s’hi dóna, fins i tot un màxim 
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relatiu en el grup d’edat 50-54. Per tant, la visió descendent de la mobilitat és com a conseqüència de la 

forta heterogeneïtat de nivells d’estudi en cadascuna de les edats, de manera que, amb un nivell d’estudis 

igual, la relació s’esvaeix considerablement. 

7.3.5. Règim de tinença de l’habitatge principal i edat en la configuració del territori útil 

A grans trets, s’hi destaca, en primer lloc, que viure en un pis de propietat va acompanyat d’un territori útil 

més ampli, sobretot si es compara amb els qui resideixen de lloguer: fins al 36,75% dels qui viuen en 

propietat utilitza un segon municipi per a les seves activitats habituals, mentre que entre els residents de 

lloguer només hi ha el 25,37% en les mateixes condicions. Pel que fa als qui resideixen en unes altres 

condicions, la seva posició és completament intermèdia, en tant que el fenomen té una intensitat del 

33,85%. 

Aprofundint una mica més en la categoria dels propietaris, es constata que el major territori útil correspon 

als qui tenen el pis amb pagaments pendents, mentre que haver-lo pagat completament implica una 

menor mobilitat. Aquesta constatació sobta, atès que un dels components més importants d’un ús més 

extensiu del territori és la possessió d’una segona residència i, tal com s’ha vist, haver pagat 

completament el pis és un factor important amb vista a poder disposar d’una segona residència, mentre 

que tenir l’habitatge principal hipotecat dificulta la possessió d’un altre. 

De fet, el que aquí s’esdevé és que, a banda de la mobilitat pel de fet de posseir una segona residència, 

hi intervé fortament la mobilitat per motius laborals, i ambdues ho fan en sentit oposat. Així, per exemple, 

els qui han arribat recentment a un municipi tenen un territori útil més ampli que no pas la resta  

—probablement perquè mantenen el lloc de treball al municipi de procedència—, i en cas de tenir un pis 

en propietat, difícilment estarà completament pagat. En aquest cas, doncs, la relació entre el territori útil i 

el règim de tinença de l’habitatge —o, més concretament, entre el territori útil i el tipus de propietat— 

quedaria completament oberta, en espera de com la interacció amb la resta de variables, de què es tracta 

en l’apartat següent, pot alterar la relació. Concretament, i amb la introducció de la variable edat com a 

variable de control, els canvis en la relació han estat molt poc importants (vegeu el Gràfic 7.8). S’hi 

destaca només que aquells qui posseixen un pis de lloguer tenen una mobilitat intermunicipal més 

homogènia en totes les edats que no pas els altres, mentre que queda per veure quins propietaris tenen 

un territori útil més ampli: si aquells que estan lliures de càrregues pel pis o aquells que encara el tenen 

hipotecat. 
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Gràfic 7.8. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi segons el règim de 
tinença de l’habitatge principal i l’edat, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

7.3.6. Superfície de l’habitatge principal i edat en la configuració del territori útil 

Com a indicador indirecte de la categoria socioeconòmica, la superfície de la l’habitatge principal mostra 

una clara relació creixent amb la probabilitat d’utilitzar més d’un municipi en els quefers diaris. Així, 

mentre que només el 29,47% dels residents en un habitatge de menys de 65 m2 utilitza més d’un 

municipi, aquesta proporció augmenta fins al 32,46% als de 65-85 m2, al 36,06% als de 86-115 m2, al 

40,73% als de 116-135 m2 i al 46,12% als de més de 135 m2. Aquesta progressió cal entendre-la, 

bàsicament, no pas per les diferències en la mobilitat habitual per motius de treball i feina entre els uns i 

els altres, sinó per la disponibilitat diferencial d’una segona residència, circumstància que és molt 

afavorida per una major categoria socioeconòmica —com s’ha vist a l’apartat —, variable de la qual la 

superfície de l’habitatge n’és un indicador. 

Per aquest motiu, com que la disponibilitat d’una segona residència és una variable imputable a tota la 

llar, sense possibilitat de discriminar comportaments individuals, la incorporació de la variable edat (vegeu 

el Gràfic 7.9) no aporta cap efecte destacable, ja que totes les línies segons la superfície de l’habitatge 

esdevenen paral·leles entre si i reprodueixen la distribució per edats ja coneguda en les variables 

anteriors. 
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Gràfic 7.9. Percentatge de població major de 15 anys que utilitza més d’un municipi segons la superfície 
de l’habitatge principal (m 2) i l’edat, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

7.3.7. Un model sociodemogràfic en la configuració del territori útil 

Fins al moment, s’ha analitzat la proporció d’individus que duen a terme almenys un moviment habitual 

entre municipis segons una sèrie de característiques sociodemogràfiques: el sexe, l’edat, la trajectòria 

migratòria, la nacionalitat, el nivell d’estudis, el règim de tinença i la superfície de l’habitatge principal. 

L’estudi realitzat ha consistit en l’anàlisi individualitzada de la casuística de cada una d’aquestes 

variables, de manera separada les unes de les altres, a excepció d’un c ert control per a la variable edat. 

No obstant això, l’anàlisi individualitzada de les variables que condicionen que un individu disposi d’un 

territori útil més ampli que el municipi propi on resideix presenta un cert problema, ja que no té en compte 

què succeeix amb la resta de variables. Així, quan s’afirma, per exemple, que entre els homes la 

utilització àmplia del territori és més freqüent que entre les dones, no es considera la influència que unes 

altres variables com ara el nivell d’estudis poden exercir en aquesta relació, de manera que és possible 

que en un mateix nivell d’estudis les diferències entre aquestes dues categories no siguin tan importants. 

Un breu apunt sobre la tècnica emprada: la regressió logística 

Una de les possibilitats per a anul·lar la influència d’unes altres variables és la realització d’una regressió 

logística que les inclogui totes, la qual permet mostrar l’efecte net de cadascuna de les variables 

independents —en aquest cas, les característiques sociodemogràfiques dels individus— sobre la 

dependent —la realització d’un desplaçament intermunicipal per motius de treball, d’estudi o de segona 
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residència. En paraules planeres, la tècnica de la regressió logística no és res més que una 

estandardització pel conjunt de variables que s’inclouen en un model, ja que permet, a igualtat de la resta 

de variables, determinar l’aportació de cada una sobre el resultat final obtingut del model. 

Per les característiques de la regressió logística, hom tracta separadament de les diferents categories 

d’una mateixa variable, de manera que s’analitzen les diferències observades entre cada categoria i la 

resta. Aquesta anàlisi es pot dur a terme de dues maneres diferents o bé totes les categories es 

comparen amb una categoria de referència, o bé la categoria de referència és el conjunt, opció que s’ha 

escollit aquí. Així, la interpretació que cal fer de les odd ratio (expß) en una categoria concreta és la 

incidència de disposar d’un territori útil més enllà dels límits del municipi de residència sobre el fet 

contrari, en comparació de la incidència en el conjunt de la població. Concretament, cadascuna de les 

odd ratio indica com aquesta relació és de diferent, si la variable pren aquell valor, respecte al conjunt de 

la població. En aquests termes, si el valor està per sobre de la unitat, indica quantes vegades més gran 

és la probabilitat que algú d’aquella categoria tingui un territori útil més gran que la mitjana. Anàlogament, 

i de manera simètrica, cal llegir els valors per sota de la unitat. 

En realitat, no s’ha fet una, sinó diverses regressions logístiques: en primer lloc, un conjunt de regressions 

que s’han denominat model individual, que corresponen a regressions bivariables, ja que s’hi avalua la 

incidència de cada una de les variables independents sobre la dependent de manera separada. En segon 

lloc, el model conjunt o multivariable, al qual s’han incorporat totes les variables, de manera que s’ha de 

llegir com l’aportació de cadascuna amb independència de la resta. En concret, en aquest últim cas, s’ha 

utilitzat l’anomenada regressió pas a pas —Stepwise Regression—, que, a grans trets, consisteix a 

introduir d’una en una les variables i en avaluar, en cada nova introducció, si alguna de les variables 

introduïdes deixa de tenir una aportació significativa i, en aquest cas, excloure-la. Al mateix temps, l’ordre 

en què les variables independents són incloses al model dóna una idea de la seva aportació a l’explicació 

de la variabilitat de la variable dependent. 

Un altre apunt que cal fer és que, pel fet de treballar amb el conjunt de la població —a partir del fitxer de 

microdades facilitat per l’IDESCAT, amb un total de 5.370.792 casos— i no pas amb una mostra, no té 

gaire sentit observar ni la significació estadística de les odd ratio que, en aquest cas, a més, pel gran 

nombre d’individus del que es disposa, sempre surten significatives (a < 0,001). 

Descripció del model construït 

Com s’ha dit anteriorment, la variable que es vol explicar —que actuarà com a dependent— és la 

freqüentació de municipis diferents del de residència per motius de treball, d’estudi o de segona 

residència, mentre que les variables independents seran, en aquest cas, les característiques 

sociodemogràfiques dels individus analitzats. 
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En total s’han introduït al model un total de deu variables independents, amb la voluntat de garantir la 

representació de les variables demogràfiques clàssiques (sexe i edat), les relacionades amb la condició 

migratòria (nacionalitat i trajectòria migratòria), les de caràcter territorial (l’àmbit de residència i la condició 

de capitalitat del municipi) i les de tipus socioeconòmic i de cicle de vida (nivell d’estudis, situac ió 

professional, règim de tinença i superfície de l’habitatge principal, i disponibilitat de vehicle privat). 

A continuació s’especifica quina ha estat la categorització de cada una d’aquestes variables, la qual, en 

alguns casos, no coincideix amb la utilitzada anteriorment, ja que han estat reagrupades no pas per a 

garantir un cert nombre de casos en cada categoria —fet ja solucionat en treballar amb el conjunt de la 

població—, sinó per a unir categories que, anteriorment, havien mostrat un comportament semblant 

respecte a la variable dependent: 

ü Edat. D’entrada, cal indicar que, un cop més, com que la probabilitat de disposar d’un territori útil és 

molt més gran entre la població de més de 15 anys que no pas entre els menors, el model realitzat té 

únicament en compte les persones en edats potencialment actives —de 16 anys i més. Així, l’edat ha 

estat agrupada en sis categories: de 16 a 24 anys, de 25 a 34 anys, de 35 a 49 anys, de 50 a 64 

anys, de 65 a 74 anys i de 75 anys i més. 

ü Sexe. Amb vista a caracteritzar demogràficament la població, també s’ha optat per analitzar el 

comportament diferencial d’homes i dones. 

ü Nacionalitat. Amb la intenció de garantir la representativitat de la població estrangera, s’ha optat 

únicament per caracteritzar la població segons la seva nacionalitat, distingint únicament entre 

espanyols i estrangers i tractant aquests últims com un sol conjunt sense obeir a la desagregació del 

continent d’origen. 

ü Trajectòria migratòria. Amb la hipòtesi de la diferent mobilitat de les persones segons el temps 

d’estada al municipi actual de residència, s’hi han establert tres tipologies migratòries: els anomenats 

sedentaris —les persones que resideixen al mateix municipi on van néixer—,156 els migrants recents, 

arribats al municipi de residència fa menys de deu anys, i els migrants antics —els nascuts en un 

municipi diferent del de residència però que hi arribaren abans de l’any 1991. 

ü Àmbit territorial i condició de capitalitat comarcal. Aquesta variable, l’única de caràcter territorial 

inclosa al model, recull, en realitat, una informació doble sobre el municipi de residència: d’una 

banda, indica quin és l’àmbit territorial de residència —d’acord amb el que s’estableix al Pla territorial 

 

156.  Com es pot deduir, es tracta d’una simplificació de la trajectòria migratòria, ja que es pressuposa que aquelles persones 
que resideixen al mateix municipi on van néixer no han efectuat cap canvi residencial intermunicipal al llarg de la seva vida. 
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general de Catalunya (DPTOP, 1995), Catalunya ha estat dividida en set àmbits, precedents de les 

futures vegueries: Àmbit Metropolità, Comarques Gironines, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, 

Comarques Centrals, Àmbit de Ponent i Alt Pirineu i Aran—; i, de l’altra, indica si el municipi on es viu 

és una capital comarcal o no. Així, la variable ha estat dividida en catorze categories, producte de set 

àmbits i dues possibles situacions municipals respecte a la capitalitat comarcal. 

ü Nivell d’estudis. Simplificant la classificació elaborada per l’INE, els nivells d’estudis han estat 

agrupats en quatre categories: sense estudis; estudis primaris; ESO, EGB i equivalents; Batxillerat i 

estudis de grau mig equivalents; i estudis universitaris (diplomats, llicenciats i doctorats). 

ü Situació professional. Amb vista a caracteritzar laboralment la població, s’ha optat per utilitzar la 

situació professional en detriment de la condició socioeconòmica, ja que aquest última presenta una 

gran dificultat a l’hora d’establir una gradació de les seves dinou categories. Així, la població ha estat 

classificada en sis grups mantenint l’agrupació elaborada per l’INE: la població que no treballa, els 

empresaris segons si tenen empleats o no, els treballadors segons el caràcter fix o temporal del seu 

contracte laboral i, finalment, persones en unes altres situacions. 

ü Règim de tinença de l’habitatge principal. Com un indicador indirecte tant de la categoria 

socioeconòmica com de l’etapa del cicle de vida dels individus, s’hi ha tingut en compte el règim de 

tinença de l’habitatge principal, agrupat en quatre categories: de propietat, segons si es troba 

completament pagada o amb pagaments —hipoteques— pendents, de lloguer o en unes altres 

situacions. 

ü Superfície de l’habitatge principal. Amb la mateixa finalitat que la variable anterior, la superfície de 

l’habitatge principal hi ha estat tinguda en consideració, agrupada en quatre categories: de menys de 

55 m2, de 55 a 84 m 2, de 85 a 114 m2 i de 115 m2 i més. 

ü Disponibilitat de vehicle de motor. Finalment, s’hi ha considerat la disponibilitat de vehicles privats a 

la llar segons si no es disposa de cap o bé d’un, de dos o de tres o més. 

La distribució de la població segons les variables i les categories esmentades es mostra a la Taula 7.3. 
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Taula 7.3. Distribució percentual dels individus segons cada una de les variables incloses en els models 
de regressió logística. Població major de 15 anys, 2001 

Tipus de variable  Variable  Categoria  Distribució  

Demogràfica 
 

Edat 
 

15-24 anys 
 

14,14% 
    25-34 anys  20,15% 
    35-49 anys  25,95% 
    50-64 anys  19,67% 
    65-74 anys  11,34% 
    75 anys i més   8,76% 
  Sexe  Home  48,64% 
    Dona  51,36% 

Condició migratòria  Nacionalitat  Espanyola  95,32% 
    Estrangera  4,78% 
  Trajectòria migratòria  Sedentaris  33,19% 
    Migrants antics  51,47% 
    Migrants recents  15,34% 

Territorial  Tipus d’àmbit  Àmbit metropolità. No capital comarcal  34,96% 
    Àmbit metropolità. Capital comarcal  34,38% 
    Comarques Gironines. No capital comarcal  5,90% 
    Comarques Gironines. Capital comarcal  2,77% 
    Camp de Tarragona. No capital comarcal  3,09% 
    Camp de Tarragona. Capital comarcal  3,95% 
    Terres de l’Ebre. No capital comarcal  1,68% 
    Terres de l’Ebre. Capital comarcal  0,83% 
    Comarques Centrals. No capital comarcal  4,32% 
    Comarques Centrals. Capital comarcal  2,39% 
    Àmbit de Ponent. No capital comarcal  2,21% 
    Àmbit de Ponent. Capital comarcal  2,51% 
    Alt Pirineu i Aran. No capital comarcal  0,52% 
    Alt Pirineu i Aran. Capital comarcal  0,48% 

Socioeconòmica / cicle de vida  Nivell d’estudis  Sense estudis  13,56% 
    Primaris  22,45% 
    ESO, EGB o equivalent  27,25% 
    Batxillerat  23,09% 
    Universitaris  13,65% 

  Categoria professional  No treballa  47,59% 
    Empresari sense assalariats  3,54% 
    Empresari amb assalariats  5,10% 
    Treballador fix  32,91% 
    Treballador eventual  10,53% 
    Altres situacions  0,33% 

  Règim de tinença de l’habitatge   Propietat completament pagada  53,95% 
    Propietat amb pagaments pendents  26,99% 
    Lloguer  15,18% 
    Altres  3,88% 

  Superfície de l’habitatge principal  Menys de 55 m2  7,79% 
    55-84 m2  43,32% 
    85-114 m2  32,43% 
    115-134 m2  6,36% 
    135 m2 i més  10,09% 
  Disponibilitat de vehicles de motor  Cap  23,93% 
    1  46,34% 
    2  22,65% 
    3 o més   7,08% 
       

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001.  
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Els resultats. Els factors determinants de la disponibilitat d’un territori útil configurat per a més d’un 

municipi 

El Gràfic 7.10 mostra les odd ratio obtingudes en les dues regressions diferents per cada una de les 

variables incorporades al model en primer lloc per al model individual —regressió bivariable— i, en segon 

lloc, per al model conjunt —regressió multivariable. 

En conjunt, i a tall de resum, s’hi observa que la variable més important, la que més determina que una 

persona disposi d’un territori útil configurat per més d’un municipi, és la seva situació professional. Encara 

que amb una incidència menor, també el nivell d’estudis genera diferències i és una variable important de 

cara a acotar el fenomen. En detall, els resultats de les deu variables incloses en el model són les 

següents, llistades per ordre d’importància: 

ü Situació professional. Com s’ha dit, és la variable que té una major importància a l’hora de disposar 

d’un territori útil format per més d’un municipi. L’explicació d’aquest fet està, concretament, en el valor 

de la categoria «no treballa», ja que, com s’ha dit, una persona que no treballa té menys probabilitats 

d’ocupar més d’un municipi; i més tenint en compte que, tal com està construïda la variable, no es pot 

conèixer si es té mobilitat o no per motius d’estudi. Pel que fa a la resta de categories, trobar-se en el 

mercat de treball afavoreix disposar d’un territori útil més ampli, fins i tot si el contracte laboral és 

temporal. Una excepció d’aquest fet són els empresaris sense assalariats, categoria que engloba, 

majoritàriament, els treballadors en règim d’autònoms, alguns dels quals presenten uns nivells 

importants de precarietat i inestabilitat laboral. 

ü Nivell d’estudis. La relació entre el nivell d’estudis i el territori útil és clarament directa: com més gran 

és el nivell d’estudis, més gran és la probabilitat que un individu faci ús de més d’un municipi. Malgrat 

que quan s’incorporen totes les variables la relació queda lleugerament atenuada, es tracta, 

juntament amb l’anterior, de la variable que més informació aporta al territori útil i són les diferències 

generades pel nivell d’estudi importants per si soles, i a igualtat de la resta de variables. Així, mentre 

que la probabilitat dels universitaris de disposar d’un territori útil format per més d’un municipi és 

gairebé el doble que la mitjana, en el cas de les persones sense estudis aquesta probabilitat és 

gairebé la meitat. 

ü Àmbit territorial i condició de capitalitat comarcal. Viure en un municipi de l’Àmbit Metropolità, i 

especialment si aquest no és capital comarcal, és un factor que condiciona, i molt, la probabilitat 

d’usar més d’un municipi. L’explicació d’aquest fet cal buscar-la en l’elevada mobilitat per treball i 

estudis que caracteritza tota regió metropolitana, que actua, cada cop més, com una única ciutat 

funcional, amb gran nombre de desplaçaments interns. Aquesta mobilitat intermunicipal no afecta a 

tot el territori amb la mateixa intensitat, sinó que la ciutat central —Barcelona— i, en menor mesura, 

la resta de capitals comarcals i nuclis econòmic s —Terrassa, Sabadell, Mataró, Sant Feliu de 
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Llobregat, Martorell, Granollers, Vilanova i la Geltrú i Igualada— presenten una capacitat de retenció 

—mesurada a partir de la taxa d’autocontenció— de la seva població que treballa i estudia més 

elevada. Aquesta mateixa lògica —major probabilitat de disposar d’un territori útil ampli si el municipi 

no és capital comarcal— es repeteix en la resta d’àmbits i és especialment accentuada al Camp de 

Tarragona, a les Comarques Centrals i a l’Alt Pirineu i Aran. 

ü Disponibilitat de vehicle de motor. Com que reflecteix el fet que disposar d’un vehicle de motor es 

considera gairebé com una condició indispensable amb vista a gaudir d’una segona residència, la 

relació mostrada al Gràfic 7.10 és totalment creixent: la probabilitat de disposar d’un territori útil 

extens en el model individual és 1,64 vegades més gran en el cas de les residents a les llars amb tres 

cotxes o més que no pas la mitjana, mentre que en el cas de la població sense automòbil o 

motocicleta es redueix a 0,41 vegades. Si bé la inclusió de la resta de variables en el model 

multivariable fa reduir aquesta diferència —que passa a ser de 1,35 a 0,60—, probablement per 

l’atenuació derivada de l’efecte de l’edat, la tendència hi continua essent la mateixa. 

ü Edat. En gran part, l’aparent relació negativa que s’estableix entre l’edat i la probabilitat de disposar 

d’un territori útil es dissipa quan s’hi incorpora l’efecte de les altres variables del model. Així, amb la 

resta de valors igual, la disposició d’un territori útil més gran no presenta una relació lineal amb l’edat, 

sinó que, si bé la tendència general és aquesta, s’observen diferències entre grups. Probablement, 

aquest fet es deu, d’una banda, a l’anul·lació de l’efecte de la composició diferent segons la situació 

professional, especialment pel que fa a la població que no treballa; i, de l’altra, a l’anul·lació del nivell 

d’estudis: així, amb unes taxes d’activitat i nivells d’instrucció iguals, el grup de 50-64 anys presenta 

una probabilitat més gran de disposar d’un territori útil extens que no pas l’immediatament anterior 

(0,98 enfront de 0,84 en el model multivariable). D’aquest manera, la tendència lineal apuntada en el 

model bivariable ara es trenca completament, de manera que, a partir dels 35 anys, la probabilitat de 

realitzar un desplaçament intermunicipal és gairebé homogènia en totes les edats. 

ü Règim de tinença de l’habitatge principal. En termes generals, i tant si s’analitza individualment com 

controlant-lo a partir de la resta de variables, els propietaris tenen un territori útil més ampli que els 

qui viuen de lloguer i la categoria «altres règims de tinença» es troba a cavall entre les altres dues. 

Ara bé, la incorporació del conjunt de variables genera diferències importants dintre dels propietaris, 

sobretot entre els que tenen un habitatge ja pagat i els que el tenen hipotecat. Així, tot i que les 

proporcions de disposició d’un territori útil més ampli són més elevades entre els propietaris que 

paguen una hipoteca que entre els que tenen el pis pagat, un cop s’anul·la la influència de les altres 

variables —en aquest cas l’edat, però, sobretot, la condició migratòria—, la relació s’inverteix. A 

manera de conclusió, doncs, es pot afirmar que no tenir pagaments pendents per l’habitatge —tant si 

aquest s’ha pagat com si prové d’una herència— és sinònim d’una probabilitat major de disposar d’un 

territori útil més ampli. 
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Gràfic 7.10. Odd ratio de les regressions logístiques per a la utilització de més d’un municipi per la 
població catalana major de 15 anys. Incidència de cadascuna de les variables separadament (model 
bivariable) i del model conjunt amb totes les variables (model multivariable). 2001 
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segueixen vivint al mateix municipi on nasqueren (estables). La incorporació de la resta de variables, 

però, aporta algun matís a la relació. Així, si s’observa només aquesta variable, es conclou que la 

diferència més important es dóna entre els qui hi han arribat recentment, els qui fa menys de deu 

anys —entre els quals hi ha una proporció més gran de disposició de territori útil— i la resta, de 

manera que el comportament entre els qui hi varen arribar fa més de deu anys i els qui no s’han 

mogut és molt similar. Ara bé, l’anàlisi conjunt de totes les variables —sobretot amb la incorporació 

de l’edat— matisa en gran mesura aquesta conclusió, ja que s’hi palesen diferències importants entre 

els estables i els arribats fa més de deu anys: la semblança anteriorment observada es devia, 

principalment, al fet que els estables tenen una major edat, cosa que afavoreix una mobilitat per 

treball o estudi menor. 

ü Superfície de l’habitatge principal. La superfície de l’habitatge principal, com a bon indicador indirecte 

de la categoria socioeconòmica, mostra una relació creixent respecte a la probabilitat de disposar 

d’un territori útil extens, de manera que en el model bivariable aquesta és 1,5 vegades més entre els 

residents en immobles de més de 135 m2 que no pas la mitjana. L’anul·lació de l’efecte de la resta de 

variables esmorteix una mica aquesta relació, però no en canvia, ni de molt, el sentit, de manera que 

la probabilitat descrita passa a ser de 1,23 vegades només. 

ü Sexe. La incorporació d’unes altres variables no modifica la relació observada: els homes tenen un 

territori útil més ampli que les dones, tant per ells mateixos com per la igualtat de la resta de 

variables, si bé en aquest últim cas les diferències s’esmorteix, probablement a causa del control de 

la diferència en el nivell de la taxa d’activitat entre homes i dones. 

ü Nacionalitat. Finalment, la relació entre les nacionalitats, tant en el model bivariable com en el 

multivariable, és força concloent: la probabilitat de disposar d’un territori útil ampli dels estrangers és 

molt més gran que no pas la dels espanyols.  
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8. El territori útil segons les característiques sociodemogràfiques de la 

població. Un exemple a la ciutat de Barcelona 

En el capítol anterior de la tesi s’ha dut a terme una primera aproximació al territori útil de la població 

catalana. L’anàlisi realitzada s’ha centrat, en primer lloc, en el seu aspecte territorial: la distribució en 

l’espai de les destinacions de la mobilitat habitual i no habitual de la població catalana segons el lloc de 

residència (vegeu l’apartat 7.2); i, en segon lloc, en l’aspecte sociodemogràfic, havent-hi estudiat quines 

característiques individuals condicionen la utilització extensiva del territori (vegeu l’apartat 7.3). 

El present capítol, últim de la tesi doctoral, pretén aprofundir una mica en l’anàlisi sociodemogràfica del 

territori útil de la població, però des d’una òptica territorial: l’objectiu, aquí, és dibuixar la distribució 

espacial del territori útil de la població —seguint la metodologia de l’apartat 7.2— segons algununa de les 

variables sociodemogràfiques descrites a l’apartat 7.3. Així, aquest capítol pretén donar resposta a 

preguntes del tipus següent: hi ha diferències entre sexes pel que fa a la distribució espacial del territori 

útil?, quins municipis freqüenten els individus amb nivell d’estudis universitaris? 

Un cop més, l’escala territorial d’anàlisi és el municipi, però, ja que aquest capítol té únicament un 

caràcter exploratori, s’ha optat per realitzar l’anàlisi per a un sol municipi: la ciutat de Barcelona. L’elecció 

d’aquest municipi és determinada, a grans trets, per dos factors bàsics: en primer lloc, és el municipi que, 

pel gran volum de població resident —1.306.901 individus majors de 16 anys—, garanteix la 

representativitat estadística i un nombre suficient de casos en cada una de les diferents categoritzacions 

definides; i, en segon lloc, es tracta d’una població prou important perquè pugui ésser dividida en 

districtes, d’una banda, per tal d’observar les diferències en les configuracions dels territoris útils dels 

seus residents segons aquesta variable; i, de l’altra, i amb relació a aquest fet, per tal de comprovar si a 

l’interior de la ciutat es reprodueixen les «barreres» a la mobilitat descrites a l’apartat 7.2. 

L’anàlisi efectuada en aquest capítol presenta, per a cada una de les variables analitzades —el districte 

de residència, el sexe, l’edat, el nivell d’estudis, l’estat civil, la nacionalitat i la trajectòria migratòria—, una 

mateixa estructura: en primer lloc, amb un clar caràcter introductori, s’hi fa una descripció breu de la 

mobilitat intermunicipal amb l’objectiu de quantificar quins són el volum i el percentatge de població que 

disposa d’un territori útil configurat per més d’un municipi; i, en segon lloc, s’hi descriu gràficament quina 
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és la distribució territorial de les destinacions extramunicipals de la mobilitat habitual dels barcelonins. 

Aquest descripció es farà, a semblança de l’apartat 7.2, mitjançant la representació cartogràfica de tots i 

cada un dels municipis que «acullen» un resident de la capital catalana —sia perquè hi treballa, hi estudia 

o hi té una segona residència—,157 però complementada, en aquest cas, per un indicador simple 

d’accessibilitat, com és la distància mitjana des de Barcelona, que sintetitza la proximitat al conjunt de 

destinacions. En ambdós casos, però, aquestes dues mesures es limitaran únicament al territori català, 

sense eludir, però, fer referències en el text a les destinacions de la resta de l’Estat espanyol i de 

l’estranger. 

8.1. El territori útil de la població de Barcelona segons el districte de residència 

El percentatge de població barcelonina major de 16 anys que utilitza més d’un municipi a l’hora de dur a 

terme els seus quefers diaris és el 31,17%. Aquest valor per al conjunt de la ciutat amaga, però, un 

comportament força desigual segons quin sigui el districte de residència: mentre que en el cas dels 

habitants de Ciutat Vella només el 16,81% té un territori útil més enllà de la capital catalana, la xifra 

s’eleva al 46,18% en el cas de Sarrià-Sant Gervasi (vegeu la Figura 8.1). 

Si bé és plausible pensar que les diferències entre el comportament per districtes poden deure’s a les 

estructures diferents de la seva població, sobretot pel que fa a variables com ara l’edat o la nacionalitat  

—pel seu caràcter clarament diferenciador, tal com s’ha vist a l’apartat 7.2—, la distribució territorial que 

s’observa a la figura fa pensar que, tot i no descartar-se la possibilitat apuntada, la causa està en els 

nivells de renda de la població. 

Així, el mapa reflecteix clarament una relació directa entre el nivell de renda i la disponibilitat d’un territori 

útil més ampli. En aquest sentit, s’hi destaquen dos districtes benestants, com són Sarrià-Sant Gervasi i 

les Corts, amb uns percentatges d’utilització de més d’un municipi del 46,18% i del 42,25% 

respectivament, molt superiors al del conjunt de la ciutat. A l’extrem contrari se situen els municipis amb 

uns valors de riquesa inferiors, com són Nou Barris (amb un percentatge del 26,76%), Sant Martí 

(27,82%) i, sobretot, Ciutat Vella (16,81%). Sí que és cert, però, que en aquest últim cas s’hi afegeix 

l’efecte comentat abans sobre l’estructura desfavorable a la disponibilitat d’un territori útil ampli, ja que és 

el districte que presenta un índex d’envelliment més elevat (el 13,5% de la població de més de 15 anys en 

 

157.  Com ja s’esdevenia en aquell apartat, s’ha optat per eliminar de l’anàlisi els registres duplicats; és a dir, tan sols ha estat 
comptada una vegada la persona el municipi de treball o d’estudi de la qual coincideix amb el municipi on disposa d’una segona 
residència. 
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té més de 75, percentatge només superat per l’Eixample) i un major percentatge de població de 

nacionalitat estrangera (el 19,6%, molt superior a la resta de districtes, perquè no en va el districte 

concentrava, l’any 2001, gairebé un de cada cinc estrangers de la ciutat), dos factors clarament 

dissuasius a l’hora de disposar d’un territori útil extens. 

Figura 8.1. Percentatge de població barcelonina major de 15 anys que utilitza més d’un municipi segons 
el districte de residència, 2001 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Constatat l’efecte del nivell socioeconòmic sobre la probabilitat de disposar d’un territori útil més extens, 

s’ha de fer una reflexió sobre quin és el mitjà que explica aquest fet. Així, i malgrat que no es pot 

descartar un cert efecte sobre la relació amb l’activitat i, especialment, sobre la situació professional 

(vegeu les dues primeres columnes de la Taula 8.1), cal pensar que la major proporció de persones 

benestants que utilitzen més d’un municipi es deu, majoritàriament, a la major disponibilitat d’una segona 

residència (tal com demostra la tercera columna de la Taula 8.1). Així, s’hi observa que, mentre que les 

diferències entre les altres variables que afavoreixen la disponibilitat d’un territori útil ampli —treballar o 

estudiar o ser empresari— són força escasses entre districtes, la disponibilitat diferencial d’una segona 

residència s’erigeix com un dels principals factors explicatius dels comportament dels districtes. 
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Taula 8.1. Percentatge de població barcelonina major de 15 anys que estudia o treballa, que disposa d’un 
habitatge secundari, que és empresària i que utilitza més d’un municipi, segons el districte de residència, 
2001 

Districte de residència  Treballa o estudia  És empresària 
 Disposa d’una segona 

residència 
 Utilitza més d’un municipi 

Ciutat Vella  52,38%  6,40%  12,84%  16,81% 
Eixample  57,11%  8,64%  29,03%  34,47% 
Sants-Montjuïc  55,49%  6,25%  20,13%  27,94% 
les Corts   61,71%  9,72%  35,54%  42,25% 
Sarrià-Sant Gervasi  60,31%  13,35%  42,09%  46,18% 
Gràcia  58,09%  8,39%  26,01%  31,83% 
Horta-Guinardó  56,11%  6,64%  22,72%  29,10% 
Nou Barris  51,93%  5,59%  19,54%  26,77% 
Sant Andreu  57,50%  5,88%  21,59%  29,70% 
Sant Martí  56,32%  6,40%  20,21%  27,82% 
Total de la ciutat  56,50%  7,55%  24,72%  31,17% 

De color gris s’han volgut remarcar aquelles condicions que afavoreixen la disponibilitat d’un territori útil extens. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

En conseqüència, els mapes mostrats a la Figura 8.2, que dibuixen el territori útil dels residents a la ciutat 

de Barcelona segons el districte de residència, difereixen, a grans trets, en la distribució territorial dels 

municipis situats més lluny de la ciutat i que es corresponen, majoritàriament, amb la localització de les 

segones residències. 

En efecte, i com era d’esperar, d’acord amb el que s’havia observat a l’apartat 7.2.3, el territori útil dels 

habitants de la ciutat de Barcelona, en el seu conjunt, i també el de cada un dels seus districtes es 

caracteritza per la proximitat: les destinacions principals de la mobilitat intermunicipal dels residents a la 

capital catalana se situen a prop, en la majoria dels casos a la resta de municipis del Barcelonès i a les 

comarques veïnes del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme. Aquests valors elevats dels 

municipis propers s’estenen, per efecte de la localització de les segones residències, al llarg de bona part 

de la costa catalana, des del Baix Empordà fins al Baix Camp. 

Entre districtes s’observen poques diferències pel que fa a la distribució territorial de les destinacions més 

properes, relacionades amb la mobilitat per treball i estudi (vegeu a la Taula 8.2 les caselles marcades de 

color gris fosc). No obstant això, sí que es reprodueix la tendència observada en el comportament dels 

municipis situats al nord i al sud de la ciutat: així, mentre que els residents als districtes situats al sud de 

la ciutat —com és el cas de Sants-Montjuïc— tendeixen a anar a treballar a municipis com ara l’Hospitalet 

de Llobregat, el Prat de Llobregat o Cornellà de Llobregat; els dels districtes del nord —Nou Barris o Sant 

Andreu, per exemple— ho fan, preferentment, a Montcada i Reixac, Badalona o Cerdanyola del Vallès, 

sense la necessitat de creuar la ciutat, si bé l’atracció del gran nombre de llocs de treball localitzats a 

l’Hospitalet de Llobregat i a la comarca del Baix Llobregat s’hi deixa notar. 
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Figura 8.2. Territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona segons el districte de residència. 
Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuïc  

   
  

 les Corts Sarrià-Sant Gervasi Gràcia 

   
  

 Horta-Guinardó Nou Barris  Sant Andreu 

   
  

 Sant Martí 

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 
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Taula 8.2. Rànquing de les destinacions principals de la mobilitat extramunicipal dels habitants de la ciutat 
de Barcelona segons el districte de residència. 2001 

Ordre  Ciutat Vella  Eixample  Sants-Montjuïc  les Corts   Sarrià-Sant Gervasi 
1  estranger 4,87%  Calafell 3,24%  l’Hospitalet de Ll. 7,59%  l’Hospitalet de Ll. 5,42%  Palafrugell 4,15%
2  l’Hospitalet de Ll. 3,13%  l’Hospitalet de Ll. 3,22%  Calafell 4,40%  Calafell 4,00%  Sitges 3,22%
3  Sant Cugat del V. 2,55%  Castelldefels 2,64%  Cunit 2,93%  Castelldefels 2,79%  Illes Balears (prov.) 2,21%
4  Castelló (prov.) 2,02%  Sant Cugat del V. 2,02%  el Prat de Llobregat 2,74%  el Vend rell 2,52%  el Vendrell 2,06%
5  Badalona 1,86%  Sitges 1,93%  Castelldefels 2,50%  Sitges 2,49%  Calafell 1,97%
6  el Prat de Llobregat 1,65%  el Vendrell 1,78%  Martorell 2,24%  Palafrugell 2,25%  estranger 1,95%
7  Sabadell 1,64%  estranger 1,73%  Cornellà de Llobregat 2,16%  Castell-Platja d’Aro 1,81%  Sant Cugat del V. 1,83%
8  Calafell 1,63%  Cunit 1,56%  el Vendrell 1,84%  Torredembarra 1,68%  l’Hospitalet de Ll. 1,81%
9  Illes Balears (prov.) 1,60%  Palafrugell 1,46%  Castelló (prov.) 1,76%  Sant Cugat del V. 1,67%  Castelldefels 1,69%
10  Castelldefels 1,51%  Blanes 1,39%  Terol (prov.) 1,70%  estranger 1,61%  Castell-Platja d’Aro 1,68%

 
Ordre  Gràcia  Horta-Guinardó  Nou Barris  Sant Andreu  Sant Martí 

1 l’Hospitalet de Ll. 2,79% l’Hospitalet de Ll. 3,11% l’Hospitalet de Ll. 3,16% l’Hospitalet de Ll. 3,06% l’Hospitalet de Ll. 3,51%
2 Calafell 2,68% Calafell 2,87% Calafell 2,59% Calafell 2,76% Badalona 3,42%
3 Sant Cugat del V. 2,62% Badalona 1,92% Terol (prov.) 2,23% Badalona 2,51% Calafell 2,45%
4 estranger 1,81% Blanes 1,78% Cunit 2,14% Pineda de Mar 2,06% el Prat de Llobregat 1,99%
5 Castelldefels 1,65% Castelló (prov.) 1,75% Pineda de Mar 2,08% Cunit 1,81% Pineda de Mar 1,91%
6 Badalona 1,60% el Prat de Llobregat 1,64% Martorell 1,95% Blanes 1,70% Sant Cugat del V. 1,82%
7 Palafrugell 1,59% el Vendrell 1,63% Montcada i Reixac 1,90% Montcada i Reixac 1,62% Terol (prov.) 1,76%
8 el Vendrell 1,56% Sant Cugat del V. 1,62% Badalona 1,82% Cerdanyola del V. 1,56% Osca (prov.) 1,61%
9 Blanes 1,50% Pineda de Mar 1,62% el Prat de Llobregat 1,74% Osca (prov.) 1,54% Blanes 1,60%
10 Osca (prov.) 1,48% Osca (prov.) 1,62% Blanes 1,73% Sant Cugat del V. 1,49% Cunit 1,59%

Amb color gris fosc s’han marcat les destinacions pròpies de la mobilitat per treball i estudi, mentre que les marcades amb color 
gris més clar corresponen a les destinacions per segones residències. L’únic cas en què les motivacions poden encavalcar-se és 
Sant Cugat del Vallès, que combina la seva proximitat amb Barcelona, cosa que el fa susceptible de ser una destinació de la 
mobilitat per motius de treball i estudi, amb el seu caràcter residencial. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Sí que s’aprecien diferències importants entre districtes en el que fa referència a les destinacions de llarga 

distància, associades amb el fenomen de les segones residències. Així, i a banda del poder d’atracció del 

litoral, especialment de la Costa Daurada —no en va el municipi de Calafell figura entre les deu primeres 

destinacions en tots els districtes barcelonins—, s’aprecien uns certs comportaments diferencials: 

ü En primer lloc, s’hi destaca la importància dels desplaçaments cap a fora de l’Estat espanyol, que, 

fins i tot en el cas de Ciutat Vella, s’erigeix com la destinació principal de la mobilitat dels seus 

habitants. Cal buscar l’explicació d’aquest fet en la forta presència de població de nacionalitat 

estrangera en aquest districte, de manera que és plausible pensar que, malgrat que no es disposa de 

dades desagregades a escala nacional sobre la localització exacta de la segona residència, aquesta 

coincideix, en la majoria del casos, amb el país d’origen. Així, no es tracta, en la majoria dels casos, 

de segones residències en el sentit estricte de la paraula, vinculades amb el turisme, sinó, 

probablement, de la residència anterior a la migració, que, en cas de mantenir-se, és declarada com 

a habitatge secundari. 

ü En segon lloc, i encara amb referència a les destinacions fora del territori català, però dins de l’Estat 

espanyol, cal destacar que, si bé les províncies més properes —Castelló, Osca i, fins i tot, les Illes 

Balears— són les més freqüentades en conjunt, l’efecte de la immigració es deixa notar a l’hora 

d’analitzar les destinacions dels districtes amb un major percentatge de població no nascuda a 

Catalunya. En efecte, si es deixen de banda aquestes tres províncies, de clar caràcter turístic, el 
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15,68% dels habitants de Nou Barris tenen algun vincle amb la resta de l’Estat espanyol, enfront, per 

exemple, del 5,08% dels residents a Sarrià-Sant Gervasi. Un cop més, la segona residència s’erigeix 

com el principal factor explicatiu, ja que un creuament de les dades sobre el lloc de naixement i les de 

la segona residència permet comprovar l’existència d’una forta coincidència, de manera que disposar 

d’un habitatge secundari al municipi de naixement és un element que permet mantenir-hi certs 

lligams. 

ü Finalment, i ja pel que fa a la destinacions al territori català, cal dir que, si bé en tots els districtes les 

destinacions principals obeeixen a tres característiques comunes —municipis metropolitans propers, 

municipis litorals i resta de capitals comarcals—, s’hi aprecien diferències significatives quant al 

comportament d’algun districte en concret. Així, cal fer referència a la importància que la Cerdanya té 

com a destinació dels residents dels dos districtes més benestants: les Corts i, especialment, Sarrià-

Sant Gervasi. No en va, s’hi destaquen municipis com  ara Puigcerdà o Alp, destinacions que 

representen l’1% dels desplaçaments dels habitants d’aquest últim districte, mentre que en el cas de 

Nou Barris o Ciutat Vella representen poc més del 0,10%. 

Aquesta major freqüentació de la Cerdanya i, en general, de la zona pirinenca pels residents de certs 

districtes té el seu reflex en el càlcul de la distància mitjana dels desplaçaments intermunicipals: 

mentre que en el cas de Nou Barris se situa en els 41,82 quilòmetres, els habitants de Sarrià-Sant 

Gervasi recorren, de mitjana, més de vint quilòmetres més: 63,86 (vegeu el Gràfic 8.1). 

Gràfic 8.1. Distància mitjana en línia recta (en quilòmetres) dels desplaçaments intermunicipals realitzats 
pels habitants de la ciutat de Barcelona segons el districte de residència, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 
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8.2. El territori útil de la població de Barcelona segons el sexe 

El percentatge d’ús d’un municipi diferent de la ciutat de Barcelona mostra una clara diferenciació segons 

el sexe: del 34,46% entre els homes enfront del 28,32% entre les dones. 

L’explicació d’aquest fet rau, principalment, en la diferent relació amb l’activitat dels uns i la de les altres: 

mentre que només el 41,69% dels homes majors de 15 anys no treballava en el moment del cens de 

2001, la xifra s’elevava al 58,31% entre les dones. A més, i ja analitzant la situació de les persones 

inserides en el mercat de treball, el percentatge de dones en circumstàncies laborals precàries, és a dir, 

amb un contracte temporal de treball —circumstància que, com s’ha vist, afecta negativament l’ús extens 

del territori—, era el 21,85% enfront del 16,37% dels homes. 

Aquesta diferència pel que fa a la magnitud de la mobilitat diferencial entre sexes no es tradueix, però, en 

una distribució espacial diferent de les destinacions, ja que, com es pot observar a la Figura 8.3, a grans 

trets no hi ha gaires diferències en el territori útil entre homes i dones. Tan sols la major utilització de la 

comarca del Vallès Occidental i del Baix Llobregat —n’és un exemple paradigmàtic el cas de Martorell— 

pels homes ens dóna una pista del que s’amaga sota aquesta distribució territorial: si bé la distribució 

territorial de les destinacions dels homes i de les dones continua presentant unes pautes semblants, la 

motivació i, sobretot, la intensitat de l’ús de cada municipi obeeixen a patrons diferents. 

Figura 8.3. Territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona segons el sexe. Percentatge d’utilització 
de cadascun dels municipis catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 Homes Dones 

   

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Així, tal com mostra la Taula 8.3, els desplaçaments intermunicipals dels homes tenen una explicació més 

laboral que no pas els de les dones: mentre que municipis que concentren un nombre elevat de llocs de 
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treball —especialment en el sector industrial—, com ara el Prat de Llobregat o Martorell, reben un bon 

nombre de treballadors, la seva importància entre les destinacions de les dones és molt més menor —el 

1,09% i el 0,41% respectivament. 

Taula 8.3. Rànquing de les destinacions principals de la mobilitat extramunicipal dels habitants de la ciutat 
de Barcelona segons el districte de residència. 2001 

Ordre  Homes  Dones 
1  l’Hospitalet de Llobregat 3,89%  l’Hospitalet de Llobregat 3,30% 
2  Calafell 2,67%  Calafell 3,18% 
3  el Prat de Llobregat 2,05%  el Vendrell 1,81% 
4  Sant Cugat del Vallès  1,93%  Castelldefels 1,80% 
5  Badalona 1,90%  Sant Cugat del Vallès  1,69% 
6  Martorell 1,70%  estranger 1,69% 
7  Castelldefels 1,64%  Cunit 1,69% 
8  el Vendrell 1,62%  Badalona 1,54% 
9  estranger 1,58%  Sitges 1,53% 

10  Cunit 1,53%  Palafrugell 1,53% 

Amb color gris fosc s’han marcat les destinacions pròpies de la mobilitat per treball i estudi, mentre que les marcades amb color 
gris més clar corresponen a les destinacions per segones residències. L’únic cas en què les motivacions poden encavalcar-se és 
Sant Cugat del Vallès, que combina la seva proximitat amb Barcelona, cosa que el fa susceptible de ser una destinació de la 
mobilitat per motius de treball i estudi, amb el seu caràcter residencial. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Què indica aquest fet? A grans trets la resposta a aquesta pregunta consisteix en plantejar-se on es troba 

situat el lloc de treball segons el sexe: mentre que el 75,30% dels barcelonins declara tenir el lloc de 

treball al municipi propi —incloent-hi la residència pròpia —, aquesta xifra augmenta fins al 85,44% en el 

cas de les dones. Aquest fet, i tenint en compte que el percentatge de disponibilitat d’una residència 

secundària és similar entre sexes pel fet de tractar-se d’una variable referida al conjunt de la llar, ens 

indica que entre els homes el pes de les sortides per motius de treball és molt més gran que no pas entre 

les dones, el territori de la vida laboral de les quals se circumscriu, gairebé pràcticament, a la ciutat de 

Barcelona. Això explica el pes important dels municipis de caràcter turístic en el rànquing de destinacions 

preferencials de les dones, del qual copen les primeres posicions —les excepcions de l’Hospitalet de 

Llobregat i de Badalona s’expliquen per la proximitat a la capital catalana. 

Aquesta, proporcionalment, utilització més gran dels municipis turístics explica que, contràriament al que 

hom podria esperar, les dones recorrin una distància mitjana en línia recta més llarga: 53,35 quilòmetres 

enfront dels 46,87 dels homes. Cal parar compte, però, a no interpretar aquests resultats en termes 

d’amplitud del territori útil ni d’una mobilitat major o menor, sinó que, com sabem, el que s’esdevé és 

precisament el contrari: les dones realitzen una major proporció d’activitats prop del domicili perquè sobre 

elles recau bona part de la conciliació entre la vida laboral i la familiar. Així, aquest resultat únicament ens 

indica que els moviments dels homes i de les dones fora del municipi obeeixen a motivacions diferents: 

mentre que en els primers s’esdevé un cert equilibri entre els motius de treball i estudi i els generats per la 
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disponibilitat d’una segona residència, entre les dones aquest últims són majoritaris perquè el lloc de 

treball se situa, preferencialment, a la mateixa ciutat de Barcelona. 

8.3. El territori útil de la població de Barcelona segons l’edat 

Tal com s’ha mostrat en els capítols anteriors, la probabilitat de disposar d’un territori útil extens no 

presenta una relació lineal amb l’edat, sinó que els valors màxims s’assoleixen en les edats adultes, entre 

45 i 64 anys (vegeu el Gràfic 8.2), per sobre de les edats joves i, sobretot, de les edats més avançades, 

en les quals decau ràpidament. 

L’explicació d’aquest fet es deu a l’efecte combinat dels dos components utilitzats en el càlcul del territori 

útil: es tracta d’una franja d’edats que combina una taxa d’activitat encara important (només un 29,96% de 

les persones entre 45 i 54 anys declarava no treballar) amb una taxa important de disponibilitat d’un 

habitatge secundari (el 27,25% en la mateix grup d’edat). Per la seva banda, la situació en els grups 

d’edat extrems es deu a dos factors diferents: els més joves són perjudicats per la menor disponibilitat 

d’una segona residència, mentre que els baixos nivells de les edats velles es deu al fet que la pràctica 

totalitat dels seus efectius es troba ja fora del mercat laboral.  

Gràfic 8.2. Percentatge de població barcelonina major de 15 anys que utilitza més d’un municipi segons 
l’edat, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Pel que fa a la distribució espacial del territori útil (vegeu la Figura 8.4), cal comentar que es mostra força 

homogènia al llarg de totes les edats potencialment actives, caracteritzada per un ús preferent dels 

municipis metropolitans més propers, especialment de la resta de la comarca del Barcelonès i del Baix 

Llobregat i el Vallès Occidental, que concentren un gran nombre de llocs de treball, a part de les ja 

clàssiques destinacions turístiques litorals. 
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Per contra, però, en les edats de jubilació, la importància de la mobilitat per treball decau a causa de la 

migradesa del nombre d’efectius que treballen. Per aquest motiu desapareix gairebé completament, 

l’atracció dels municipis del cinturó industrial de Barcelona, que es tradueix en els mapes en un 

«aclariment» del color del tramat de bona part del Baix Llobregat i del Vallès Occident. Valgui un exemple 

per a il·lustrar aquest fet: mentre que un municipi com el Prat de Llobregat, clarament industrial, és la 

destinació del 2,67% dels desplaçaments dels barcelonins d’entre 25 i 34 anys, en el cas de la població 

de més de 75 anys, el percentatge disminueix fins al paupèrrim 0,02%. 

Figura 8.4. Territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona segons l’edat. Percentatge d’utilització de 
cadascun dels municipis catalans. Població major de 15 anys, 2001 

 15-24 anys 25-34 anys 35-44 anys 

    
 45-54 anys 55-64 anys 65-74 anys 

    
 75 anys i més  

  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 
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Precisament aquesta diferent motivació dels desplaçaments segons el grup d’edat és el que explica que 

entre les destinacions principals del grup d’edat 25-34, per exemple, se situïn municipis netament 

industrials com ara l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, 

Martorell o Sabadell (vegeu la Taula 8.4), mentre que en el cas dels individus en edat de jubilació els 

desplaçaments principals tenen lloc, d’una banda, cap a municipis plenament turístics com ara Calafell, 

Castelldefels, Blanes, Sitges, el Vendrell i Pineda de Mar, i, de l’altra, cap a les províncies properes amb 

aquesta mateixa condició, com ara Terol, Osca o Castelló. 

La taula mostra, també, un parell de casos que cal comentar. En primer lloc, cal ressenyar la importància 

que té Cerdanyola del Vallès com a destinació entre els més joves —de 16 a 24 anys—, sens dubte pel 

fet d’haver-s’hi localitzat el campus de la UAB, amb l’atracció consegüent de joves que s’hi desplacen per 

estudiar. I, en segon lloc, cal interpretar el relativament elevat nombre de persones d’entre 25 i 44 anys 

que declaren tenir una cert vincle amb l’estranger pel fet que en aquestes edats es concentra la major 

part de la població de nacionalitat estrangera, de manera que cal pensar que aquesta vinculació és per 

mitjà d’una segona residència —probablement amb un sentit diferent a la definició clàssica d’aquest 

concepte— al país d’origen. 

Taula 8.4. Rànquing de les destinacions principals de la mobilitat extramunicipal dels habitants de la ciutat 
de Barcelona segons l’edat. 2001 

Ordre  16-24 anys  25-34 anys  35-44 anys  45-54 anys 
1  Calafell 3,21%  l’Hospitalet de Ll. 4,99% l’Hospitalet de Ll. 4,99%  l’Hospitalet de Ll. 4,74%
2  l’Hospitalet de Ll. 3,12%  estranger 3,22% Badalona 2,39%  Calafell 3,00%
3  estranger 2,86%  el Prat de Llobregat 2,64% el Prat de Llobregat 2,64%  Badalona 2,23%
4  Cerdanyola del Vallès  2,78%  Sant Cugat del Vallès  2,60% Sant Cugat del Vallès  2,60%  el Vendrell 1,91%
5  Sant Cugat del Vallès  2,19%  Badalona 2,39% Calafell 2,21%  el Prat de Llobregat 1,89%
6  el Vendrell 1,97%  Calafell 2,21% Cornellà de Llobregat 2,00%  Cunit 1,80%
7  Terrassa 1,91%  Cornellà de Llobregat 2,00% estranger 3,22%  Palafrugell 1,56%
8  Cunit 1,84%  Sabadell 1,78% Sabadell 1,78%  Sant Cugat del Vallès  1,55%
9  Palafrugell 1,65%  Martorell 1,59% Palafrugell 1,27%  Sitges 1,50%
10  Castelldefels 1,62%  Castelldefels 1,54% el Vendrell 1,41%  Cornellà de Llobregat 1,48%

 
Ordre  55-64 anys  65-74 anys  75 anys i més  

1 Calafell 3,41% Calafell 3,74% Calafell 3,59%
2 l’Hospitalet de Ll. 2,54% Castelldefels 2,62% Castelldefels 2,41%
3 Castelldefels 2,01% Terol (prov.) 2,28% Terol (prov.) 2,35%
4 Cunit 1,99% Cunit 2,08% Osca (prov.) 2,06%
5 el Vendrell 1,88% Osca (prov.) 1,92% Blanes 1,80%
6 Martorell 1,87% el Vendrell 1,85% Sitges 1,76%
7 Blanes 1,69% Blanes 1,80% el Vendrell 1,75%
8 Pineda de Mar 1,68% Pineda de Mar 1,71% Castelló (prov.) 1,70%
9 Osca (prov.) 1,60% Castelló (prov.) 1,57% Cunit 1,67%
10 Sitges 1,58% Sitges 1,57% Pineda de Mar 1,56%

Amb color gris fosc s’han marcat les destinacions pròpies de la mobilitat per treball i estudi, mentre que les marcades amb color 
gris més clar corresponen a les destinacions per segones residències. L’únic cas en què les motivacions poden encavalcar-se és 
Sant Cugat del Vallès, que combina la seva proximitat amb Barcelona, cosa que el fa susceptible de ser una destinació de la 
mobilitat per motius de treball i estudi, amb el seu caràcter residencial. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Sense cap dubte, i a tall de conclusió, es pot afirmar que, mentre que la principal font de vinculació 

territorial de la població barcelonina jove-adulta s’esdevé per mitjà de la mobilitat per motius de treball, 
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amb destinacions properes de l’entorn metropolità, en les edats velles aquella és per mitjà de la segona 

residència, la localització de la qual és més llunyana, al llarg del litoral català, i, en una proporció no gens 

menyspreable, fora del territori català. 

Aquest és el motiu pel qual la distància mitjana en línia recta dels desplaçaments interns a Catalunya 

augmenta progressivament al llarg de l’edat (Gràfic 8.3), des dels pocs més de 40 quilòmetres dels joves 

entre 25 i 34 anys i fins als més de 60 dels majors de 74 anys. L’excepció d’aquesta tendència a l’alça és 

el grup d’edat més jove, entre els 16 i els 24 anys, probablement per la combinació de dos factors: d’una 

banda, i a causa de la seva edat, es tracta d’un col·lectiu bona part del qual encara no s’ha emancipat, de 

manera que, proporcionalment, presenta una major taxa de disponibilitat de segones residències que, en 

veritat, són propietat dels seus pares; i, de l’altra, la seva inserció recent al mercat de treball en determina 

unes condicions més precàries, que sovint es tradueixen en una major separació entre el lloc de 

residència i el lloc de treball. 

Gràfic 8.3. Distància mitjana en línia recta (en quilòmetres) dels desplaçaments intermunicipals realitzats 
pels habitants de la ciutat de Barcelona segons l’edat, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

8.4. El territori útil de la població de Barcelona segons el nivell d’estudis 

El comportament diferencial segons l’edat de la població que s’acaba de mostrar recomana el fet que, en 

l’anàlisi de l’ús territorial dels habitants de la ciutat de Barcelona segons la resta de característiques 

sociodemogràfiques, es controli el seu efecte. Així, i a manera d’estandardització, s’ha optat per estudiar 

el comportament territorial de la població que es troba en una franja d’edat concreta, la que va dels 45 als 

54 anys. L’elecció d’aquets grup és determinada pel fet que es tracta d’un col·lectiu que combina una 

mobilitat elevada (vegeu el Gràfic 8.2), igual que el grup 55-64 anys, amb, a diferència d’aquest, una taxa 
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d’activitat també destacable. No obstant, aquest fet no treu que, quan les diferències respecte del 

comportament de la població total siguin grans, es faci un breu comentari sobre aquesta. 

La relació entre el nivell d’estudis i la utilització de més d’un municipi és clarament creixent: mentre que 

només el 22,24% de la població sense estudis entre 45 i 54 anys fa ús d’un territori que sobrepassa els 

límits de la capital catalana, el valor s’eleva progressivament a mesura que el nivell d’estudis augmenta, 

fins a arribar al 49,17% entre la població amb estudis universitaris (vegeu el Gràfic 8.4).  

Gràfic 8.4. Percentatge de població barcelonina que utilitza més d’un municipi segons el nivell d’estudis. 
Població entre 45 i 54 anys. 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

De fet, aquesta es tracta d’una relació que també es dóna per al total de la població —l’únic que 

diferencia el comportament del grup d’edat entre 45 i 54 anys és la seva mobilitat més gran—, de manera 

que no és estrictament imputable a l’edat, sinó, probablement, a la disponibilitat creixent de segones 

residències a mesura que el nivell d’instrucció augmenta. 

L’anulació de l’efecte de l’edat equival, de fet, a igualar força les motivacions dels diferents col·lectius 

analitzats, en tant que neutralitza el fet que la major part de la població sense estudis o amb estudis 

primaris és gent gran, que, en conseqüència, ja es troba fora del mercat laboral i, per aquest motiu, bona 

part de la seva mobilitat es deu, únicament, a la relacionada amb les segones residències. 

Així, un cop neutralitzat aquest efecte, la distribució territorial de les destinacions segons el nivell 

d’instrucció (Figura 8.5), reflecteix, bàsicament, la diferent intensitat en la disponibilitat d’una segona 

residència de cada un dels col·lectius estudiats, juntament amb la localització d’aquesta segona 

residència. O, en unes altres paraules, en els nivells d’estudis més baixos el protagonisme de la mobilitat 

per treball —en tant que la mobilitat per estudis en aquesta franja d’edat és escassa— és més gran que 

no pas entre les persones amb estudis superiors. 
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Figura 8.5. Territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona segons el nivell d’estudis. Percentatge 
d’utilització de cadascun dels municipis catalans. Població entre 45 i 54 anys, 2001 

 Sense estudis Primaris ESO, EGB o equivalent 

    

 Batxillerat Universitaris 

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Així, tant la població sense estudis com la que només té estudis primaris presenten un comportament 

territorial sem blant, en què la mobilitat per treball té un major pes i, per tant, l’ús del territori metropolità 

més proper és més elevat. Amb tot, l’ús d’uns determinats municipis turístics de la costa —tant de la 

Costa Daurada (com ara Calafell o Cunit) com del Maresme Nord (Pineda de Mar o Blanes)— no és 

negligible. En aquest sentit aquests municipis s’erigeixen com un nucli d’atracció important de població, 

no necessàriament amb un poder adquisitiu elevat, sinó més aviat el contrari. 

El pes de les destinacions metropolitanes va perdent importància a mesura que augmenta el nivell 

d’estudis en benefici de les destinacions residencials —i això que la propensió a treballar fora del municipi 

on es resideix augmenta a mesura que el nivell d’instrucció és més elevat—, de manera que entre les 

persones amb batxillerat o estudis universitaris es destaquen zones especialitzades en la localització de 

residències secundàries com ara la Cerdanya, el Ripollès o la Costa Brava, la qual sembla atreure uns 

usuaris més selectes que no pas la resta de destinacions litorals, especialment de la costa sud, cosa que 

ens remet al que s’ha apuntat a l’apartat 8.1, quan s’ha parlat del territori útil segons el districte de 

residència, i, implícitament, de la categoria socioeconòmica. 
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Taula 8.5. Rànquing de les destinacions principals de la mobilitat extramunicipal dels habitants de la ciutat 
de Barcelona segons el nivell d’estudis. Població entre 45 i 54 anys. 2001 

Ordre  Sense estudis  Primaris  ESO, EGB o equivalents  Batxillerat  Universitaris 
1  Calafell 3,50%  l’Hospitalet de L. 3,77%  l’Hospitalet de L.  4,34% l’Hospitalet de L. 4,56%  l’Hospitalet de L. 5,75%
2  l’Hospitalet de L. 3,36%  Calafell 3,47%  Calafell 3,68% Calafell 3,12%  Badalona 2,64%
3  Cunit 2,17%  Cunit 2,66%  Cunit 2,51% el Prat de Llobregat 2,35%  Palafrugell 2,49%
4  Rubí 2,13%  Badalona 2,33%  el Vendrell 2,17% Badalona 1,98%  Calafell 2,14%
5  Pineda de Mar 1,77%  Pineda de Mar 2,08%  el Prat de Llobregat 1,97% el Vendrell 1,97%  Sitges 2,03%
6  el Prat de Llobregat 1,85%  el Vendrell 1,87%  Badalona 1,93% Cornellà de L. 1,82%  el Vendrell 1,75%
7  Badalona 1,70%  Terol 1,65%  Pineda de Mar 1,66% Palafrugell 1,78%  Sant Cugat del V. 1,72%
8  Tarragona 1,66%  Blanes 1,57%  Blanes 1,50% Cunit 1,68%  el Prat de L. 1,69%
9  Blanes 1,63%  el Prat de Llobregat 1,52%  Sant Cugat del V. 1,47% Sant Cugat del V. 1,55%  Esplugues de L. 1,67%
10  el Vendrell 1,45%  Sant Cugat del V. 1,40%  Castelldefels 1,47% Martorell 1,45%  estranger 1,60%

Amb color gris fosc s’han marcat les destinacions pròpies de la mobilitat per treball i estudi, mentre que les marcades amb color 
gris més clar corresponen a les destinacions per segones residències. L’únic cas en què les motivacions poden encavalcar-se és 
Sant Cugat del Vallès, que combina la seva proximitat amb Barcelona, cosa que el fa susceptible de ser una destinació de la 
mobilitat per motius de treball i estudi, amb el seu caràcter residencial. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

També cal destacar-ne el paper protagonista que tenen les destinacions situades fora del territori català, 

no tan sols a les províncies més properes —Castelló, Osca i Terol—, sinó, fins i tot, en aquelles que, 

tradicionalment, han estat fortament emigratòries, com ara Conca, Granada, Lugo o Orense. Es tracta, 

igualment, d’una relació decreixent: si entre la població sense estudis les destinacions de la resta de 

l’Estat signifiquen el 21,57% del total, la seva importància disminueix a mesura que els nivells d’estudis 

augmenten, fins a protagonitzar tan sols un de cada deu desplaçaments de la població amb estudis 

universitaris (11,37%). 

Dos són els motius que expliquen aquesta pauta. En primer lloc, un cop més, la història migratòria de la 

població determina que les persones que va néixer fora de Catalunya mantinguin un cert vincle amb el 

seu lloc d’origen disposant-hi d’una segona residència (la «casa del pueblo» en molts casos); col·lec tiu 

format, majoritàriament, per persones amb uns nivells d’estudis baixos. I, en segon lloc, el protagonisme 

creixent de la mobilitat residencial —bàsicament dins l’àmbit català— en els grups de població amb una 

formació més elevada determina que les destinacions fora del territori català perdin protagonisme. 

La neutralització de l’efecte de l’estructura per edat també es deixa notar en la distància mitjana 

recorreguda per cada un dels col·lectius (Gràfic 8.5). Així, en el cas de la població total major de 15 anys 

hi ha una certa similitud —entorn als 50 quilòmetres de recorregut— entre els diferents nivells d’instrucció, 

ja que s’hi combinen fins a tres comportaments diferenciats: en primer lloc, la població sense estudis o 

nivells primaris, que veu com, fruit de la localització de la segona residència a les àrees litorals 

tradicionals, presenten una major llunyania; en segon lloc, la població amb estudis obligatoris o batxillerat, 

que, fruit de la combinació d’un ús intensiu del territori metropolità més proper i la localització clàssica de 

les segones residències, presenta les menors longituds; i, finalment, en tercer lloc, els universitaris, que 

veuen com la distància mitjana dels seus desplaçaments torna a allargar-se, fins a assolir valors pròxims 

als nivells d’instrucció més baixos, com a resultat d’un ús intensiu del territori metropolità per motius 

laborals, com ja s’esdevenia en el col·lectiu anterior, però complementat, en aquest cas, per una 
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freqüentació de les destinacions turístiques pirinenques que fan augmentar la longitud dels 

desplaçaments. 

Així, en el cas concret del col·lectiu de població entre 45 i 54 anys l’efecte del nivell d’estudis és clar: a 

més nivell d’instrucció correspon una major distància recorreguda (dels 43,32 quilòmetres en el cas de la 

població sense estudis es passa als 54,69 dels universitaris). L’explicació, un cop més, rau en la major 

tendència a disposar d’un segon habitatge a mesura que augmenta el nivell formatiu. 

Gràfic 8.5. Distància mitjana en línia recta (en quilòmetres) dels desplaçaments intermunicipals realitzats 
pels habitants de la ciutat de Barcelona segons el nivell d’estudis. Població entre 45 i 54 anys. 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

8.5. El territori útil de la població de Barcelona segons la nacionalitat 

Existeix una diferència clara pel que fa a la vinculació territorial de les persones segons si són de 

nacionalitat espanyola o bé estrangera i tenen entre 45 i 54 anys:158 mentre el 36,14% dels primers utilitza 

més d’un municipi per a dur a terme els seus quefers diaris, aquesta proporció baixa fins al 21,50% entre 

els estrangers. Quina és l’explicació d’aquesta mobilitat diferencial? La resposta a aquesta pregunta no és 

fàcil, sinó que es deu a l’efecte combinat d’un bon nombre de variables que no sempre actuen en el 

mateix sentit: 

 

158.  A fi de garantir un nombre representatiu de casos, s’ha optat per no desagrupar les persones de nacionalitat estrangera 
segons el continent de procedència. 
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ü Relació amb l’activitat. No es tracta d’una variable que, per si sola, expliqui les diferències entre els 

uns i el altres, sinó tot el contrari: mentre que tan sols poc més d’un de cada tres estrangers declara 

no treballar, la xifra s’eleva fins a un de cada dos espanyols. 

ü Lloc de treball o estudi. Contrarestant l’efecte de la variable anterior, i encara que això no expliqui, ni 

de bon tros, la magnitud de la diferència observada, cal indicar que l’obertura municipal de la població 

espanyola és molt més gran que no pas la de l’estrangera: mentre que el 22,26% de la població 

barcelonina de nacionalitat espanyola ha de sortir fora de la ciutat per a anar a treballar, el 

percentatge es redueix al 17,38% entre la població estrangera. Sens dubte, i malgrat que no n’és 

aquí l’objectiu, la mena de feina realitzada té molt a veure en aquest comportament espacial.  

ü Disponibilitat d’una residència secundària. És la principal variable explicativa de les diferències entre 

la població espanyola i l’estrangera, ja que, si bé entre els primers la proporció és del 27,80%, en el 

cas del estrangers decau fins al 14,77%. A quin motiu cal atribuir aquesta diferència del 

comportament biresidencial entre els uns i els altres? La resposta no és senzilla perquè 

probablement s’hi combinen, de nou, múltiples efectes, però en general es pot afirmar que l’estabilitat 

residencial és una factor decisiu a l’hora de disposar d’un segon habitatge,159 factor que s’ajunta a 

uns d’altres de relacionats amb el nivell de renda i la categoria socioeconòmica. 

Però si ens cenyíssim únicament a la definició estricta de segones residències —la que les descriu com 

una mena d’allotjament turístic —, la proporció encara seria més reduïda entre la població estrangera. I és 

que, si s’analitza la distribució territorial de les destinacions (vegeu la Taula 8.6), s’observa com gairebé 

un de cada sis estrangers realitza un desplaçament cap a fora de l’Estat espanyol, de manera que el fet 

més probable, considerant que una part molt petita dels moviments es poden deure al factor treball, és 

que disposin d’una segon habitatge al lloc d’origen. Malauradament, però, és impossible establir una 

relació de coincidència entre el país de nacionalitat i el país on disposa d’aquest habitatge, perquè les 

dades del cens de 2001 no desglossen la localització extraestatal de les segones residències. 

Com s’ha dit, no obstant això, no sembla probable que aquesta residència tingui un ús turístic, sinó que 

més aviat respon al fet que molts dels estrangers declaren com a segon habitatge la casa familiar al país 

d’origen en cas de disposar-ne, sense que això impliqui una freqüentació elevada com en el cas de les 

residències secundàries clàssiques. 

 

159.  I aquesta es tracta d’una condició que poca població de nacionalitat estrangera compleix: si es compara el municipi de 
residència de l’any 1991 amb el de l’any 2001, només un de cada tres vivia a la mateixa ciutat de Barcelona, proporció que entre 
la població de nacionalitat espanyola ascendeix fins al 95,16%. 
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Figura 8.6. Territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona segons la nacionalitat. Percentatge 
d’utilització de cadascun dels municipis catalans. Població entre 45 i 54 anys, 2001 

 Espanyols Estrangers 

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Aquesta tendència s’inverteix si s’estudien les destinacions espanyoles, molt més freqüentades per la 

població espanyola —12,69%— que no pas l’estrangera —9,3%—, i més tenint en compte que entre 

aquesta última les tres destinacions principals —per aquest ordre, les Illes Balears, Castelló i Osca— ja 

concentren, per si soles, el 3,73% dels desplaçaments. Així, es pot afirmar que s’esdevé un fenomen 

doble: la població de nacionalitat espanyola surt menys de Catalunya, però quan ho fa és en direcció a la 

resta de l’Estat espanyol, amb destinacions força diversificades; mentre que la població estrangera surt en 

una major proporció, però majoritàriament cap a l’estranger, al mateix temps que les destinacions 

espanyoles es troben força més concentrades en les destinacions turístiques més pròximes. 

Aquests dos comportaments diferenciats no es reflecteixen als mapes de la Figura 8.6, que només 

representen les destinacions catalanes. Per aquest motiu les diferències entre l’un i l’altre no són gaire 

importants i es limiten gairebé a un pes menor de les destinacions turístiques catalanes, fruit del gran pes 

que hi tenen les estrangeres. En tots dos casos es combinen destinacions laborals tradicionals, com ara 

l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell o el Prat de Llobregat, amb unes altres de classe turística 

no menys clàssiques, com ara Calafell, Castelldefels o Sitges. Únicament s’hi observen certes diferències 

pel que fa a l’ús d’alguns espais metropolitans, com ara la comarca del Vallès Oriental. L’explicació 

d’aquest fet es pot deure a dos motius: d’una banda, i pel que fa als desplaçaments laborals, es pot 

pensar que, a causa de la major proporció de disponibilitat de vehicle propi entre la població espanyola, 

sembla menys condicionada per la llunyania; i, de l’altra, que es tracta d’una comarca amb municipis amb 

una certa especialització residencial, especialment els situats al peu del Montseny, menys freqüentats 

pels estrangers, que es decanten més per un model turístic de sol i platja. 
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A tall de conclusió, doncs, es pot afirmar que el comportament de la població de nacionalitat espanyola i 

el de la de nacionalitat estrangera en el territori català són semblants, a diferència del que s’esdevé si 

l’anàlisi s’amplia a les destinacions espanyoles, i, sobretot, a les situades a l’estranger. Aquest fet es 

confirma si s’observen les distàncies mitjanes recorregudes per l’una i per l’altra, que són força semblants: 

49,85 quilòmetres en el cas de la població espanyola i 49,57 en el de l’estrangera. 

Taula 8.6. Rànquing de les principals destinacions de la mobilitat extramunicipal dels habitants de la ciutat 
de Barcelona, segons la nacionalitat. Població entre 45 i 54 anys. 2001 

Ordre  Espanyols  Estrangers 
1  l’Hospitalet de Llobregat 4,79%  estranger 13,40%
2  Calafell 3,03%  l’Hospitalet de Llobregat 3,00%
3  Badalona 2,24%  Sant Cugat del Vallès 2,60%
4  el Vendrell 1,93%  Sitges 1,98%
5  el Prat de Llobregat 1,90%  Sabadell 1,98%
6  Cunit 1,82%  Calafell 1,75%
7  Palafrugell 1,57%  Badalona 1,70%
8  Sant Cugat del Vallès 1,52%  Tarragona 1,70%
9  Cornellà de Llobregat 1,49%  el Prat de Llobregat 1,58%

10  Sitges 1,48%  Osca (prov.) 1,47%

Amb color gris fosc s’han marcat les destinacions pròpies de la mobilitat per treball i estudi, mentre que les marcades amb color 
gris més clar corresponen a les destinacions per segones residències. L’únic cas en què les motivacions poden encavalcar-se és 
el de Sant Cugat del Vallès, que combina la seva proximitat amb Barcelona, cosa que el fa susceptible de ser una destinació de 
la mobilitat per motius de treball i estudi, amb el seu caràcter residencial. Per la seva banda, com s’ha referit al text, les segones 
residències situades a l’estranger no poden ser considerades, en la seva gran majoria, com a allotjaments turístics d’utilització 
temporal en caps de setmana i períodes assenyalats. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

8.6. El territori útil de la població de Barcelona segons la trajectòria migratòria 

La primera cosa que cal destacar és que els resultats apunten que hom requereix una certa estabilitat 

residencial amb vista a poder utilitzar quotidianament més d’un municipi: així, mentre gairebé un de cada 

tres sedentaris —entesos, aquí, com totes les persones nascudes a Barcelona— disposa d’un territori útil 

extens, la proporció decau entre els migrants recents —els arribats al municipi després de 1991—, amb el 

30,12%, i, especialment, entre els migrants més antics, amb el 23,67%. 

Novament, la interferències entre fenòmens n’és l’explicació. En primer lloc, pel que fa a l’edat, i tenint en 

compte que aquí només s’analitza la població major de 15 anys, la població immigrada recent és força 

més jove que la sedentària i sobretot, que la immigrada abans de 1991: si la seva edat mitjana és 36,95 

anys, en les dues últimes és 42,76 i 58,54 anys respectivament, cosa que no afavoreix la disponibilitat 

d’un habitatge secundari, ja que aquest s’associa més amb les edats adultes-velles. Per què la població 

nouvinguda és més jove que la resident de tota la vida és una qüestió que sobrepassa el tema d’aquest 

tesi, de manera que aquí només apuntarem que es deu a l’arribada de parelles en edat adulta-jove i, 

sobretot, a la proporció important de població de nacionalitat estrangera —el 56,14%. 



La vinculació territorial de la població a Catalunya. Una aproximació a partir del cens de 2001  

 

 337 

Efectivament, aquesta estructura per edats més jove té una conseqüència doble: d’una banda, la 

proporció de persones actives és més gran entre els immigrants recents que no pas entre els altres dos 

col·lectius —cosa que, en principi, hauria d’afavorir una major mobilitat de la població, i més tenint en 

compte que no s’aprecien diferències pel que fa als nivells d’obertura de la població ocupada—; però, de 

l’altra, i en sentit contrari, la disponibilitat d’un habitatge secundari és molt menor. 

El control per l’edat, mitjançant l’estudi del grup específic entre els 45 i els 54 anys, però, no ofereix 

diferències significatives respecte del total de la població, probablement per doble efecte oposat que 

s’acaba de comentar. Així, i com es pot observar al Gràfic 8.6, únicament s’aprecien diferències entre 

poblacions pel que fa a la intensitat de l’ús de més d’un municipi, però no s’esdevé pas un canvi en el 

comportament territorial dels individus segons la seva trajectòria migratòria un cop es controla per l’edat. 

Gràfic 8.6. Percentatge de població barcelonina que utilitza més d’un municipi segons la trajectòria 
migratòria. Població entre 45 i 54 anys, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Fruit del fet que la major part dels nouvinguts recents treballen i, majoritàriament, no disposen d’una 

segona residència, les destinacions derivades de la mobilitat per treball prevalen en aquest grup per 

sobre dels altres: així, com s’aprecia a la Figura 8.7, el seu ús del territori metropolità és força elevat, ja 

que no en va a les destinacions pròximes com l’Hospitalet de Llobregat o Badalona se n’hi sumen unes 

altres de clarament industrials del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, com ara Terrassa, Sabadell, 

Rubí, el Prat de Llobregat i Martorell. En aquest sentit, el comportament és més semblant amb el de la 

població sedentària que no pas amb el de la immigrada abans de 1991, que respon a un perfil més 

envellit, protagonitzat pels arribats durant les onades migratòries esdevingudes fins als anys setanta, 

bona part de la qual ja és fora del mercat de treball. 
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Com ja s’ha apuntat a l’inici d’aquest apartat, una altra característica que diferencia els immigrants recents 

dels més antics és la seva composició per nacionalitats, cosa que determina que la mobilitat 

exclusivament per la disponibilitat d’un segon habitatge —és a dir, la que té com a destinació la resta de 

l’Estat espanyol o l’estranger— dels primers es dirigeixi, majoritàriament, cap a l’estranger —que 

monopolitza, pràcticament, un de cada deu desplaçaments—, mentre que en el cas dels migrants antics 

tan sols significa l’1,38% dels desplaçaments, en benefici de les destinacions espanyoles, que són el 

20,47% i el 15,87% respectivament. Així, i encara que es tracti d’una simplificació, es pot pensar que 

mentre que la immigració recent és formada majoritàriament per població de nacionalitat estrangera, la 

que s’establí a Barcelona fa més de deu anys responia al perfil del treballador immigrat des de la resta de 

l’Estat espanyol. 

Figura 8.7. Territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona segons la trajectòria migratòria. 
Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis catalans. Població entre 45 i 54 anys, 2001 

 Sedentaris Migrants antics Migrants recents 

    

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Taula 8.7. Rànquing de les principals destinacions de la mobilitat extramunicipal dels habitants de la ciutat 
de Barcelona segons la trajectòria migratòria. Població entre 45 i 54 anys, 2001 

Ordre  Sedentaris  Migrants antics  Migrants recents 
1  l’Hospitalet de Llobregat 4,48% l’Hospitalet de Llobregat 4,94% estranger 6,89%
2  Calafell 2,80% Calafell 3,22% l’Hospitalet de Llobregat 5,41%
3  Palafrugell 2,14% Badalona 2,36% Badalona 2,71%
4  Badalona 2,05% Cunit 2,12% Calafell 2,36%
5  el Prat de Llobregat 1,94% el Vendrell 2,08% Sabadell 2,14%
6  Sant Cugat del Vallès  1,85% el Prat de Llobregat 1,85% el Prat de Llobregat 1,96%
7  el Vendrell 1,79% Osca (prov.) 1,61% Cornellà de Llobregat 1,53%
8  Sitges 1,74% Pineda de Mar 1,55% Sitges 1,48%
9  Cornellà de Llobregat 1,59% Cornellà de Llobregat 1,37% Esplugues de Llobregat 1,44%
10  Cunit 1,50% Terol (prov.) 1,30% Tarragona 1,40%

Amb color gris fosc s’han marcat les destinacions pròpies de la mobilitat per treball i estudi, mentre que les marcades amb color 
gris més clar corresponen a les destinacions per segones residències. L’únic cas en què les motivacions poden encavalcar-se és 
Sant Cugat del Vallès, que combina la seva proximitat amb Barcelona, cosa que el fa susceptible de ser una destinació de la 
mobilitat per motius de treball i estudi, amb el seu caràcter residencial. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

El control per la variable de l’edat no aporta gaires canvis en la distribució territorial de les destinacions de 

la població sedentària, però sí entre la població migrant. Així, es confirma que la població arribada abans 
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de 1991 és força més gran que no pas la nouvinguda recentment: en controlar-se per l’edat, perden 

importància les destinacions vinculades al turisme residencial, especialment aquelles situades a la resta 

de l’Estat espanyol. Cal pensar, doncs, que una part important de la població que manté un cert vincle 

amb la província de procedència és major de 55 anys, en tant que entre les generacions més joves, tot i 

mantenir-se aquest lligam, predominen les destinacions més properes i, pel fet de ser activa laboralment, 

els municipis clàssics que concentren llocs de treball. Pel que fa als nouvinguts recentment, l’efecte hi és 

menor i sembla indicar que els arribats entre 1991 i 2001 entre els 45 i els 54 anys tenen un perfil menys 

condicionat pel mercat laboral, en tant que hi guanyen pes certes destinacions turístiques com ara 

Calafell o Sitges. 

Finalment, cal apuntar que aquest protagonisme de la mobilitat per treball entre els migrants recents és el 

que determina que la distància mitjana dels seus recorreguts sigui la més baixa dels tres col·lectius 

analitzats (Gràfic 8.7). 

Gràfic 8.7. Distància mitjana en línia recta (en quilòmetres) dels desplaçaments intermunicipals realitzats 
pels habitants de la ciutat de Barcelona segons la trajectòria migratòria. Població major de 15 anys i 
població de 45 a 54 anys, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

8.7. El territori útil de la població de Barcelona segons la situació professional 

L’última de les característiques sociodemogràfiques analitzades amb relació amb el territori útil és la 

situació professional. El primer que cal destacar és que treballar és un factor indispensable a l’hora de fer 

un ús extens del territori, ja que, per definició, tots els individus que no es troben en aquesta situació, tan 

sols poden estar vinculats amb un municipi diferent del de residència bé a través de la mobilitat per 

estudis, bé per mitjà d’un segon habitatge, possibilitats que, en el conjunt de la població, representen un 

percentatge petit. 
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Així, la primer diferènc ia entre comportaments que cal fer segons la situació professional es refereix a les 

persones que treballen i les que no treballen, ja que només una de cada quatre persones no ocupades 

entre 45 i 54 anys utilitza més d’un municipi, mentre que entre els ocupats aquest percentatge ascendeix 

fins al 37,49%. Però tampoc aquest últim col·lectiu no es comporta de manera homogènia, sinó que és 

possible establir una certa gradació del seu comportament territorial segons la precarietat de la seva 

inserció laboral (vegeu el Gràfic 8.8): així, els valors més elevats es donen en les situacions laborals més 

estables, com són ser empresari amb assalariats (el 48,50% dels quals fa servir, com a mínim, un segon 

municipi) o ser un treballador amb contracte fix (42,56%), mentre que a l’extrem contrari se situen les 

situacions més precàries, com ara ser un empresari sense treballadors (grup format, majoritàriament, per 

treballadors en règim d’autònoms) o tenir un contracte temporal, amb el 32,69% i el 29,12% 

respectivament. En una situació intermèdia se situen les persones amb una altra situació laboral —els 

membres de cooperatives, per exemple—, amb una taxa del 37,41%. 

Gràfic 8.8. Percentatge de població barcelonina que utilitza més d’un municipi segons la situació 
professional. Població entre 45 i 54 anys, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

Però a què es deu aquest comportament diferencial dels ocupats segons la seva situació professional? 

És fruit d’una localització diferent del lloc de treball (és a dir, de l’índex d’obertura) o bé hi intervenen unes 

altres variables? L’anàlisi realitzada demostra que gairebé no hi ha grans diferències pel que fa a la 

localització del lloc de treball, sinó que les diferències s’expliquen per uns altres factors, sobretot 

relacionats amb la disponibilitat diferencial d’una segona residència, que reprodueix la gradació descrita 

anteriorment, amb valors decreixents des dels empresaris amb assalariats als treballadors temporals. 

L’explicació d’aquest fet, a part de la pròpia categoria socioeconòmica i del nivell adquisitiu que es 

desprèn de cada una de les situacions professionals descrites, és l’estructura diferent de cada un dels 

col·lectius descrits, ja que els treballadors en situació més precària són força més joves i concentren una 
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major presència de població de nacionalitat estrangera i, en conseqüència, una proporció menor d’estudis 

universitaris. 

Figura 8.8. Territori útil dels habitants de la ciutat de Barcelona segons la situació professional. 
Percentatge d’utilització de cadascun dels municipis catalans. Població entre 45 i 54 anys, 2001 

 No treballa Empresari amb assalariats Empresari sense assalariats 

 
  

 Treballador fix Treballador eventual Altres situacions  

   

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 

El nivell de vinculació territorial i la seva motivació tenen un reflex clar en la distribució espacial de les 

destinacions (vegeu la Figura 8.8). En primer lloc, com un col·lectiu diferent a la resta, cal parlar de la 

població que no treballa, ja que la seva vinculació territorial fora de la capital catalana obeeix, 

pràcticament en la seva totalitat —excepte en el cas de la població que estudia, percentatge molt baix en 

la franja d’edat entre 45 i 54 anys—, al gaudi d’una residència secundària. Per aquest motiu quasi no hi 

figuren els municipis metropolitans tradicionalment industrials, com ara l’Hospitalet de Llobregat, el Prat 

de Llobregat o Martorell, que ocupen posicions molt baixes en el rànquing de destinacions preferencials  

—llocs 97, 243 i 414 respectivament. Per contra, i en conseqüència, les majors taxes de vinculació 

territorial (vegeu la Taula 8.8) es donen als municipis especialitzats en la localització de segones 

residències, tant del litoral sud català (Calafell, Cunit, el Vendrell o Sitges), com, en menor intensitat, del 

nord (Pineda de Mar, Blanes o Palafrugell). 
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Finalment, i encara amb relació a la població que no treballa, cal tenir en compte el pes important de les 

destinacions situades al territori espanyol: fins al 24,48% declara tenir un cert vincle amb alguna província 

espanyola, fruit, sens dubte, de la seva trajectòria migratòria, que els impulsa a disposar d’un vincle 

residencial amb el lloc d’origen o de procedència. 

Pel que fa a la població ocupada, la gradació esmentada anteriorment segons el grau d’estabilitat i de 

posició socioeconòmica també té el seu reflex en la Figura 8.8: com més elevada és, major protagonisme 

hi tenen les segones residències, de manera que, si entre els empresaris amb assalariats predominen les 

destinacions turístiques que s’acaben de ressenyar, a mesura que la situació professional esdevé menys 

bona la importància dels municipis industrials s’incrementa. Així, bona part dels treballadors, sense 

distinció de la classe de contracte, freqüenten municipis com ara el Prat de Llobregat, Badalona, Martorell, 

en detriment de les destinacions residencials clàssiques, grup al qual s’adhereix la Cerdanya en el cas 

dels empresaris amb assalariats. 

Cal afegir-hi que entre els treballadors eventuals es destaca la importància de l’estranger, que ocupa la 

tercera posició en el rànquing de destinacions. S’ha d’entendre aquest fet pel que s’ha apuntat 

anteriorment: la major presència de població de nacionalitat estrangera entre aquest col·lectiu, 

caracteritzat per la precarietat laboral, determina que el pes de les segones residències situades fora de 

l’Estat espanyol —i cal pensar que en el país d’origen— tingui una certa importància numèrica. 

Taula 8.8. Rànquing de les destinacions principals de la mobilitat extramunicipal dels habitants de la ciutat 
de Barcelona segons la situació professional, 2001 

Ordre  No treballa  Empresari amb assalariats  Empresari sense assalariats 
1  Calafell 5,43% l’Hospitalet de Llobregat 4,44% l’Hospitalet de Llobregat 3,71%
2  Cunit 3,30% Palafrugell 2,95% Calafell 3,40%
3  el Vendrell 2,92% Calafell 2,77% el Vendrell 2,74%
4  Pineda de Mar 2,52% el Vendrell 2,12% Palafrugell 2,22%
5  Blanes 2,32% Sitges 2,08% Cunit 2,17%
6  Palafrugell 2,31% Castelldefels 1,87% Pineda de Mar 1,72%
7  Terol (prov.) 2,03% Badalona 1,85% Osca (prov.) 1,65%
8  Sitges 2,03% Castell-Platja d’Aro 1,81% Sitges 1,59%
9  Osca (prov.) 2,00% Cornellà de Llobregat 1,56% Blanes 1,59%
10  Castelló d’Empúries 1,83% Girona 1,47% Tarragona 1,54%

 
Ordre  Treballador fix  Treballador temporal  Altres situacions 

1  l’Hospitalet de Llobregat 6,24% l’Hospitalet de Llobregat 5,58% l’Hospitalet de Llobregat 6,54%
2  Badalona 2,96% Badalona 3,10% Santa Coloma de Gramenet 3,27%
3  el Prat de Llobregat 2,74% estranger 2,45% Badalona 2,94%
4  Calafell 2,59% Calafell 2,39% Rubí 2,61%
5  Sant Cugat del Vallès  1,98% Sabadell 2,36% Cunit 2,29%
6  Cornellà de Llobregat 1,94% el Prat de Llobregat 2,22% Sant Boi de Llobregat 2,29%
7  el Vendrell 1,71% Sant Cugat del Vallès  1,91% Calafell 1,96%
8  Esplugues de Llobregat 1,71% Cunit 1,82% Sant Joan Despí 1,96%
9  Martorell 1,57% Cornellà de Llobregat 1,74% Montcada i Reixac  1,96%
10  Cunit 1,53% Santa Coloma de Gramenet 1,57% Calonge 1,96%

Amb color gris fosc s’han marcat les destinacions pròpies de la mobilitat per treball i estudi, mentre que les marcades amb color 
gris més clar corresponen a les destinacions per segones residències. L’únic cas en què les motivacions poden encavalcar-se és 
Sant Cugat del Vallès, que combina la seva proximitat amb Barcelona, cosa que el fa susceptible de ser una destinació de la 
mobilitat per motius de treball i estudi, amb el seu caràcter residencial. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 
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Finalment, també la distància mitjana recorreguda per a assolir les destinacions dins el territori català 

reflecteix les diferents motivacions entre col·lectius: la major distància de la població que no treballa es 

deu a la major llunyania de les segones residències —al llarg de la costa catalana i, en menor mesura, a 

la zona pirinenca— que no pas a la dels llocs de treball —localitzats majoritàriament a l’Àmbit 

Metropolità—, els quals, a mesura que van guanyant protagonisme en cada un dels grups, fan disminuir 

la distància mitjana que cal recórrer per a assolir les destinacions preferencials. 

Gràfic 8.9. Distància mitjana en línia recta (en quilòmetres) dels desplaçaments intermunicipals realitzats 
pels habitants de la ciutat de Barcelona segons la situació professional, 2001 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 2001. 
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9. A tall de conclusions 

Després d’escriure prop de tres-centes cinquanta pàgines sobre el territori i la població catalans, i sobre la 

relació que s’estableix entre ambdós a partir de la mobilitat habitual per motius de treball o d’estudi o per 

la disponibilitat d’una segona residència, és el moment de fer una recapitulació de les principals idees 

desenvolupades al llarg d’aquesta tesi. 

Si en la introducció ens plantejàvem per on s’ha de començar una tesi doctoral, novament la pregunta que 

cal formular aquí és quin format ha de tenir i quins temes ha d’incloure aquest capítol compilatori. El que 

és més pràctic, i probablement més il·lustratiu, no tan sols per a mi mateix, sinó també per als soferts 

lectors és reprendre les preguntes plantejades en les hipòtesis de la tesi doctoral (vegeu el capítol dedicat 

a la introducció) amb l’objectiu de donar-los resposta. No obstant això, i com en tot procés d’investigació, i 

sobretot en un de caràcter exploratori com el present, la resposta obtinguda a les preguntes formulades 

en planteja, forçosament, unes altres, de manera que aquest capítol és també el lloc adequat per a 

plantejar-les. 

Per aquest motiu el present capítol reprodueix, en primer terme, una estructura semblant a la de l’apartat 

de la introducció dedicat al plantejament de les hipòtesis i dels objectius de la tesi; i, en segon terme, 

planteja un breu apunt sobre futures línies de recerca sobre el tema tractat en aquesta investigació 

doctoral. 

9.1. Sobre la caracterització de la redistribució de la població catalana i dels llocs de treball en 

el territori durant els últims quinze anys (1986-2001) 

El primer objectiu plantejat en aquesta tesi doctoral ha estat la caracterització de la redistribució de la 

població catalana i dels llocs de treball en el territori durant el període 1986-2001. Es tracta d’un objectiu 

clarament instrumental, ja que la seva finalitat no és només descriure aquest procés, sinó, i sobretot, 

comprendre quin és el model territorial que en resulta perquè condiciona, i molt, les relacions quotidianes 

entre la població i el territori, sobre les quals versa aquesta tesi doctoral. 

La hipòtesi de partida plantejava que la població catalana, malgrat l’estancament relatiu del seu volum en 

termes absoluts entre 1986 i 2001, ha sofert durant aquest període una forta redistribució territorial, fruit 

de les dinàmiques metropolitanitzadores des de la ciutat de Barcelona i el seu entorn urbà cap a la resta 

del Principat. Alhora, aquest fet, juntament amb el model de creixement adoptat —basat en la combinació 
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de creixements tentaculars a partir de les trames urbanes consolidades i de nous assentaments, de 

caràcter aïllat en el territori, en forma d’urbanitzacions— i la descentralització paral·lela de les activitats 

productives, ha propiciat un augment considerable de la superfície urbanitzada. 

L’anàlisi, efectuada a partir de les dades dels censos i dels padrons de població fets entre 1986 i 2001, 

que aporten informació quinquennal, confirma la hipòtesi plantejada: si bé Catalunya ha sofert durant 

aquest quinze anys un cert estancament del volum total de la seva població, tan sols trencat en l’últim 

quinquenni a causa del lleuger augment de la natalitat i de l’arribada de població estrangera, no es tracta, 

ni de bon tros, d’una època d’estabilitat, en la mesura que s’hi ha esdevingut una forta redistribució 

espacial de la població. 

Es tracta d’un procés, d’altra banda comú en moltes àrees urbanes i descrit per Hall a mitjan anys 

seixanta, pel qual la població tendeix a descentralitzar-se des d’un nucli central —la ciutat de Barcelona 

en aquest cas, però també la resta de ciutats grans i mitjanes del país— i la seva perifèria —principalment 

la primera corona metropolitana— cap a regions més allunyades i disperses en el territori. Però no tots els 

municipis d’aquestes regions reben amb la mateixa magnitud la població immigrada des de la ciutat 

central, sinó que els receptors principals, proporcionalment, i, en alguns casos, fins i tot en termes 

absoluts, són els municipis més petits. S’estableix, així, una estructura piramidal de la mobilitat residencial 

per la qual els municipis reben població dels que són més grans i n’expulsen cap als municipis més petits. 

Les causes d’aquest fenomen són complexes, en la mesura que obeeixen a factors múltiples que es 

condicionen mútuament i s’entrellacen. Tanmateix, un dels principals factors explicatius és el preu del sòl 

diferencial, el qual tendeix a disminuir d’una manera concèntrica al voltant de Barcelona i la seva 

conurbació (excepte en uns municipis determinats), però també des dels municipis més poblats i les 

capitals comarcals cap a la seva perifèria. Sens dubte, aquest fet obeeix a la competència pel sòl 

precisament allà on és més escàs, de manera que el creixement urbanístic s’ha esdevingut, 

principalment, a les zones perifèriques, on la disponibilitat és més gran. 

Les formes adoptades pel creixement urbà han estat bàsicament dues: si bé s’ha acomplert un 

creixement tentacular que dóna continuïtat a la trama urbana consolidada, amb una edificació compacta, 

la major part del creixement s’ha fet en forma d’urbanitzacions disperses que han causat la creació de 

noves àrees de poblament de baixa densitat edificatòria. Precisament aquest predomini de la urbanització 

dispersa del tipus unifamiliar és el factor que explica que en els darrers vint anys, entre 1981 i 2001, el 

consum de sòl s’hagi duplicat a l’Àmbit Metropolità. 

Per la seva banda, i seguint un procés semblant al de desconcentració de la població, també les activitats 

productives han sofert una descentralització en el territori. Novament els factors explicatius d’aquest 

procés són diversos, però se’n poden distingir dos de principals: en primer lloc, i com en el cas de la 

població, el preu del sòl incentiva les empreses a buscar una localització més adient que permeti no tan 
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sols una disponibilitat més gran de sòl a bon preu, sinó l’obtenció dels beneficis generats pels terrenys 

que deixen lliures al centre de la ciutat. I, en segon lloc, la millora de les xarxes de transport i de 

l’accessibilitat en general, d’una banda, i l’aplicació d’innovacions de caràcter tecnològic i organitzatiu, de 

l’altra, permeten una llibertat de localització més gran de les empreses, que ja no es troben tan subjectes 

a la necessitat de situar-se prop de la mà d’obra. 

9.2. Sobre l’evolució de l’accessibilitat i de la mobilitat per motius de treball i estudi durant els 

darrers quinze anys 

El segon dels objectius plantejats en aquesta tesi fa referència a l’anàlisi de les conseqüències que 

aquest canvi en les pautes de la localització residenc ial i industrial té sobre la mobilitat habitual de les 

persones. La hipòtesi de partida és que, en la mesura que la descentralització de la població i la 

deslocalització de l’activitat productiva han estat dos processos paral·lels i coincidents en el temps, però 

no pas per aquest motiu relacionats entre si, la separació física entre el lloc de residència i el lloc de 

treball s’ha incrementat, cosa que ha provocat un augment de la mobilitat i que aquest, a causa del model 

residencial predominant, s’hagi esdevingut principalment en modes de transport privat. 

En efecte, com s’ha apuntat en l’apartat anterior, un dels factors que han permès el canvi en el model de 

poblament i d’ocupació del sòl esdevingut al nostre país els últims quinze anys és l’evolució de 

l’accessibilitat com a fruit de la millora en la xarxa de transport, sobretot la viària. Relacionada amb 

aquesta, algunes vegades com a causa i unes altres com a conseqüència, se situa la mobilitat, definida 

en aquesta tesi doctoral com el nombre de desplaçaments amb origen i destinació en municipis diferents. 

Descriure quina ha estat l’evolució de l’accessibilitat i de la mobilitat a Catalunya durant el període 1986 i 

2001 consisteix, necessàriament, en l’ús de la paraula increment. Així, pel que fa a l’accessibilitat, la 

construcció de noves vies —la continuació de la C-16 des de Terrassa i la construcció de les rondes de 

circumval·lació de Barcelona i de molts municipis més, dels túnels de Vallvidrera, de l’autopista Pau 

Casals, de l’eix Transversal o del túnel de Parpers— i la millora d’unes altres —com el pas a autovia de 

l’antiga N-152 (actual C-17) i de la N-II— han determinat que l’evolució dels dos indicadors bàsics per a la 

mesura de la impedància d’una xarxa sigui positiva: si bé la reducció de la distància mitjana que separa 

un municipi català de la resta és, aparentment, modesta, ja que se situa en 3,1 quilòmetres, la seva 

traducció en termes temporals dóna una idea de la seva eficàcia, ja que el temps mitjà que separa els 

municipis catalans s’ha reduït en més de 15 minuts, des de 118,1 de l’any 1986 fins a 102,8 de l’any 

2001. 

Com s’ha dit, la mobilitat també ha experimentat una evolució creixent, fonamentada en tres eixos. En 

primer lloc, cal tenir en compte que sota l’estancament del volum total de població s’amaga un gran canvi 
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en la seva estructura per edats, la qual, unida amb la conjuntura econòmica del país, determina que entre 

1986 i 2001 el nombre de persones ocupades hagi augmentat en prop d’un milió, que compensa amb 

escreix el descens de més de 250.000 estudiants. 

Com és lògic, i tenint en consideració que gairebé tothom qui treballa o estudia ha d’efectuar forçosament 

un desplaçament fins al lloc on desenvolupa aquesta activitat quotidiana, l’evolució del nombre de viatges 

diaris ha seguit una evolució semblant a la de la població que treballa o estudia. Però no tan sols aquest 

fet és important, i aquest és el segon factor explicatiu del boom de la mobilitat, sinó que cal tenir en 

compte que es va esdevenint un canvi en el model de mobilitat, com a conseqüència del canvi en el 

model territorial, pel qual el nombre de desplaçaments interns en el mateix municipi de residència decreix 

en benefici dels que es fan amb destinació a municipis veïns. 

En efecte, el nombre de desplaçaments intermunic ipals fets per la població ocupada ha augmentat d’una 

manera espectacular en els darrers quinze anys, ja que han passat de ser pràcticament un de cada tres a 

significar, gairebé, la meitat dels moviments totals. Aquest augment de l’obertura es dóna de forma 

homogènia a tot el territori català, de manera que es tendeix a una homogeneïtzació dels seus valors 

entre els municipis de caràcter més rurals respecte als de l’Àmbit Metropolità, els quals presenten, 

tradicionalment, una capacitat més petita de retenir la seva població ocupada. 

Aquest augment de la mobilitat intermunicipal té dues conseqüències bàsiques: en primer lloc, l’augment 

de la distància mitjana del recorregut, de poc més de tres quilòmetres tant si la mesura es fa en línia recta 

com a través de la xarxa viària, augment que no té el seu reflex en el temps de desplaçament, que es 

manté estable al voltant del vint minuts. La resposta a aquesta aparent contradicció està, òbviament, en 

l’augment de la velocitat de desplaçament, la qual, al mateix temps, només pot deure’s a la millora de les 

infraestructures i, per tant, de l’accessibilitat, que s’ha d’entendre, doncs, no pas com la funció que permet 

que una mateixa distància sigui recorreguda en un temps menor, sinó com el factor que permet que 

durant el mateix temps de desplaçament es pugui recórrer una distància superior. 

En segon lloc, s’esdevé un increment de la dispersió dels orígens i de les destinacions de la mobilitat 

quotidiana: si tradicionalment els desplaçaments obeïen a una disposició radial, en forma de moviment 

pendular entre el centre i la perifèria i viceversa, actualment els moviments entre municipis no centrals 

representen un percentatge important en la mobilitat habitual, de manera que es configura un model de 

mobilitat en «forma de núvol». 

Tots aquests factors no poden tenir cap més conseqüència que l’increment del nombre de desplaçaments 

fets en transport privat, en la mesura que es mostra molt més eficient per a atendre la gran diversitat de 

desplaçaments en múltiples direccions entre localitzacions perifèriques que no pas els modes de transport 

públic, que requereix fluxos concentrats. Aquest fet determina que, mentre que el pes dels primers creix, 

el del segon es manté estable o decau lleugerament; alhora els derrotats principals en la batalla de la 
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mobilitat són els desplaçaments fets en modes de transport no mecanitzats —anar a peu, en bicicleta, 

etc.—, que no permeten afrontar la distància creixent dels desplaçaments quotidians. 

En tercer lloc, i deixant de banda la mobilitat derivada de la feina i dels estudis, cal tenir en compte el 

context de la importància creixent de la mobilitat relacionada amb aspectes més lúdics. Així, i malgrat que 

el cens de població no n’ofereix cap mena d’informació, les diverses enquestes sobre els hàbits de 

mobilitat dels ciutadans apunten a un creixement de l’anomenada mobilitat personal —la relacionada amb 

les compres, l’oci, la visita a amics i parents, les segones residències— fins a situar-se en un volum 

superior al de la mobilitat per motius de treball o estudi. 

9.3. Sobre el sistema multiresidencial i el model territorial resultant 

Un dels factors que expliquen l’augment de la mobilitat no habitual és la generalització de la disponibilitat 

d’una segona residència per part de les llars catalanes. Per aquest motiu el tercer dels objectius plantejats 

en aquesta tesi és analitzar quin és el paper de les segones residències en el procés de transformació 

territorial i posar en relació el nou model d’ús del territori amb el fenomen emergent de la multiresidència, 

partint de la hipòtesi que aquest és un factor més que contribueix a l’ús extensiu del territori català, el qual 

tendeix a comportar-se funcionalment com una única regió urbana. 

Són diversos els motius que expliquen l’augment de la disponibilitat de segones residències per la 

població catalana, però es poden esmentar, a tall d’exemple, l’auge de les activitats turístiques i d’oci, el 

creixement del nivell de vida, l’increment del temps de lleure disponible, la generalització de les vacances 

pagades i el model urbà dens. 

El nombre de segones residències i, sobretot, la seva distribució en el territori contribueixen a l’expansió 

del fenomen urbà i de les dinàmiques metropolitanes a Catalunya: com alguns autors han teoritzat, el 

parc d’habitatges secundaris és un dels principals elements periurbanitzadors del territori, en la mesura 

que creen una «nova ciutat», però amb unes característiques urbanístiques, arquitectòniques i funcionals 

diferents de les tradicionals. De fet, és clar el procés pel qual alguns municipis catalans, majoritàriament 

de la Costa Daurada —Cunit, Calafell, el Vendrell—, s’especialitzen, cada cop més, en la urbanització 

residencial, a semblança del que s’esdevé en certs municipis metropolitans —Abrera, Polinyà, Vilanova 

del Vallès—, on l’especialització s’scompleix en termes de llocs de treball industrials. 

Aquesta especialització municipal en l’un sentit o en l’altre representa, de fet, un salt d’escala territorial del 

que tradicional s’ha esdevingut a l’interior de les ciutats: uns districtes concentren part dels llocs de treball 

industrial —el cas del Poblenou barceloní n’és un exemple paradigmàtic — mentre que uns altres 

s’especialitzen en matèria residencial —com és el cas de Sarrià-Sant Gervasi, per continuar amb 

l’exemple de la ciutat de Barcelona. 
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Aquesta constatació porta a plantejar-se la qüestió sobre si Catalunya, en el seu conjunt, passa a 

substituir Barcelona com a ciutat, partint de la hipòtesi que la mobilitat que abans es donava entre 

districtes ara es dóna entre municipis, fruit de l’especialització funcional dels uns i dels altres. L’anàlisi 

d’aquesta nova territorialitat, que alguns autors anomenen «ciutat-territori» o «ciutat-regió», és, de fet, 

l’objectiu principal d’aquesta tesi: avaluar si, com a resultat de les pautes de mobilitat habitual —per 

motius de treball o estudi— i no habitual —derivada de la disponibilitat d’una segona residència— 

Catalunya actua com una única àrea funcional, integrada i policèntrica, o si, per contra, el reequilibri 

territorial necessari no és —almenys encara— prou gran per a poder fer aquesta afirmació. 

Com es pot deduir, no és una pregunta fàcil de respondre ni aquest és el moment de donar-hi resposta, 

sinó que aquesta consisteix, necessàriament, en l’anàlisi integrada de totes tres classes de mobilitat i el 

dibuix del territori útil de la població catalana, com es veurà seguidament. 

9.4. Sobre la necessitat de repensar la relació entre població i territori 

La mobilitat creixent de la societat catalana, tal com s’ha vist, determina que cada vegada més el lloc on 

s’estableix la residència perdi poder explicatiu del comportament territorial de la població: si bé 

tradicionalment el lloc de residència s’erigia com el centre de la mobilitat quotidiana, en la mesura que al 

voltant seu, en un territori proper, la població realitzava bona part dels seus quefers diaris, la mobilitat 

actual provoca un eixamplament del territori freqüentat. Al mateix temps, i des del punt de vista espacial, 

els territoris veuen com s’amplia i es diversifica el nombre de persones que en fan ús, hi visquin o no hi 

visquin. 

Així, la fixació estadística de la població al lloc on declara que viu —que, en alguns casos, es refereix, de 

fet, al lloc on es pernocta— perd sentit, ja que implica una visió força estàtica de la població, en tant que 

no té en compte la mobilitat quotidiana que caracteritza la societat actual. 

Així, per reflectir l’ús espacial de la població i quines conseqüències té aquest sobre el territori, la 

geografia de la població ha encunyat dos termes per a substituir la vella distinció entre població de dret i 

població de fet. El primer dels dos termes és població vinculada, concepte creat per l’INE al cens de 

població i habitatge de 2001 per a fer referència a tota aquella població que té un vincle amb un municipi 

en concret, sia perquè hi resideixi de manera habitual, sia perquè, si no és així, hi estudia, hi estudia o hi 

té un habitatge secundari. Com pot deduir-se, es tracta d’un concepte que ha de permetre dur a terme 

una aproximació a la càrrega real de població d’un municipi, a semblança de l’anomenada població 

estacional. No es tracta, però, ni de bon tros, d’una aproximació tan completa com en aquest últim cas, en 

tant que, pel seu interès administratiu a l’hora de planificar certs serveis i equipaments —ambientals i 

turístics bàsicament—, la població estacional té, o hauria de tenir, en compte tota la població que fa ús 
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d’un territori determinat i ampliar l’anàlisi de la mobilitat a la resta de motivacions dels desplaçaments: 

mobilitat per compres, per espectacles culturals, per pernoctacions en allotjaments turístics, etc. 

El segon dels termes proposats, de caràcter més innovador, és espai de vida, definit d’una manera 

genèrica com la porció del territori on els individus efectuen les seves activitats quotidianes. Es tracta, 

doncs, d’un concepte que aposta per tenir una visió àmplia del territori i del comportament individual de 

les persones, en tant que té en consideració tots els espais d’estada i de pas que les persones utilitzem 

en el desenvolupament diari de les nostres tasques quotidianes; de la nostra vida, en definitiva. En la 

mesura que en la configuració del nostre espai de vida intervenen moltes motivacions —la localització del 

lloc de feina o d’estudi, però també el lloc on es mantenen relacions socials amb els amics i els familiars, 

on es va a comprar, on es realitzen activitats culturals o de lleure, etc.—, en aquesta tesi s’ha optat per 

utilitzar un concepte més lax, territori útil, sinònim d’aquell, però que es refereix únicament als espais 

freqüentats amb motiu de la mobilitat de tipus ocupacional —treball o estudi— i la relacionada amb l’ús 

d’una segona residència, les úniques menes de mobilitat que recull el cens de població de 2001. 

Aquests dos conceptes han estat, de fet, els que han vehiculat l’anàlisi del comportament territorial de la 

població a Catalunya, els resultats de la qual es presenten a continuació. 

9.5. Sobre la vinculació des del punt de vista de l’espai: la població vinculada 

El primer dels objectius plantejats en l’estudi de l’ús del territori català per la població fa referència a la 

necessitat del coneixement de la càrrega real de població dels municipis més enllà de la que hi ha 

censada i amb la incorporació de tota la que hi resta vinculada per motius de treball, d’estudi o 

residencials. 

El concepte que ha de permetre aquesta aproximació és, com s’ha dit, el de població vinculada. Abans de 

descriure els resultats obtinguts, cal fer constar que si bé l’INE, en la definició que en fa, parla de 

vinculació per referir-se tant a la població resident com a la no resident, al llarg de la nostra investigació 

s’ha optat per reservar el terme únicament per a la població no resident, de manera que la població total 

d’un municipi, segons el nostre criteri, és formada per la suma de la població resident més la que hi resta 

vinculada. Així, aquesta última és formada per totes aquelles persones que treballen, estudien o tenen 

una segona residència en un municipi determinat, que és diferent del de residència. 

Es tracta, doncs, d’un col·lectiu força heterogeni, format per dos grups força diferents entre si no tan sols 

per les seves característiques sociodemogràfiques, sinó pel seu volum. D’una banda, hi ha tota la 

població major de 15 anys que treballa o estudia, limitació d’edat que és imposada, en primer lloc, pel fet 

de ser l’edat mínima per a poder treballar d’una manera legal i, en segon lloc, per la ubicació de la 

pregunta sobre mobilitat en el qüestionari censal en tant que no pot ser resposta per la població menor 
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d’aquesta edat, de manera que no es disposa de la informació sobre la mobilitat de les persones que 

cursen qualsevol classe d’ensenyament obligatori. I, de l’altra, la població vinculada per motius 

residencials presenta l’inconvenient de la seva sobreestimació, ja que com que consisteix en una variable 

referida a la llar, tracta tots els seus membres igualment, sense possibilitat de discernir comportaments 

individuals, de manera que és inevitable haver d’imputar el mateix ús territorial a tots ells, encara que, 

molt probablement, no tots facin ús de la segona residència familiar o, almenys, no pas amb la mateixa 

intensitat. 

9.5.1. Sobre el volum i la distribució territorial de la població vinculada 

L’articulació que s’esdevé entre tots dos col·lectius —població que treballa o estudia i població que té una 

segona residència— determina la distribució municipal de la població vinculada al territori català. Sota 

aquest punt de vista cal interpretar els prop de vuit milions i mig de llocs freqüentats diferents del de 

residència, fet que es tradueix en termes relatius en una taxa de vinculació —indicador que posa en 

relació la població total respecte a la resident— del 132,6%, tan sols superada per Cantàbria, Castella i 

Lleó, la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa, i lleugerament per sobre de la mitjana espanyola 

(128,5%). Així, la posició catalana s’explica, d’una banda, pel gran nombre de segones residències que 

concentra —un de cada sis habitatges catalans no constitueix la residència habitual de cap llar—, 

característica que comparteix amb la resta de les comunitats autònomes esmentades. 

Aquest efecte de la importància del territori català com a destinació turística de primer ordre es posa de 

manifest si es davalla un xic en l’escala d’anàlisi i aquesta passa a ser la província: és aquest el motiu pel 

qual Tarragona (per l’efecte de la Costa Daurada) i Girona (amb la Costa Brava al capdavant) ocupen les 

posicions tercera i cinquena respectivament en el rànquing de les províncies amb una major desproporció 

entre la població total i la resident, amb unes taxes de vinculació del 159,6% la primera i del 153,71% la 

segona. 

De l’altra banda, la gran proporció de població que fa ús d’un municipi català diferent del de residència 

s’explica, igualment, pel seu caràcter urbà i, més específicament, per la importància de la mobilitat 

habitual interna per motius de treball i d’estudi, pròpia dels municipis metropolitans, que presenten una 

forta interrelació entre si i, en conseqüència, una obertura elevada tant de la seva població ocupada com 

dels llocs de treball que s’hi localitzen. 

Per aquest motiu, la distribució de la població vinculada absoluta a escala municipal obeeix a dos patrons 

diferents, segons quin sigui el motiu de vinculació que hi predomina. Així, es dibuixen quatre àrees amb 

un gran volum de població vinculada: en primer lloc, tota la regió metropolitana de Barcelona, on la 

interrelació entre municipis, fomentada per la facilitat de transport, determina que un bon nombre de 

persones visqui i treballi o estudiï en municipis diferents; en segon lloc, una estreta franja al llarg de tota la 
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costa catalana, fruit del seu atractiu turístic, que, en la majoria de casos, es limita únicament als municipis 

litorals pròpiament dits, de manera que, a mesura que s’avança cap a l’interior del país, el volum de 

població no resident disminueix ràpidament; en tercer lloc, i obeint al mateix patró que en el cas anterior, 

el Pirineu, especialment la Cerdanya i la Val d’Aran, s’erigeix com una àrea residencial preferent; i, 

finalment, en quart lloc, no és negligible el poder d’atracció de població que les capitals comarcals tenen 

sobre l’entorn que els és més proper. 

Òbviament, i si la distribució territorial de la població vinculada no es fa per mitjà del seu volum total, sinó 

a través de la taxa de vinculació, el resultat varia força: en tant que sovint els municipis més turístics són 

els de menor població resident, aquests es destaquen molt per damunt, per exemple, de municipis 

metropolitans amb un major nombre de població forana, l’efecte de la qual queda diluït pel pes més gran 

de la població resident. 

9.5.2. Sobre la caracterització sociodemogràfica de la població vinculada 

Precisament la relació que s’estableix entre les diferents classes de població determina, en bona mesura, 

l’efecte del segon dels objectius plantejats sobre la població vinculada: la seva diferenciació respecte a la 

resident i l’impacte que hi produeix en la seva caracterització sociodemogràfica. 

Responent a la qüestió plantejada, es pot afirmar que la població vinculada és fortament seleccionada i, 

en conseqüència, especialitzada: mentre que la distribució per sexe i edat de la població vinculada per via 

residencial no presenta grans diferències respecte a la resident, no s’esdevé el mateix en el cas de la 

població vinculada amb motiu de la seva ac tivitat. Precisament el requisit de treballar o estudiar amb vista 

a poder usar un municipi diferent del de residència és el que determina la seva «selecció»: com a fruit de 

les taxes d’ocupació diferent entre homes i dones, d’una banda, i segons el grup d’edat, de l’altra, la 

població vinculada és, en la majoria dels municipis catalans, més masculina, més jove i més instruïda que 

no pas la resident.  

Vegem-ho amb una mica més de detall: per sexe, el predomini dels homes es deu, d’una banda, a la 

major taxa d’activitat d’aquests enfront de la de les dones —que compensa, i amb escreix, l’allargament 

dels estudis d’aquestes—, i, de l’altra, a la mobilitat diferencial dels ocupats segons el sexe, en tant que 

els homes presenten una obertura municipal més gran que no pas les dones, sobre les quals recau bona 

part de la conciliació de la vida familiar i la productiva.  

Pel que fa a l’edat, la població vinculada presenta una estructura més jove pel fet que, com que és 

formada, bàsicament, per població que treballa o estudia —a excepció de la que té una vinculació per via 

d’una segona residència—, la major part de la població està en edat activa entre els 16 i els 64 anys, cosa 
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que no s’esdevé en el cas de la població resident, que no presenta aquesta estructura condicionada pel 

mercat de treball.  

Finalment, i pel que fa al nivell d’instrucció, la menor edat mitjana de la població vinculada respecte a la la 

població resident es deixa notar considerablement en els nivells d’estudis d’ambdues poblacions. I és que 

el nivell d’estudis té molt a veure amb l’edat de les persones o, més ben dit, amb la generació: la població 

vinculada té un major nivell d’estudis no pas perquè sigui més jove, sinó perquè pertany a generacions 

l’assoliment d’estudis postobligatoris de les quals és més elevat que en generacions anteriors, en què 

s’abandonaven els estudis en unes edats més joves. 

L’impacte de la composició diferent d’una població sobre l’altra és diferent segons quin sigui el joc de 

pesos que s’estableix entre si a partir de la taxa de vinculació, d’una banda, i de la preponderància d’un 

factor de vinculació determinat, de l’altra. Així, l’impacte en les estructures sociodemogràfiques pròpies 

dels municipis és menor en els que reben població per motius residencials perquè aquesta presenta una 

estructura més familiar i, en conseqüència, més semblant a la de la població resident, mentre que és força 

més ressenyable en els casos d’una forta especialització, sigui en el camp industrial o en el de 

l’ensenyament. En aquest sentit, és paradigmàtic el cas de Cerdanyola del Vallès perquè, pel fet de 

trobar-s’hi localitzat el campus de la UAB, acull un segment de població molt especialitzat: jove, 

majoritàriament femenina i amb uns nivells d’estudis elevats. 

Cal, doncs, tenir en compte aquest efecte a l’hora de (re)dibuixar el mapa de l’envelliment a Catalunya: 

sovint l’arribada de població forana tendeix a rejovenir la població, diguem -ne, autòctona, amb les 

implicacions socials, culturals i territorials que això implica. 

9.6. Sobre la vinculació des del punt de vista dels individus: el territori útil 

Analitzat quins són el volum i l’impacte de la mobilitat habitual de la població des del punt de vista dels 

territoris receptors, el segon dels objectius marcats en l’estudi de la vinculació territorial focalitza el seu 

interès en les persones en tant que l’objectiu és dibuixar, en el sentit literal de la paraula, quines són les 

destinacions freqüentades pels individus amb motiu d’alguna de les tres mobilitats estudiades al llarg de 

la tesi i que constitueixen, en el seu conjunt, el que hom anomena espai de vida o, en aquest cas, territori 

útil. 

L’estudi de la distribució territorial d’aquestes destinacions s’hi ha fet des de dos punts de vista 

diferenciats però complementaris, ja que responen a dos objectius diferents. Així, en primer lloc, l’anàlisi 

efectuada té un clar component territorial: es tracta de delimitar el territori útil dels habitants —els 

residents, més ben dit— de cada un dels municipis catalans amb vista a identificar les àrees amb un 

comportament territorial homogeni. Com es pot deduir, l’objectiu final és determinar quina és l’estructura 
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urbana real de Catalunya, més enllà dels límits municipals, amb la hipòtesi de partida que les àrees que 

presenten una certa cohesió territorial actuen com una única regió funcional, i determinar el grau de 

metropolitanització del territori català i donar resposta, així, a la pregunta formulada anteriorment sobre la 

configuració d’una estructura urbana única. De fet, la utilització dels fluxos de mobilitat per a determinar 

els límits de les àrees urbanes és una metodologia clàssica —usada, per exemple, en la delimitació de les 

àrees de centralitat i de cohesió—, si bé l’aportació principal de l’estudi realitzat és el fet que no tan sols 

s’hi té en compte la mobilitat per treball o estudi com s’esdevenia fins ara, sinó que s’hi incorpora una 

mobilitat relacionada amb l’oci, però també amb l’estructuració urbana d’un territori com és la relacionada 

amb la disponibilitat d’un habitatge secundari. 

En segon lloc, l’anàlisi efectuada se centra en els aspectes sociodemogràfics que determinen l’ús d’un 

territori extens i la distribució espacial que aquest presenta. Així, primerament, s’ha traçat la 

caracterització demogràfica, econòmica i social de la població que fa un ús extensiu del territori d’una 

manera deslligada respecte al municipi de residència: a semblança de l’estudi fet per a la població 

vinculada, l’objectiu és discriminar la població que utilitza més d’un municipi a l’hora de dur a terme els 

seus quefers quotidians, per oposició als qui tan sols fan ús del seu propi municipi de residència. En 

segon terme, però, aquesta caracterització ha estat duta a terme des d’una òptica territorial, ja que 

l’objectiu és l’estudi de la distribució espacial del territori útil de la població segons els seus trets 

identificatius amb vista a poder dibuixar comportaments territorials diferenciats segons el sexe, l’edat o el 

nivell d’estudis, per exemple. 

9.6.1. Sobre el territori útil dels individus i la seva distribució segons el municipi de residència 

La metodologia emprada per a dibuixar el territori útil de la població catalana ha consistit en la 

representació cartogràfica de les destinacions de tots els desplaçaments extramunicipals fets per la 

població de cada un dels 946 municipis catalans. S’hi han obviat, doncs, els desplaçaments que tenen 

com a origen i destinació el mateix municipi en tant que, tal com ha estat definit, no contribueixen a 

ampliar el territori útil de les persones, ja que es tracta d’un municipi amb el qual ja estan relacionades pel 

simple fet de residir-hi. 

El resultat d’aquest exercici és, doncs, una successió de 946 mapes que reflecteixen les destinacions 

preferencials dels habitants de cada municipi i que, en conseqüència, des d’una òptica geogràfica, es 

poden interpretar en termes funcionals: seguint els principis de delimitació d’àrees cohesionades, els 

municipis que hi surten destacats, o almenys els més propers, constitueixen la ciutat útil, la ciutat real, la 

que els ciutadans utilitzen amb una certa freqüència. 

Des d’aquest enfocament, és evident que el territori útil de la població catalana respon a una lògica 

basada en la proximitat: no en va el lloc de treball o d’estudi ha de situar-se, forçosament, a una distància 
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del lloc de residència assumible diàriament, ja que aquesta és la freqüència dels desplaçaments per 

motius ocupacionals. Per la seva banda, en el cas de les segones residències sí que s’esdevé una certa 

flexibilitat de la seva localització: en la mesura que es tracta de desplaçaments realitzats els caps de 

setmana i, sovint, en períodes assenyalats —setmana santa, vacances estivals, etc.—, el cost territorial i 

temporal assumible és més gran, de manera que la seva situació espacial no ha d’obeir a criteris 

d’optimització funcional, sinó a uns altres de caràcter paisatgístic, de qualitat d’entorn natural o del 

manteniment dels vincles familiars. 

Des d’aquest prisma de la proximitat s’explica que el territori útil de la població catalana en el seu conjunt 

se circumscrigui pràcticament al territori català: no en va prop del 95% dels desplaçaments quotidians 

tenen com a destinació un altre municipi català. Per províncies, els municipis de la província de Barcelona 

acullen dos de cada tres moviments, en un clar reflex tant de la distribució territorial de la població 

catalana com, sobretot, de la dels llocs de treball i d’estudi —concentrats a la província de Barcelona i, 

especialment, a la regió metropolitana—, que atreuen un gran nombre de població, ja sigui resident a un 

altre municipi de la mateixa província o de fora de l’àmbit; i la de les segones residències, situades, 

sobretot, a les comarques litorals de les províncies de Tarragona i Girona i a la zona pirinenca. 

L’altre 5% dels moviments es reparteix entre la resta de províncies de l’Estat espanyol i les destinacions 

situades en uns altres països. Novament aquí la proximitat és un factor important, ja que no en va les 

províncies més properes són les més freqüentades, si bé hi guanya preponderància un altre factor, de 

tipus familiar, relacionat amb la història migratòria de les persones immigrades: sovint les segones 

residències —el pes dels desplaçaments per motius de treball o estudi en aquests casos és ínfim— estan 

situades a la província —al municipi, fins i tot— de procedència. Així, molt probablement no es poden 

interpretar aquests habitatges com una classe més d’allotjament turístic, sinó com el reflex del 

manteniment dels vincles amb el lloc de procedència, en la mesura que en molts casos es deu tractar de 

la «casa del pueblo» on s’habitava abans d’iniciar la migració residencial. 

Igualment des del punt de vista del municipi de residència, la configuració del territori útil de la població 

catalana obeeix al criteri de la proximitat, pel qual s’optimitzen els recursos temporals en el desplaçament 

al lloc de treball o d’estudi. Així, la configuració típica del territori útil obeeix, bàsicament, a tres criteris 

territorials: en primer lloc, la proximitat, de manera que sovint adopta una forma concèntrica al voltant del 

municipi de residència, amb un pes important de la capital comarcal, i únicament matisada per la 

disposició de la xarxa viària; en segon lloc, el segon eix territorial fa referència a la vinculació territorial per 

mitjà de les segones residències, cas en què la distància ja no té un paper tan important a favor de la 

localització en territoris d’alt valor natural o paisatgístic; i, finalment, en tercer lloc, la ciutat de Barcelona, 

que exerceix una gran atracció de població i trenca tota barrera relacionada amb la distància i 

l’accessibilitat. El motiu pel qual Barcelona esdevé una destinació important gairebé per a tots els 

municipis rau en l’activitat, pel gran nombre de llocs de treball i places universitàries —que, com que 
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s’estudia únicament la mobilitat dels majors de 15 anys, tenen un gran protagonisme— que s’hi 

concentra; però cal no menystenir el possible efecte pervers dels anomenats empadronaments atípics, de 

manera que és possible que la vinculació territorial dels residents de certs municipis no sigui real, sinó 

que respongui únicament al fet que n’hi ha molts que viuen realment a la capital catalana, però no hi 

estan empadronats per motius fiscals o uns altres. 

Com s’ha dit, és possible interpretar les relacions que s’han establert entre municipis en termes de grau 

de metropolitanització del territori, en tant que es parteix de la base que els municipis amb aquesta 

característica presenten, d’una banda, una major obertura —un percentatge més gran de persones que 

utilitzen dos municipis o més— i, de l’altra, una major dispersió territorial de les destinacions de la 

mobilitat quotidiana. Així, donant resposta a la pregunta plantejada sobre la configuració de Catalunya 

com un únic espai urbà, la conclusió és força clara: el territori català es caracteritza per una estructura 

policèntrica entorn de les capitals provincials i de les ciutats mitjanes del país, que exerceixen un cert grau 

d’atracció sobre el territori que hi és més proper. 

Més discutible és el fet de si aquestes àrees es configuren com espais metropolitans o no. En general, 

aquesta característica només seria aplicable a tres àmbits concrets, que semblen funcionar de manera 

més o menys autònoma: 

ü En primer lloc, l’àmbit metropolità de Barcelona, plenament consolidat al voltant de la capital catalana 

i sustentat sobre una xarxa important de ciutats mitjanes i grans —Sabadell, Terrassa, Martorell, 

Granollers, Mataró, Vilanova i la Geltrú— que abraçaria un mínim de set comarques —el Barcelonès, 

el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, el Garraf i l’Alt Penedès (si bé 

aquesta última amb un grau menor)— i la influència del qual s’estén als municipis més pròxims de la 

resta de la província de Barcelona —Osona, el Bages i l’Anoia— i, fins i tot, del Baix Penedès i la 

Selva. 

ü En segon lloc, un nucli força més reduït territorialment al voltant del triangle format per les ciutats de 

Tarragona, Reus i Valls, que s’articula com una sola àrea funcional reforçada per la proximitat de 

l’important espai turístic de la Costa Daurada, el qual contribueix a una major autocontenció de la 

mobilitat intermunicipal generada. 

ü Finalment, i en un cas similar al del Camp de Tarragona, l’eix Girona-Banyoles i la seva extensió cap 

al litoral empordanès s’erigeix com una àrea urbana emergent, però força tancada en si mateixa i 

sense una influència territorial gaire més gran, que no arriba ni a assolir comarques veïnes com 

Osona i la Garrotxa. 

A l’últim, i en relació amb l’espai generat per la localització territorial de les segones residències, com ja 

s’ha mencionat, aquesta no obeeix a criteris de proximitat, sinó a les qualitats paisatgístiques i naturals 

dels llocs on se situen. En aquest sentit, es destaca una àrea que, gairebé amb independència del lloc de 
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residència dels seus usuaris, sembla tenir un fort poder d’atracció: es tracta de l’àrea de la Costa 

Daurada, en concret tota la franja litoral de les comarques del Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix 

Camp entre els municipis de Calafell i Cambrils. La resta d’àrees de concentració turística, com ara el 

Pirineu o la Costa Brava, sembla tenir una influència territorial menor en tant que es limita, d’una banda, 

als residents a l’àmbit metropolità —especialment en el cas del Pirineu—i, de l’altra, als habitants de les 

comarques més properes. 

9.6.2. Sobre el paper de les característiques individuals en la configuració del territori útil  

Estudiada la distribució espacial de les destinacions dels individus i l’organització territorial i funcional que 

se’n deriva, la tesi doctoral es planteja aprofundir més en el coneixement dels condicionaments 

sociodemogràfics de la disposició d’un territori útil extens. Així, en primer lloc, s’hi efectua una anàlisi dels 

trets individuals que afavoreixen o no afavoreixen l’ús de més d’un municipi tant des del punt de vista de 

cada variable separadament com mitjançant la construcció d’un model conjunt amb totes; mentre que, en 

segon lloc, s’hi dibuixa la forma que adopta el territori útil segons cada una de categories de les variables 

sociodemogràfiques incloses en el model. 

Amb vista a determinar quines variables afavoreixen un ús extensiu del territori, s’hi ha construït un model 

de regressió logística que permet anul·lar la influència d’una variable sobre les altres. En el model 

construït, la probabilitat de disposar d’un territori útil extens actua com a variable dependent i les 

característiques sociodemogràfiques dels individus com a variables independents. En concret, s’han 

introduït al model un total de deu variables independents amb la voluntat de garantir-hi la representació 

de les variables demogràfiques clàssiques (el sexe i l’edat), les relacionades amb la condició migratòria 

(la nacionalitat i la trajectòria migratòria), les de caràcter territorial (l’àmbit de residència i la condició de 

capitalitat del municipi) i les de tipus socioeconòmic i de cicle de vida (el nivell d’estudis, la situació 

professional, el règim de tinença i la superfície de l’habitatge principal i la disponibilitat de vehicle privat). 

Entre els principals resultats obtinguts no és d’estranyar que el principal element explicatiu de la 

disponibilitat d’un territori ampli sigui la situació professional, en la mesura que hi ha una gran diferència 

de la probabilitat d’incidència del fenomen estudiat segons si la persona treballa o no treballa. Pel que fa a 

la resta de categories, trobar-se en el mercat de treball afavoreix disposar d’un territori útil més ampli, fins 

i tot si el contracte laboral és temporal. La segona variable en ordre d’importància és el nivell d’estudis, 

que estableix una relació directa amb la probabilitat que un individu faci ús de més d’un municipi, seguida 

de l’àmbit territorial de residència —per l’efecte dels residents a l’Àmbit Metropolità, que presenten una 

mobilitat molt més gran que la resta— i de la disponibilitat d’un vehicle de motor, fet que es considera una 

condició gairebé indispensable amb vista a gaudir d’una segona residència. 
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El model, doncs, confirma la hipòtesi plantejada que el territori útil s’eixampla o es contreu segons les 

característiques territorials i sociodemogràfiques de la població. Per tal de reflectir territorialment aquest 

fet, s’ha volgut acabar la tesi amb l’estudi de la distribució territorial de les destinacions segons cada una 

de les variables incloses el model. Com que no té sentit dur a terme aquest tipus d’anàlisi per al conjunt 

de la població catalana, s’ha optat per seleccionar únicament un municipi, en aquest cas la ciutat de 

Barcelona, que garanteix un nombre representatiu de casos en cada una de les categories analitzades. 

Com es pot deduir, es tracta d’un tipus d’enfocament que combina les dues òptiques adoptades en 

l’estudi del comportament territorial de la població, en tant que consisteix a aplicar-hi la metodologia 

usada en l’anàlisi de la distribució de l’espai útil, però filtrant-la per algunes de les variables 

sociodemogràfiques —les que s’han mostrat com a més rellevants— incloses en el model anterior. 

L’anàlisi confirma que l’ús del territori és diferent segons les característiques sociodemogràfiques de la 

població per dos motius diferents: el primer és la intensitat diferent de la mobilitat, mentre que el segon es 

refereix a la distribució territorial diferent de les destinacions. 

Aprofundint una mica més en el primer dels dos elements ressenyats, cal afirmar que, en efecte, els 

diversos col·lectius analitzats presenten unes taxes d’autocontenció diferents. Aquest fet és cert sobretot 

en la mobilitat per motius de treball o d’estudi, ja que, d’una banda, és molt determinada per la taxes 

d’activitat i d’ocupació de cada un dels col·lectius i, de l’altra, pel comportament territorial dels uns i dels 

altres en tant que alguns tendeixen en major mesura a realitzar les activitats quotidianes al mateix 

municipi on resideixen. 

L’exemple més clar d’aquesta afirmació és el comportament diferencial d’homes i de dones, en tant que la 

mobilitat dels primers és molt més gran que no pas la de les segones: d’una banda, i considerant una 

igualtat d’edat entre tots dos col·lectius, la seva taxa d’activitat és molt més gran, fet que compensa amb 

escreix el major nombre de població femenina que cursa estudis superiors; i, de l’altra, cal tenir en compte 

que les dones tendeixen a localitzar el seu lloc de treball prop del lloc de residència perquè sobre seu 

recau bona part de la conciliació entre la vida familiar i la productiva. 

Per contra, les diferències en la mobilitat derivades de la disponibilitat d’una segona residència són 

escasses, ja que, pel fet de tractar-se d’una condició familiar, l’únic factor desequilibrant que podria fer 

decantar la balança cap a un sexe o cap a l’altre seria el comportament diferencial de les llars 

monoparentals segons el sexe de la seva persona principal, fet que no s’esdevé. 

El segon dels elements ressenyats fa referència a la distribució desigual de les destinacions dels qui 

surten del municipi de residència, si bé és un factor que està força relacionat amb la intensitat diferent de 

la mobilitat dels diversos col·lectius. Vegem -ho amb una mica més de detall continuant amb l’exemple del 

sexe. 
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Pel fet de tractar de les tres mobilitats en conjunt —per motius de treball, estudi i segona residència—, el 

pes de cada una varia segons el grau de desplaçaments extramunicipals de cada un dels sexes: així, com 

s’ha comentat, els homes presenten una taxa d’autocontenció menor que les dones pel que fa a la 

mobilitat per treball i estudis, de manera que el seu pes sobre el total de desplaçaments és més gran. 

Aquest fet es tradueix territorialment en una major rellevància de les destinacions per aquest motiu, les 

quals, pel fet de tendir a situar-se prop del municipi de residència, configuren un territori útil marcat, 

principalment, per la proximitat en la mesura que aquesta determina, i molt, la probabilitat de fer un 

desplaçament de caràcter diari. 

Per contra, les dones surten del municipi de residència amb una major proporció per motius residencials, 

en la mesura que les que treballen ho fan majoritàriament al mateix municipi on resideixen. S’esdevé, a 

priori, una paradoxa: territorialment, les destinacions de la població femenina, com que són formades amb 

un major grau pels municipis de caràcter turístic —la proximitat al lloc de residència dels quals és menys 

important—, són més disperses i llunyanes, fet que dóna a entendre que el seu territori útil és més gran i 

dispers, i això entra en contradicció amb la seva mobilitat menor. Res més lluny de la realitat, però, en 

tant que aquesta aparent paradoxa respon, únicament, al pes diferencial de cada una de les motivacions 

dels desplaçaments considerats en aquesta tesi doctoral. 

Continuant amb la idea de la metropolitanització del territori i l’ús d’un espai més o menys ampli, l’exemple 

ressenyat il·lustra com, en realitat, aquella varia segons les característiques sociodemogràfiques de 

l’individu. Es pot afirmar, doncs, que el fet urbà es presenta com una xarxa de geometria variable que 

esdevé dinàmic no tan sols segons l’etapa del cicle de vida de les persones, sinó que es dilata o es 

contreu segons les seves variables demogràfiques més essencials. Així, i encara que es tracti 

probablement d’una conc lusió un xic agosarada, i potser fins i tot provocativa, es pot afirmar que la ciutat 

real, la que permet dur a terme les activitats quotidianes, té uns límits diferents segons les 

característiques sociodemogràfiques de cada persona. No obstant això, és difícil interpretar l’amplitud del 

territori útil en termes de qualitat de vida, ja que una concepció d’aquesta mena implica entrar en el debat, 

no resolt, sobre si, des del punt de vista individual, la mobilitat és positiva —com a reflex d’un grau més 

gran de llibertat en l’elecció de les destinacions— o negativa —com a invers de l’optimització en la 

localització de les activitats quotidianes. 

9.7. Sobre les línies d’investigació futures 

Com es deia a les primeres línies del text, la tesi doctoral significa, sovint, la culminació de la investigació 

en l’àmbit acadèmic, però no pas per aquest motiu en constitueix el final, i més tenint en compte que, com 

no podria ser d’una altra manera, respon a una sèrie de qüestions però n’obre unes altres. Per aquest 
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motiu, a continuació es relacionen una sèrie d’ampliacions possibles del tema d’estudi que s’han 

desestimat bé per la manca de dades, bé perquè en un treball de caràcter exploratori com el present 

s’han considerat d’una complexitat innecessària. 

9.7.1. Una integració més gran de les diferents motivacions de la mobilitat actual 

Com s’ha comentat a bastament al llarg de la tesi, el fil conductor de la investigació ha estat la mobilitat 

de les persones en tant que és l’element que permet posar-les en contacte amb territoris diferents del de 

residència i establir-hi una certa vinculació. 

No osbtant això, la informació sobre mobilitat manejada en aquesta tesi és parcial —en la mesura que 

s’ha limitat, únicament, a la relacionada amb el treball, l’estudi i la disponibilitat d’un habitatge  

secundari—, de manera que l’ús actual del territori s’hi ha restringit a la contrastació de les destinacions 

marcades per cada una d’aquestes destinacions respecte al lloc de residència. Tanmateix, cal fer constar 

que, en realitat, tan sols es tracta de tres espais diferents perquè, a causa de la formulació de la pregunta 

al qüestionari censal, és impossible que una persona declari que treballa i estudia al mateix temps. 

Per aquest motiu, el que s’ha dibuixat al llarg de la tesi doctoral es troba lluny de poder ser considerat 

com l’espai de vida de la població catalana, ja que aquest es defineix com la porció del territori que les 

persones requeixen per a dur a terme totes les seves activitats quotidianes. Així, caldria incorporar-hi tota 

la mobilitat no habitual, amb informació sobre el lloc on es fan les compres, on es fan les activitats d’oci i 

de lleure, on tenen lloc les relacions socials amb els amics i els familiars, etc. 

Com es pot comprendre, es tracta d’una informació que no està disponible al cens de població, que tot 

just en la seva última edició ha incorporat, per primera vegada per al conjunt de l’Estat espanyol, 

preguntes sobre la mobilitat habitual —feina i estudi— i, molt parcialment, sobre la mobilitat relacionada 

amb l’oci —la disponibilitat d’una segona residència i, si s’escau, el seu ús i la seva localització. No 

obstant això, i encara que no es pugui descartar pel pes cada vegada més gran que té la mobilitat no 

habitual, és molt poc probable que el cens incorpori, en edicions futures, preguntes sobre aquesta mena 

de desplaçaments, de manera que la incorporació en l’anàlisi de la resta de mobilitats hauria de consistir, 

forçosament, en la utilització de fonts d’informació alternatives. Si bé aquesta possibilitat era escassa fa 

uns quants anys al nostre país, on les enquestes sobre mobilitat es referien tan sols a una porció molt 

concreta del territori, l’Àmbit Metropolità, actualment la presa en consciència de la mobilitat a l’hora de la 

configuració funcional i social del territori ha determinat que el nombre de fonts disponible hagi crescut 

considerablement i que per a l’any 2006 es pugui disposar de fins a tres enquestes diferents que 

cobreixen la totalitat del territori català: l’Enquesta de mobilitat quotidiana, l’Enquesta de condicions de 

vida i hàbits de la població —elaborades per l’IERMB— i Movilia —duta a terme pel Ministeri de Foment. 
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L’ús d’aquestes fonts, però, serà condicionat per tres factors bàsics: en primer lloc, la difusió feta de les 

dades, especialment dels fitxers de microdades que permetin la realització de creuaments propis més 

enllà de les tabulacions fetes per l’organisme explotador; en segon lloc, el volum i la qualitat de la 

informació sociodemogràfica dels protagonistes dels desplaçaments; i, en tercer lloc, la grandària de la 

mostra i la possibilitat d’efectuar desagregacions a escales territorials petites sense limitacions importants 

de la significació estadística dels resultats obtinguts. 

9.7.2. La incorporació de la resta de mobilitats individuals: les migracions 

Un segon element de millora en l’aproximació a l’estudi de l’espai de vida de la població catalana està en 

la incorporació de nous territoris freqüentats per les persones, no necessàriament relacionats amb la seva 

mobilitat individual actual, sinó tenint en compte les destinacions passades pròpies. 

Com es pot deduir, es tracta d’aprofundir més en l’estudi de la dimensió temporal de l’espai de vida, que, 

seguint les línies apuntades des de l’escola francesa, consistiria en la delimitació dels espais d’origen i 

fundador, en tant que la present investigació tan sols s’ha centrat, i encara d’una manera parcial, en el 

tercer dels espais definits, l’actual. 

Així, les línies de millora en aquest sentit són dues, diferents però complementàries: en primer lloc, en la 

delimitació de l’espai actual caldria una major incorporació dels espais individuals freqüentats en un 

passat, fruit de la trajectòria migratòria pròpia. Així, i malgrat que els llocs de naixement i de procedència 

són dues variables que s’erigeixen com a importants amb vista a explicar la mobilitat actual, sobretot la 

relacionada amb la localització de la residència secundària, la seva incorporació a l’anàlisi no s’ha dut a 

terme de manera sistemàtica. De fet, la vinculació territorial de la població només hi ha estat analitzada 

des del punt de vista de la mobilitat habitual, en tant que la incorporació de la mobilitat residencial i els 

seus condicionaments sociodemogràfics és un tema massa ampli per a ser-hi encabit, i més tenint en 

compte que és una matèria que ja ha estat objecte d’uns altres treballs similars. 

En segon lloc, un altre enriquiment del coneixement de la mobilitat individual i la distribució territorial dels 

llocs freqüentats consistiria a fer una anàlisi més detallada de la mobilitat passada amb l’objectiu de 

delimitar els espais d’origen i de fundació dels individus. Com es pot deduir, amb vista a aquest tipus 

d’estudis caldria disposar d’una informació de caràcter longitudinal que abracés un període temporal llarg, 

si fos possible tota la vida de la persona entrevistada i alguns aspectes sobre els seus parents més 

directes —el lloc de naixement, la procedència, etc.—, però que malauradament no està disponible. 

Només així es podria obtenir un panorama de la mobilitat de les persones al l larg de les diferents etapes 

del cicle de vida i de les xarxes relacionals que s’estableixen entre totes aquestes. 
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9.7.3. Unes altres unitats d’anàlisi possibles 

Tot l’estudi fet al llarg de la tesi s’ha sustentat sobre dos aspectes bàsics, relacionats amb l’escala 

d’anàlisi: des del punt de vista territorial, s’optà, des de bon principi, perquè el grau de desagregació de 

les dades hi fos el màxim possible, a escala municipal, idea que s’adoptà a l’hora de definir la unitat 

d’anàlisi, com ara l’individu. 

No obstant això, cal tenir present que, si bé l’escala individual —base de qualsevol estudi en demografia i 

geografia de la població— ha donat resultats concloents, la mobilitat de les persones és condicionada per 

uns altres determinants més enllà de les pròpies característiques imputables a l’individu mateix. Per 

aquest motiu, una possible millora del resultats obtinguts consistiria en un salt qualitatiu en l’escala 

d’anàlisi, dels individus a les llars, en la hipòtesi que la mobilitat de les persones és molt influenciada per 

la de les persones més pròximes —la resta de membres de la llar. Així, la proposta es basaria en la 

construcció del comportament territorial de les llars a partir de les mobilitats individuals de cada un dels 

seus membres, i no pas en la imputació d’una sola mobilitat a tots aquests, com és el cas de la pregunta 

actual sobre la disponibilitat i l’ús d’un habitatge secundari. 

Aquest tipus d’aproximació permetria, a grans trets, donar resposta a dues menes de preguntes: d’una 

banda, permetria fer una anàlisi més detallada de l’anomenada mobilitat dependent, terme amb què hom 

es refereix als desplaçaments de certs col·lectius —població infantil, gent gran, etc.— que són molt 

condicionats per la mobilitat de la població adulta, sobretot aquella que es troba en edat activa. En aquest 

sentit, i a fi de caracteritzar la mobilitat de la població en edat infantil, seria interessant poder superar la 

limitació actual de les dades, que únicament reflecteixen la mobilitat de la població més gran de 15 anys. 

De l’altra, l’anàlisi de la mobilitat individual agregada per llars hauria de permetre la identificació 

d’estratègies globals, per exemple, sobre la conciliació de la vida familiar i de la vida reproductiva; i hauria 

de poder donar respostes a qüestions com ara si el lloc d’estudi dels nens en edat escolar coincideix amb 

el lloc de treball dels pares, amb vista a una optimització espaciotemporal més gran de la mobilitat, o si el 

lloc on es realitzen certes activitats —com ara el gaudi d’una segona residència— obeeix al lloc d’origen o 

de procedència d’algun dels membres de la llar. 

Pel que fa a la unitat d’anàlisi territorial, una desagregació més gran pot esdevenir interessant, de manera 

que un major detall en les destinacions —per exemple, segons els districtes o el tipus d’àrea urbana (casc 

antic, polígons industrials, etc.)— hauria de permetre, en primer lloc, conèixer els fluxos de mobilitat 

interna i, en segon lloc, consegüentment, incorporar-los en la delimitació del territori útil de les persones. 
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9.7.4. Un aprofundiment més gran en l’estudi de les repercussions territorials de la mobilitat 

L’estudi de les repercussions de la mobilitat habitual en el territori s’han vehiculat únicament mitjançant el 

concepte de població vinculada, entesa com la que, tot i no residir en un territori, en fa ús. Com es pot 

deduir, es tracta tan sols d’una primera aproximació a l’anàlisi de la càrrega real de població que els 

municipis experimenten com a fruit de l’augment del nombre de desplaçaments. 

No obstant això, i com s’ha com entat anteriorment, l’ampliació de l’estudi a la resta de motivacions dels 

desplaçaments així com una major cura en el seu tractament haurien de permetre una aproximació més 

gran i millor a l’estudi de l’ús temporal del territori. Així, en primer lloc, l’ús de noves fonts d’informació 

hauria de permetre una acotació més gran del nombre de persones que usen un municipi, no tan sols 

perquè s’hi desplacen per treballar, estudiar o gaudir d’un habitatge secundari, sinó perquè, per exemple, 

hi fan les compres habituals, hi assisteixen a espectacles culturals o simplement hi van a passejar. 

Al mateix temps, serà molt interessant l’elaboració d’una recerca específica sobre l’espai de vida de les 

persones al llarg del seu cicle vital, amb la creació d’un qüestionari ad hoc (com en el cas de l’enquesta 

francesa Biographies et entourage), encara que aquesta, forçosament, implicaria una pèrdua del detall 

territorial. 

En segon lloc, i com un exemple d’aprofundiment de l’anàlisi de les dades ja disponibles, l’estudi de l’ús 

del territori per les persones podria ser enriquit amb la vessant temporal tenint en compte algunes 

variables —descartades en aquesta tesi doctoral pel seu possible biaix—, com són les hores setmanals 

de feina o el nombre de dies durant l’any que s’utilitza l’habitatge secundari. 
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Annex estadístic i cartogràfic 

A continuació es presenta tota aquella informació estadística i cartogràfica que s’ha optat per no incloure 

en el text central de la tesi doctoral, a fi de fer-ne més àgil la lectura. 

Aquest annex presenta dues menes d’informacions, recollides cada una d’elles en un format diferent: així, 

en format paper, i en les pàgines que es presenten a continuació, es presenta una sèrie de taules amb 

informació sobre la població resident de cada municipi català, dividida segons els seus components, 

juntament amb la taxa de vinculació i la població resident. 

Per una altra banda, en el CD adjunt, a part del text de la tesi doctoral en format PDF, es presenta la 

cartografia realitzada per tal de representar gràficament l’espai de vida dels residents de cada un dels 946 

municipis catalans, ja que al capítol dedicat a aquest tema, el vuitè de la tesi, tan sols se n’han mostrat 

una petita part. La presentació d’aquests mapes s’ha fet de manera individualitzada, ordenadament pel 

seu codi oficial, de manera que hom pot consultar només el/s municipi/s en què estigui interessat. 
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Població resident i població no resident (vinculada), segons els seus components, i taxa de vinculació. Municipis de Catalunya, 2001 

   Població resident  Població no resident (vinculada) 

Codi  Nom   Població 
total  Total  Només hi viu  Hi viu i hi 

treballa  Hi viu i hi 
estudia  

Hi viu i hi té 
una segona 
residència 

 Total  Hi treballa  Hi estudia  
Hi té una 
segona 

residència 

Taxa de 
vinculació 

08001  Abrera 16.428 8.624 6.506 1.836 257 25 7.804 6.603 132 1.069 190,49%
08002  Aguilar de Segarra 324 220 179 40 1 0 104 5 0 99 147,27%
08003  Alella 10.333 8.470 7.287 967 208 8 1.863 990 123 750 122,00%
08004  Alpens 476 278 227 47 1 3 198 20 0 178 171,22%
08005  l’Ametlla del Vallès  8.514 6.133 4.978 984 162 9 2.381 1.304 16 1.061 138,82%
08006  Arenys de Mar 17.552 12.835 9.877 2.596 285 77 4.717 1.494 190 3033 136,75%
08007  Arenys de Munt 8.721 6.665 5.312 1.216 116 21 2.056 819 15 1.222 130,85%
08008  Argençola 304 192 168 23 1 0 112 22 2 88 158,33%
08009  Argentona 13.354 9.896 8.297 1.422 137 40 3.458 2.134 59 1.265 134,94%
08010  Artés 5.370 4.520 3.400 1.039 69 12 850 605 51 194 118,81%
08011  Avià 2.450 1.893 1.543 350 0 0 557 380 5 172 129,42%
08012  Avinyó 2.619 2.019 1.366 643 1 9 600 428 6 166 129,72%
08013  Avinyonet del Penedès 1.744 1.262 1.038 208 10 6 482 233 11 238 138,19%
08014  Aiguafreda 3.072 2.155 1.666 467 12 10 917 432 3 482 142,55%
08015  Badalona 229.866 205.836 165.134 34.028 5.936 738 24.030 20.970 1.450 1.610 111,67%
08016  Bagà 2.899 2.115 1.645 419 34 17 784 155 38 591 137,07%
08017  Balenyà 3.923 3.213 2.546 632 13 22 710 588 3 119 122,10%
08018  Balsareny  3.945 3.195 2.534 631 9 21 750 616 3 131 123,47%
08019  Barcelona 1.885.807 1503.884 904.871 501.803 91.932 5.278 381.923 277.493 75.278 29.152 125,40%
08020  Begues 6.016 4.697 3.901 717 65 14 1.319 263 8 1048 128,08%
08021  Bellprat 143 90 74 16 0 0 53 10 0 43 158,89%
08022  Berga 17.878 14.678 10.449 3.864 315 50 3.200 1.520 182 1.498 121,80%
08023  Bigues i Riells 10.375 5.914 5.019 853 32 10 4.461 1.239 14 3.208 175,43%
08024  Borredà 913 499 401 97 0 1 414 22 2 390 182,97%
08025  el Bruc  2.166 1.234 1.032 186 8 8 932 258 2 672 175,53%
08026  el Brull 265 186 152 33 1 0 79 32 2 45 142,47%
08027  les Cabanyes  646 570 523 47 0 0 76 52 0 24 113,33%
08028  Cabrera d’Igualada 1.463 658 567 86 5 0 805 62 0 743 222,34%
08029  Cabrera de Mar 7.253 3.763 3.201 513 36 13 3.490 2.199 19 1.272 192,75%
08030  Cabrils 7.669 5.219 4.523 642 48 6 2.450 758 15 1.677 146,94%
08031  Calaf 3.619 2.975 1.944 962 49 20 644 412 44 188 121,65%
08032  Caldes d’Estrac  3.965 1.974 1.673 278 17 6 1.991 192 1 1.798 200,86%
08033  Caldes de Montbui 17.032 13.848 9.964 3.432 388 64 3.184 1.954 170 1.060 122,99%
08034  Calders 1.367 788 690 94 2 2 579 124 2 453 173,48%
08035  Calella 20.722 13.694 10.260 2.986 397 51 7.028 2.489 506 4.033 151,32%
08036  Calonge de Segarra 313 197 158 39 0 0 116 48 2 66 158,88%
08037  Calldetenes  2.306 1.998 1.771 220 5 2 308 282 9 17 115,42%
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   Població resident  Població no resident (vinc ulada)  

Codi  Nom   Població 
total  Total  Només hi viu  Hi viu i hi 

treballa  Hi viu i hi 
estudia  

Hi viu i hi té 
una segona 
residència 

 Total  Hi treballa  Hi estudia  
Hi té una 
segona 

residència 
 

Taxa de 
vinculació 

08038  Callús   1.524 1.338 1.139 191 7 1 186 137 1 48 113,90%
08039  Campins  475 294 234 53 3 4 181 9 1 171 161,56%
08040  Canet de Mar  14.683 10.778 8.338 2.175 239 26 3.905 709 79 3.117 136,23%
08041  Canovelles   16.119 12.912 11.040 1.578 187 107 3.207 3.044 46 117 124,84%
08042  Cànoves i Samalús   2.949 1968 1.705 228 22 13 981 66 5 910 149,85%
08043  Canyelles   3.817 2.158 1.898 221 11 28 1.659 177 1 1.481 176,88%
08044  Capellades  6.412 4.881 3.490 1.287 98 6 1.531 825 96 610 131,37%
08045  Capolat  160 66 57 8 1 0 94 10 3 81 242,42%
08046  Cardedeu  16.070 12.792 10.223 2.260 268 41 3.278 2.118 103 1.057 125,63%
08047  Cardona  6.032 5.401 4.079 1.186 82 54 631 212 10 409 111,68%
08048  Carme  1.007 674 591 82 1 0 333 149 8 176 149,41%
08049  Casserres  2.007 1.528 1.248 276 2 2 479 131 5 343 131,35%
08050  Castellar del Riu  199 119 105 14 0 0 80 11 0 69 167,23%
08051  Castellar del Vallès   22.798 18.255 14.223 3.669 310 53 4.543 3.311 24 1.208 124,89%
08052  Castellar de n’Hug  437 170 118 51 1 0 267 109 8 150 257,06%
08053  Castellbell i el Vilar  4.196 2.913 2.132 703 24 54 1.283 442 0 841 144,04%
08054  Castellbisbal  17.349 9.128 6.794 2.200 112 22 8.221 7.178 29 1.014 190,06%
08055  Castellcir  946 406 320 82 4 0 540 38 2 500 233,00%
08056  Castelldefels  60.508 46.428 36.975 8.042 1.100 311 14.080 3.839 434 9.807 130,33%
08057  Castell de l’Areny  144 58 47 10 1 0 86 6 0 80 248,28%
08058  Castellet i la Gornal  3.168 1.488 1.264 214 6 4 1.680 856 8 816 212,90%
08059  Castellfollit del Boix  569 383 337 44 2 0 186 10 3 173 148,56%
08060  Castellfollit de Riubregós  328 222 182 39 1 0 106 12 3 91 147,75%
08061  Castellgalí  1.628 966 881 84 1 0 662 258 2 402 168,53%
08062  Castellnou de Bages  919 601 545 48 6 2 318 9 4 305 152,91%
08063  Castellolí  590 430 376 49 1 4 160 56 3 101 137,21%
08064  Castellterçol  3.375 2.031 1.458 523 15 35 1.344 175 2 1.167 166,17%
08065  Castellví de la Marca  1.830 1.433 1.120 306 5 2 397 199 6 192 127,70%
08066  Castellví de Rosanes  2.147 1.195 1.072 111 6 6 952 614 3 335 179,67%
08067  Centelles   7.315 5.822 4.334 1.359 105 24 1.493 809 88 596 125,64%
08068  Cervelló  8.203 6.200 5.009 1.022 148 21 2.003 839 12 1.152 132,31%
08069  Collbató  3.633 2.429 2.078 324 24 3 1.204 239 4 961 149,57%
08070  Collsuspina  398 268 212 54 0 2 130 16 0 114 148,51%
08071  Copons   460 278 236 39 1 2 182 27 0 155 165,47%
08072  Corbera de Llobregat  13.357 9.610 8.014 1.409 172 15 3.747 888 65 2.794 138,99%
08073  Cornellà de Llobregat  99.314 79.979 68.242 9.850 1.617 270 19.335 17.959 773 603 124,18%
08074  Cubelles   16.995 7.326 6.072 1.111 78 65 9.669 762 6 8.901 231,98%
08075  Dosrius  5.215 3.098 2.559 513 18 8 2.117 797 2 1.318 168,33%
08076  Esparreguera  23.191 18.290 14.342 3.482 348 118 4.901 2.572 126 2.203 126,80%
08077  Esplugues de Llobregat  57.532 45.127 39.167 4.716 1.110 134 12.405 10.661 1.254 490 127,49%
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   Població resident  Població no resident (vinculada)  

Codi  Nom   Població 
total  Total  Només hi viu  Hi viu i hi 

treballa  Hi viu i hi 
estudia  

Hi viu i hi té 
una segona 
residència 

 Total  Hi treballa  Hi estudia  
Hi té una 
segona 

residència 
 

Taxa de 
vinculació 

08078  l’Espuny ola  386 267 212 54 1 0 119 28 6 85 144,57%
08079  l’Estany   708 403 313 87 1 2 305 59 11 235 175,68%
08080  Fígols  87 49 45 4 0 0 38 3 4 31 177,55%
08081  Fogars de Montclús  596 352 257 89 1 5 244 38 1 205 169,32%
08082  Fogars de la Selva  1.572 806 709 94 3 0 766 274 5 487 195,04%
08083  Folgueroles  1.887 1.693 1.501 184 3 5 194 105 4 85 111,46%
08084  Fonollosa  1.598 1.067 904 152 2 9 531 95 0 436 149,77%
08085  Font-rubí  1.654 1.262 1.088 170 4 0 392 133 2 257 131,06%
08086  les Franqueses del Vallès   17.171 13.007 10.740 1.997 205 65 4.164 3.725 53 386 132,01%
08087  Gallifa  293 186 158 28 0 0 107 5 2 100 157,53%
08088  la Garriga  15.634 12.037 8.823 2.845 329 40 3.597 2.584 281 732 129,88%
08089  Gavà  51.359 39.815 31.591 6.856 1.117 251 11.544 8.357 549 2.638 128,99%
08090  Gaià  297 148 123 25 0 0 149 69 3 77 200,68%
08091  Gelida  6.572 4.571 3.646 866 51 8 2.001 769 20 1.212 143,78%
08092  Gironella  5.749 4.858 3.852 926 76 4 891 570 39 282 118,34%
08093  Gisclareny   49 28 23 5 0 0 21 0 2 19 175,00%
08094  la Granada  1.590 1.432 1.274 149 4 5 158 107 0 51 111,03%
08095  Granera  238 67 57 9 1 0 171 0 3 168 355,22%
08096  Granollers  74.370 53.105 38.208 12.983 1.796 118 21.265 18.793 1.717 755 140,04%
08097  Gualba  1.555 830 713 111 5 1 725 131 2 592 187,35%
08098  Sant Salvador de Guardiola  3.371 2.156 1.803 326 22 5 1.215 428 1 786 156,35%
08099  Guardiola de Berguedà  1.349 940 781 152 6 1 409 144 2 263 143,51%
08100  Gurb  3.558 1.955 1.543 398 14 0 1.603 1.523 4 76 181,99%
08101  l’Hospitalet de Llobregat  278.169 239.019 199.861 32.424 6.050 684 39.150 34.244 2.668 2.238 116,38%
08102  Igualada  43.174 33.049 20.761 11.081 1.089 118 10.125 8.320 929 876 130,64%
08103  Jorba  917 605 524 78 1 2 312 175 20 117 151,57%
08104  la Llacuna  1.616 836 638 195 1 2 780 45 2 733 193,30%
08105  la Llagosta  15.050 12.042 9.940 1.780 285 37 3.008 2.838 77 93 124,98%
08106  Llinars del Vallès   9.779 7.238 5.496 1.564 165 13 2.541 1.559 101 881 135,11%
08107  Lliçà d’Amunt  15.307 10.629 9.360 1.123 132 14 4.678 2.162 56 2.460 144,01%
08108  Lliçà de Vall  10.321 5.353 4.550 761 42 0 4.968 4.242 21 705 192,81%
08109  Lluçà  419 267 208 58 1 0 152 23 3 126 156,93%
08110  Malgrat de Mar  19.978 14.367 10.367 3.723 244 33 5.611 1.886 180 3.545 139,05%
08111  Malla  415 239 167 62 3 7 176 136 1 39 173,64%
08112  Manlleu  20.270 17.532 13.069 4.052 394 17 2.738 2.376 195 167 115,62%
08113  Manresa  79.235 63.981 43.322 18.446 1.936 277 15.254 11.228 2.427 1.599 123,84%
08114  Martorell  43.859 23.023 17.441 4.975 545 62 20.836 19.774 557 505 190,50%
08115  Martorelles   8.366 4.906 4.098 751 44 13 3.460 3.295 26 139 170,53%
08116  les Masies de Roda  1.085 710 653 56 0 1 375 190 2 183 152,82%
08117  les Masies de Voltregà  3.595 2.873 2.451 412 8 2 722 583 45 94 125,13%
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08118  el Masnou  24.880 20.678 17.089 3.065 453 71 4.202 2.535 224 1.443
08119  Masquefa  8.141 5.500 4.538 889 49 24 2.641 506 6 2.129
08120  Matadepera  9.346 7.190 6.315 673 202 0 2.156 717 127 1.312
08121  Mataró  120.727 106.358 70.635 31.446 3.713 564 14.369 10.983 2.209 1.177
08122  Mediona  3.250 1.503 1.071 391 6 35 1.747 168 0 1.579
08123  Molins de Rei  27.148 20.639 16.431 3.644 500 64 6.509 5.900 280 329
08124  Mollet del Vallès  56.869 47.270 38.777 7.242 1.140 111 9.599 8.032 1.197 370
08125  Montcada i Reixac   40.455 28.295 23.262 4.393 551 89 12.160 11.435 209 516
08126  Montgat  10.079 8.335 7.302 904 118 11 1.744 1.271 151 322
08127  Monistrol de Montserrat  3.302 2.521 1.919 588 14 0 781 562 5 214
08128  Monistrol de Calders  1.003 613 462 149 2 0 390 29 1 360
08129  Muntanyola  577 341 296 43 2 0 236 14 3 219
08130  Montclar  244 117 87 28 2 0 127 25 1 101
08131  Montesquiu  1.110 822 711 111 0 0 288 134 3 151
08132  Montmajor  609 466 349 112 2 3 143 92 1 50
08133  Montmaneu  345 178 139 35 3 1 167 111 0 56
08134  Figaró-Montmany   1.314 873 700 165 8 0 441 126 3 312
08135  Montmeló  11.015 8.592 7.218 1.214 122 38 2.423 2.284 23 116
08136  Montornès del Vallès  18.206 12.868 9.801 2.676 343 48 5.338 4.865 24 449
08137  Montseny   609 286 203 80 2 1 323 35 2 286
08138  Moià  6.225 4.344 2.957 1.301 68 18 1.881 397 37 1.447
08139  Mura  501 208 176 32 0 0 293 33 2 258
08140  Navarcles   6.088 5.350 4.205 1.093 37 15 738 563 5 170
08141  Navàs  6.334 5.435 4.157 1.177 89 12 899 616 76 207
08142  la Nou de Berguedà  229 158 140 12 0 6 71 1 1 69
08143  Òdena  3.967 2.691 2.121 512 57 1 1.276 1.110 3 163
08144  Olvan  1.216 872 748 122 2 0 344 211 1 132
08145  Olèrdola  4.628 2.422 2.027 380 7 8 2.206 1.659 8 539
08146  Olesa de Bonesvalls  1.853 1.056 867 178 8 3 797 86 7 704
08147  Olesa de Montserrat  20.537 17.987 13.924 3.575 384 104 2.550 1.660 73 817
08148  Olivella  2.703 1.453 1.215 218 12 8 1.250 35 5 1.210
08149  Olost  1.504 1.158 876 266 4 12 346 97 12 237
08150  Orís  451 248 211 37 0 0 203 133 2 68
08151  Oristà  720 633 503 129 1 0 87 42 2 43
08152  Orpí  256 143 114 27 2 0 113 64 1 48
08153  Òrrius  775 463 399 58 4 2 312 54 3 255
08154  Pacs del Penedès  1.191 704 625 78 1 0 487 425 1 61
08155  Palafolls  7.981 5.917 4.971 879 51 16 2.064 1.144 9 911
08156  Palau-solità i Plegamans   19.711 11.384 8.896 2.135 308 45 8.327 6.991 112 1.224
08157  Pallejà  10.910 8.399 7.306 874 163 56 2.511 1.802 16 693
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08158  el Papiol  5.145 3.314 2.739 532 34 9 1.831 1.658 9 164 155,25%
08159  Parets del Vallès  23.679 14.983 12.175 2.556 230 22 8.696 8.151 142 403 158,04%
08160  Perafita  562 356 295 57 2 2 206 37 1 168 157,87%
08161  Piera  16.320 10.048 8.003 1.793 127 125 6.272 704 86 5.482 162,42%
08162  els Hostalets de Pierola  2.383 1.454 1.247 194 4 9 929 182 0 747 163,89%
08163  Pineda de Mar  32.232 21.074 15.880 4.734 371 89 11.158 2.072 103 8.983 152,95%
08164  el Pla del Penedès   1.065 895 756 138 1 0 170 74 2 94 118,99%
08165  la Pobla de Claramunt  2.945 1.790 1.371 410 7 2 1.155 942 7 206 164,53%
08166  la Pobla de Lillet  1.837 1.388 1.099 278 1 10 449 72 5 372 132,35%
08167  Polinyà  11.425 5.145 3.922 1.124 98 1 6.280 6.174 23 83 222,06%
08168  Pontons  921 414 356 58 0 0 507 33 0 474 222,46%
08169  el Prat de Llobregat  81.497 61.818 47.138 12.818 1.676 186 19.679 19.045 184 450 131,83%
08170  els Prats de Rei  684 537 407 121 1 8 147 59 1 87 127,37%
08171  Prats de Lluçanès   3.208 2.687 1.823 826 32 6 521 314 56 151 119,39%
08172  Premià de Mar  30.803 26.334 22.215 3.511 511 97 4.469 2.146 237 2.086 116,97%
08174  Puigdàlber  420 347 296 45 1 5 73 39 1 33 121,04%
08175  Puig-reig  5.108 4.188 3.138 979 61 10 920 580 40 300 121,97%
08176  Pujalt  323 188 145 38 0 5 135 12 2 121 171,81%
08177  la Quar  133 70 62 8 0 0 63 42 2 19 190,00%
08178  Rajadell  623 389 315 72 2 0 234 38 5 191 160,15%
08179  Rellinars  1.098 396 340 53 3 0 702 14 0 688 277,27%
08180  Ripollet  35.283 30.235 24.883 4.529 725 98 5.048 4.743 102 203 116,70%
08181  la Roca del Vallès   10.422 7.748 6.389 1.230 108 21 2.674 2.204 47 423 134,51%
08182  el Pont de Vilomara i Rocafort  3.071 2.688 2.337 337 7 7 383 65 3 315 114,25%
08183  Roda de Ter  5.945 5.210 4.369 760 58 23 735 639 32 64 114,11%
08184  Rubí  76.539 61.159 44.309 15.037 1.423 390 15.380 12.603 166 2.611 125,15%
08185  Rubió  219 123 105 18 0 0 96 9 0 87 178,05%
08187  Sabadell  212.371 183.788 131.736 45.842 5.668 542 28.583 23.721 3.460 1.402 115,55%
08188  Sagàs  204 153 115 38 0 0 51 17 1 33 133,33%
08189  Sant Pere Sallavinera  230 146 126 20 0 0 84 18 1 65 157,53%
08190  Saldes  794 315 244 70 1 0 479 118 1 360 252,06%
08191  Sallent  8.492 7.004 5.348 1.476 90 90 1.488 1.260 33 195 121,25%
08192  Santpedor  7.945 5.492 4.332 1.075 75 10 2.453 2.281 34 138 144,66%
08193  Sant Iscle de Vallalta  1.360 944 766 159 13 6 416 129 1 286 144,07%
08194  Sant Adrià de Besòs  39.822 31.939 28.265 3.100 518 56 7.883 7.456 225 202 124,68%
08195  Sant Agustí de Lluçanès   198 105 82 23 0 0 93 7 1 85 188,57%
08196  Sant Andreu de la Barca  30.306 21.933 16.936 4.464 459 74 8.373 7.747 160 466 138,18%
08197  Sant Andreu de Llavaneres   11.408 7.833 6.482 1.176 152 23 3.575 828 28 2.719 145,64%
08198  Sant Antoni de Vilamajor  5.486 3.829 3.062 714 47 6 1.657 378 4 1.275 143,28%
08199  Sant Bartomeu del Grau  1.515 1.106 759 341 3 3 409 362 3 44 136,98%
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08200  Sant Boi de Lluçanès  865 566 394 170 1 1 299 140 2 157 152,83%
08201 

 
Sant Celoni  16.531 12.700 8.992 3.350 294 64 3.831 2.774 94 963 130,17%

08202 
 
Sant Cebrià de Vallalta  3.534 1.951 1.474 428 47 2 1.583 208 0 1.375 181,14%

08203 
 
Sant Climent de Llobregat  3.786 3.140 2.823 294 9 14 646 558 4 84 120,57%

08204 
 
Sant Cugat del Vallès   83.178 60.265 48.177 10.237 1.742 109 22.913 16.951 2.852 3.110 138,02%

08205 
 
Sant Cugat Sesgarrigues  1.058 755 633 113 1 8 303 227 3 73 140,13%

08206 
 
Sant Esteve de Palautordera  1.877 1.484 1.149 301 25 9 393 96 2 295 126,48%

08207 
 
Sant Esteve Sesrovires   8.522 5.410 4.463 898 22 27 3.112 2.302 7 803 157,52%

08208 
 
Sant Fost de Campsentelles   9.177 6.718 5.949 669 97 3 2.459 1.544 64 851 136,60%

08209 
 
Sant Feliu de Codines   5.754 4.530 3.495 951 67 17 1.224 251 2 971 127,02%

08210 
 
Sant Feliu de Llobregat  47.112 40.042 32.655 6.374 867 146 7.070 6.534 290 246 117,66%

08211 
 
Sant Feliu Sasserra  832 654 494 158 2 0 178 86 2 90 127,22%

08212 
 
Sant Fruitós de Bages  9.720 5.936 4.664 1.168 98 6 3.784 3.570 44 170 163,75%

08213 
 
Vilassar de Dalt  10.198 7.904 6.441 1.315 118 30 2.294 1.718 55 521 129,02%

08214 
 
Sant Hipòlit de Voltregà  3.796 3.047 2.631 409 5 2 749 624 38 87 124,58%

08215 
 
Sant Jaume de Frontanyà  95 26 22 4 0 0 69 8 2 59 365,38%

08216 
 
Sant Joan Despí  38.856 28.772 25.025 3.126 560 61 10.084 9.600 176 308 135,05%

08217 
 
Sant Joan de Vilatorrada  10.690 9.336 7.778 1.335 152 71 1.354 1.162 67 125 114,50%

08218 
 
Vilassar de Mar  23.836 17.369 14.375 2.617 351 26 6.467 2.722 72 3.673 137,23%

08219 
 
Sant Julià de Vilatorta  3.034 2.414 2.117 275 11 11 620 177 0 443 125,68%

08220 
 
Sant Just Desvern  22.196 13.870 11.593 1.947 290 40 8.326 7.755 353 218 160,03%

08221 
 
Sant Llorenç d’Hortons  2.312 1.758 1.470 273 10 5 554 216 2 336 131,51%

08222 
 
Sant Llorenç Savall  2.677 2.061 1.634 400 16 11 616 95 0 521 129,89%

08223 
 
Sant Martí de Centelles   1.061 772 647 116 6 3 289 106 5 178 137,44%

08224 
 
Sant Martí d’Albars  160 134 103 29 2 0 26 13 0 13 119,40%

08225 
 
Sant Martí de Tous   1.195 998 845 139 4 10 197 50 0 147 119,74%

08226 
 
Sant Martí Sarroca  3.238 2.448 2.087 329 6 26 790 439 20 331 132,27%

08227 
 
Sant Martí Sesgueioles   433 353 298 54 1 0 80 21 0 59 122,66%

08228 
 
Sant Mateu de Bages   828 690 582 98 0 10 138 25 0 113 120,00%

08229 
 
Premià de Dalt  11.251 9.114 7.893 1.057 133 31 2.137 1.013 87 1.037 123,45%

08230 
 
Sant Pere de Ribes   28.170 23.134 19.027 3.573 434 100 5.036 2.012 58 2.966 121,77%

08231 
 
Sant Pere de Riudebitlles  2.411 2.086 1.646 438 1 1 325 187 1 137 115,58%

08232 
 
Sant Pere de Torelló  2.663 2.188 1.646 507 8 27 475 350 1 124 121,71%

08233 
 
Sant Pere de Vilamajor  4.769 2.809 2.364 418 22 5 1.960 449 3 1.508 169,78%

08234 
 
Sant Pol de Mar  8.471 3.927 3.248 621 37 21 4.544 515 114 3.915 215,71%

08235 
 
Sant Quintí de Mediona  2.377 1.791 1.498 285 5 3 586 117 2 467 132,72%

08236 
 
Sant Quirze de Besora  2.506 1.970 1.536 421 3 10 536 369 9 158 127,21%

08237 
 
Sant Quirze del Vallès  18.702 13.727 11.829 1.614 259 25 4.975 4.764 35 176 136,24%

08238 
 
Sant Quirze Safaja  993 417 312 91 11 3 576 24 1 551 238,13%

08239 
 
Sant Sadurní d’Anoia  12.463 9.843 6.450 3.147 205 41 2.620 1.931 251 438 126,62%
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08240  Sant Sadurní d’Anoia  12.463 9.843 6.450 3.147 205 41 2.620 1.931 251 438 126,62%
08241  Sant Sadurní d’Osormort  161 81 56 22 1 2 80 4 1 75 198,77%
08242  Marganell  483 233 197 33 3 0 250 29 1 220 207,30%
08243  Santa Cecília de Voltregà  234 206 152 54 0 0 28 15 2 11 113,59%
08244  Santa Coloma de Cervelló  6.938 5.557 4.948 567 29 13 1.381 1.042 4 335 124,85%
08245  Santa Coloma de Gramenet  121.079 112.992 97.288 12.513 2.737 454 8.087 6.736 496 855 107,16%
08246  Santa Eugènia de Berga  2.363 1.973 1.683 252 4 34 390 345 0 45 119,77%
08247  Santa Eulàlia de Riuprimer  953 863 685 177 1 0 90 63 3 24 110,43%
08248  Santa Eulàlia de Ronçana  6.932 4.950 4.091 619 222 18 1.982 540 82 1.360 140,04%
08249  Santa Fe del Penedès  354 317 300 17 0 0 37 28 2 7 111,67%
08250  Santa Margarida de Montbui  9.610 9.064 8.224 714 75 51 546 353 9 184 106,02%
08251  Santa Margarida i els Monjos   7.516 5.042 3.752 1.206 73 11 2.474 2.355 17 102 149,07%
08252  Barberà del Vallès  40.061 26.428 21.614 4.223 499 92 13.633 13.242 170 221 151,59%
08253  Santa Maria de Besora  271 178 151 27 0 0 93 31 2 60 152,25%
08254  Santa Maria de Corcó  3.191 2.165 1.690 465 5 5 1.026 355 0 671 147,39%
08255  Santa Maria de Merlès   239 156 129 27 0 0 83 18 1 64 153,21%
08256  Santa Maria de Martorelles   841 690 645 42 3 0 151 66 14 71 121,88%
08257  Santa Maria de Miralles   198 98 77 21 0 0 100 51 1 48 202,04%
08258  Santa Maria d’Oló  1.242 990 722 265 3 0 252 53 0 199 125,45%
08259  Santa Maria de Palautordera  8.111 6.442 5.062 1.236 127 17 1.669 611 28 1.030 125,91%
08260  Santa Perpètua de Mogoda  32.820 20.479 16.574 3.428 424 53 12.341 11.969 94 278 160,26%
08261  Santa Susanna  4.100 2.090 1.814 260 9 7 2.010 628 9 1.373 196,17%
08262  Sant Vicenç de Castellet  8.039 7.008 5.366 1.458 142 42 1.031 767 72 192 114,71%
08263  Sant Vicenç dels Horts  29.568 24.694 19.344 4.365 858 127 4.874 3.764 180 930 119,74%
08264  Sant Vicenç de Montalt  6.805 3.847 3.180 606 57 4 2.958 414 10 2.534 176,89%
08265  Sant Vicenç de Torelló  2.299 1.806 1.567 233 4 2 493 400 3 90 127,30%
08266  Cerdanyola del Vallès   72.113 53.343 42.516 8.168 2.504 155 18.770 10.988 6.993 789 135,19%
08267  Sentmenat  8.439 5.921 4.343 1.396 174 8 2.518 1.986 57 475 142,53%
08268  Cercs  2.135 1.371 1.098 254 12 7 764 261 13 490 155,73%
08269  Seva  3.947 2.578 2.145 416 12 5 1.369 303 1 1.065 153,10%
08270  Sitges  33.253 19.893 14.976 4.366 445 106 13.360 3.719 287 9.354 167,16%
08271  Sobremunt  114 87 72 13 2 0 27 5 1 21 131,03%
08272  Sora  379 182 151 30 1 0 197 116 2 79 208,24%
08273  Subirats  3.739 2.576 2.132 431 11 2 1.163 519 28 616 145,15%
08274  Súria  6.664 6.022 4.238 1.615 110 59 642 471 23 148 110,66%
08275  Tavèrnoles   439 273 221 50 2 0 166 39 2 125 160,81%
08276  Tagamanent  463 217 184 32 1 0 246 102 2 142 213,36%
08277  Talamanca  525 100 81 19 0 0 425 46 1 378 525,00%
08278  Taradell  7.609 5.270 4.143 1.057 61 9 2.339 1.476 59 804 144,38%
08279  Terrassa  196.567 173.775 116.194 50.869 5.979 733 22.792 16.888 4.154 1.750 113,12%
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08280  Tavertet  366 146 112 31 0 3 220 11 4 205 250,68%
08281  Teià  6.506 5.450 4.930 478 31 11 1.056 606 8 442 119,38%
08282  Tiana  6.810 6.082 5.470 548 49 15 728 352 10 366 111,97%
08283  Tona  7.559 6.072 4.659 1.336 56 21 1.487 814 121 552 124,49%
08284  Tordera  15.488 10.116 7.622 2.237 154 103 5.372 1.522 29 3.821 153,10%
08285  Torelló  14.030 12.286 8.973 3.072 206 35 1.744 1.404 96 244 114,20%
08286  la Torre de Claramunt  4.102 2.519 2.154 348 4 13 1.583 393 5 1.185 162,84%
08287  Torrelavit  1.631 1.123 922 198 1 2 508 386 1 121 145,24%
08288  Torrelles de Foix  3.084 1.713 1.473 220 4 16 1.371 153 5 1.213 180,04%
08289  Torrelles de Llobregat  4.753 3.759 3.273 437 30 19 994 218 1 775 126,44%
08290  Ullastrell  1.523 1.252 1.097 154 1 0 271 113 2 156 121,65%
08291  Vacarisses  7.352 3.173 2.815 341 15 2 4.179 1.297 9 2.873 231,71%
08292  Vallbona d’Anoia  1.335 1.027 808 216 3 0 308 181 3 124 129,99%
08293  Vallcebre  467 254 220 30 1 3 213 5 2 206 183,86%
08294  Vallgorguina  2.813 1.430 1.194 221 15 0 1.383 227 1 1.155 196,71%
08295  Vallirana  14.032 9.866 7.844 1.712 248 62 4.166 1.051 70 3.045 142,23%
08296  Vallromanes  2.211 1.545 1.299 230 16 0 666 163 2 501 143,11%
08297  Veciana  654 157 128 29 0 0 497 36 0 461 416,56%
08298  Vic  46.951 32.703 21.227 10.383 1.008 85 14.248 10.252 3.002 994 143,57%
08299  Vilada  755 530 443 87 0 0 225 51 1 173 142,45%
08300  Viladecavalls  9.574 6.383 5.767 522 85 9 3.191 2.655 30 506 149,99%
08301  Viladecans  64.584 56.841 47.334 8.043 1.227 237 7.743 6.597 251 895 113,62%
08302  Vilanova del Camí  11.214 10.194 8.855 1.195 106 38 1.020 911 11 98 110,01%
08303  Vilanova de Sau  1.348 332 279 52 1 0 1.016 297 112 607 406,02%
08304  Vilobí del Penedès   1.242 917 801 111 4 1 325 214 2 109 135,44%
08305  Vilafranca del Penedès   39.658 31.248 22.479 7.861 756 152 8.410 6.170 561 1.679 126,91%
08306  Vilalba Sasserra  586 491 417 72 2 0 95 57 0 38 119,35%
08307  Vilanova i la Geltrú  66.841 54.230 37.637 14.154 1.597 842 12.611 5.189 1.717 5.705 123,25%
08308  Viver i Serrateix   321 189 140 48 1 0 132 27 10 95 169,84%
08901  Rupit i Pruit  605 341 224 117 0 0 264 19 1 244 177,42%
08902  Vilanova del Vallès   3.825 2.540 2.160 353 21 6 1.285 581 2 702 150,59%
08903  Sant Julià de Cerdanyola  499 236 212 24 0 0 263 5 1 257 211,44%
08904  Badia del Vallès  15.431 14.714 13.661 748 288 17 717 610 63 44 104,87%
08905  la Palma de Cervelló  3.315 2.696 2.205 427 64 0 619 496 3 120 122,96%
17001  Agullana  997 668 560 107 1 0 329 48 2 279 149,25%
17002  Aiguaviva  1.337 496 360 119 17 0 841 799 0 42 269,56%
17003  Albanyà  181 99 75 21 1 2 82 6 1 75 182,83%
17004  Albons  873 534 445 83 6 0 339 24 0 315 163,48%
17005  el Far d’Empordà  444 387 314 70 3 0 57 49 0 8 114,73%
17006  Alp  4.902 1.219 912 288 11 8 3.683 287 3 3.393 402,13%
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17007  Amer  2.882 2.182 1.667 465 27 23 700 360 71 269 132,08%
17008  Anglès  5.540 4.739 3.534 1.097 69 39 801 657 56 88 116,90%
17009  Arbúcies   6.917 5.126 3.140 1.831 111 44 1.791 728 44 1.019 134,94%
17010  Argelaguer  559 393 346 44 3 0 166 101 0 65 142,24%
17011  l’Armentera  1.209 742 581 157 4 0 467 33 4 430 162,94%
17012  Avinyonet de Puigventós   980 874 768 99 7 0 106 72 3 31 112,13%
17013  Begur  8.035 3.459 2.726 680 11 42 4.576 574 9 3.993 232,29%
17014  la Vajol  164 93 82 10 1 0 71 10 1 60 176,34%
17015  Banyoles   17.472 14.232 9.923 3.915 349 45 3.240 2.296 247 697 122,77%
17016  Bàscara  1.070 809 632 168 5 4 261 122 5 134 132,26%
17018  Bellcaire d’Empordà  777 561 451 106 0 4 216 61 3 152 138,50%
17019  Besalú  2.556 2.032 1.547 484 1 0 524 337 11 176 125,79%
17020  Bescanó  3.985 3.309 2.633 617 39 20 676 418 2 256 120,43%
17021  Beuda  986 135 111 24 0 0 851 132 2 717 730,37%
17022  la Bisbal d’Empordà  10.066 8.145 5.713 2.215 129 88 1.921 1.281 111 529 123,59%
17023  Blanes  46.131 30.693 21.711 7.917 781 284 15.438 2.327 176 12.935 150,30%
17024  Bolvir  1.353 267 197 67 3 0 1.086 52 4 1.030 506,74%
17025  Bordils  1.591 1.344 1.185 151 2 6 247 137 2 108 118,38%
17026  Borrassà  663 547 479 66 2 0 116 53 5 58 121,21%
17027  Breda  4.264 3.381 2.553 804 18 6 883 362 1 520 126,12%
17028  Brunyola  506 357 284 72 1 0 149 40 2 107 141,74%
17029  Boadella d’Empordà  317 215 180 33 0 2 102 35 1 66 147,44%
17030  Cabanes   878 759 617 142 0 0 119 58 4 57 115,68%
17031  Cabanelles  294 225 181 44 0 0 69 15 1 53 130,67%
17032  Cadaqués   4.773 2.024 1.274 726 16 8 2.749 127 9 2.613 235,82%
17033  Caldes de Malavella  6.526 4.225 3.236 926 29 34 2.301 384 7 1.910 154,46%
17034  Calonge  18.888 6.650 5.137 1.396 87 30 12.238 638 10 11.590 284,03%
17035  Camós  718 638 580 55 3 0 80 47 0 33 112,54%
17036  Campdevànol  4.056 3.378 2.670 682 9 17 678 480 10 188 120,07%
17037  Campelles   332 120 95 24 1 0 212 21 4 187 276,67%
17038  Campllong  575 311 222 82 6 1 264 238 4 22 184,89%
17039  Camprodon  5.015 2.248 1.649 565 9 25 2.767 242 6 2.519 223,09%
17040  Canet d’Adri  738 528 459 69 0 0 210 20 0 190 139,77%
17041  Cantallops   354 258 211 46 1 0 96 17 2 77 137,21%
17042  Capmany   644 490 430 56 4 0 154 56 2 96 131,43%
17043  Queralbs  814 194 155 39 0 0 620 87 1 532 419,59%
17044  Cassà de la Selva  9.148 7.712 5.294 2.220 141 57 1.436 1.089 59 288 118,62%
17046  Castellfollit de la Roca  1.116 964 843 118 3 0 152 105 2 45 115,77%
17047  Castelló d’Empúries  9.219 5.896 4.007 1.736 123 30 3.323 865 28 2.430 156,36%
17048  Castell-Platja d’Aro  24.746 6.806 4.471 2.113 179 43 17.940 1.786 44 16.110 363,59%
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17049  Celrà  4.264 2.731 2.110 576 36 9 1.533 1.378 51 104 156,13%
17050  Cervià de Ter  838 662 551 107 0 4 176 83 1 92 126,59%
17051  Cistella  321 243 189 50 4 0 78 28 2 48 132,10%
17052  Siurana  205 167 136 30 1 0 38 22 0 16 122,75%
17054  Colera  1.540 502 403 94 5 0 1.038 12 1 1.025 306,77%
17055  Colomers  368 203 160 34 4 5 165 14 1 150 181,28%
17056  Cornellà del Terri  2.832 1.870 1.456 367 5 42 962 821 5 136 151,44%
17057  Corçà  1.611 1.143 926 211 4 2 468 137 2 329 140,94%
17058  Crespià  287 232 202 28 0 2 55 12 2 41 123,71%
17060  Darnius  676 514 435 76 2 1 162 24 2 136 131,52%
17061  Das  546 151 120 31 0 0 395 10 0 385 361,59%
17062  l’Escala  17.509 5.823 3.679 1.913 157 74 11.686 631 40 11.015 300,69%
17063  Espinelves   251 184 155 29 0 0 67 23 3 41 136,41%
17064  Espolla  539 369 280 87 2 0 170 17 2 151 146,07%
17065  Esponellà  529 369 297 68 4 0 160 51 2 107 143,36%
17066  Figueres   40.218 33.064 23.090 8.956 878 140 7.154 5.429 588 1.137 121,64%
17067  Flaçà  1.218 863 643 217 1 2 355 313 3 39 141,14%
17068  Foixà  489 311 269 41 1 0 178 27 2 149 157,23%
17069  Fontanals de Cerdanya  2.108 406 315 87 4 0 1.702 48 3 1.651 519,21%
17070  Fontanilles   268 138 100 35 0 3 130 12 1 117 194,20%
17071  Fontcoberta  1.378 1.178 1.055 115 1 7 200 154 1 45 116,98%
17073  Fornells de la Selva  2.687 1.627 1.372 234 18 3 1.060 1.027 9 24 165,15%
17074  Fortià  615 524 439 81 3 1 91 52 0 39 117,37%
17075  Garrigàs  468 310 270 38 0 2 158 73 1 84 150,97%
17076  Garrigoles   211 157 145 12 0 0 54 4 2 48 134,39%
17077  Garriguella  951 722 603 112 3 4 229 54 2 173 131,72%
17078  Ger  1.112 373 245 113 8 7 739 13 3 723 298,12%
17079  Girona  108.916 74.879 45.946 24.980 3.716 237 34.037 17.649 8.671 7.717 145,46%
17080  Gombrèn  440 231 192 36 1 2 209 33 0 176 190,48%
17081  Gualta  468 311 239 68 4 0 157 77 1 79 150,48%
17082  Guils de Cerdanya  1.161 331 251 77 3 0 830 16 2 812 350,76%
17083  Hostalric  4.431 2.912 2.296 572 36 8 1.519 978 62 479 152,16%
17084  Isòvol  497 189 104 78 7 0 308 20 0 288 262,96%
17085  Jafre  468 339 283 56 0 0 129 42 5 82 138,05%
17086  la Jonquera  3.573 2.636 1.405 1.175 39 17 937 841 18 78 135,55%
17087  Juià  381 267 250 14 3 0 114 70 0 44 142,70%
17088  Lladó  678 507 422 83 2 0 171 37 1 133 133,73%
17089  Llagostera  6.624 5.186 3.685 1.361 90 50 1.438 491 9 938 127,73%
17090  Llambilles   675 486 412 63 7 4 189 140 1 48 138,89%
17091  Llanars 1.276 510 439 71 0 0 766 33 1 732 250,20%
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17092  Llançà  9.003 3.890 2.823 1.010 40 17 5.113 236 15 4.862 231,44%
17093  Llers  1.202 1.012 862 147 3 0 190 127 2 61 118,77%
17094  Llívia  3.658 1.006 698 298 6 4 2.652 91 6 2.555 363,62%
17095  Lloret de Mar  31.612 20.239 12.522 7.046 522 149 11.373 2.587 60 8.726 156,19%
17096  les Llosses   484 254 185 67 2 0 230 109 1 120 190,55%
17097  Madremanya  321 197 174 21 0 2 124 10 2 112 162,94%
17098  Maià de Montcal  496 335 283 52 0 0 161 57 3 101 148,06%
17099  Meranges   122 79 55 23 1 0 43 4 1 38 154,43%
17100  Masarac  277 241 202 38 1 0 36 13 0 23 114,94%
17101  Massanes   1.472 565 478 86 1 0 907 550 0 357 260,53%
17102  Maçanet de Cabrenys  1.048 666 488 170 2 6 382 15 0 367 157,36%
17103  Maçanet de la Selva  8.494 4.010 2.836 1.106 37 31 4.484 1.489 5 2.990 211,82%
17105  Mieres   513 318 254 59 0 5 195 33 0 162 161,32%
17106  Mollet de Peralada  206 183 151 31 1 0 23 10 1 12 112,57%
17107  Molló  668 334 247 84 1 2 334 15 0 319 200,00%
17109  Montagut  1.057 824 706 118 0 0 233 85 3 145 128,28%
17110  Mont-ras  2.181 1.676 1.503 166 7 0 505 262 2 241 130,13%
17111  Navata  1.084 741 614 118 9 0 343 163 5 175 146,29%
17112  Ogassa  458 256 214 36 3 3 202 12 1 189 178,91%
17114  Olot  32.827 28.060 17.899 9.349 656 156 4.767 3.143 554 1.070 116,99%
17115  Ordis  402 342 287 45 4 6 60 17 2 41 117,54%
17116  Osor  386 206 159 42 5 0 180 33 0 147 187,38%
17117  Palafrugell  32.406 18.322 12.728 4.906 391 297 14.084 1.522 226 12.336 176,87%
17118  Palamós   24.810 14.842 10.023 4.373 382 64 9.968 1.816 152 8.000 167,16%
17119  Palau de Santa Eulàlia  145 80 77 3 0 0 65 5 4 56 181,25%
17120  Palau-saverdera  1.099 852 728 122 2 0 247 79 5 163 128,99%
17121  Palau-sator  543 283 210 71 2 0 260 45 1 214 191,87%
17123  Palol de Revardit  635 379 319 57 1 2 256 238 0 18 167,55%
17124  Pals  5.631 2.046 1.579 447 5 15 3.585 504 0 3.081 275,22%
17125  Pardines  488 146 119 26 0 1 342 5 2 335 334,25%
17126  Parlavà  561 356 294 62 0 0 205 21 0 184 157,58%
17128  Pau  536 423 369 54 0 0 113 29 4 80 126,71%
17129  Pedret i Marzà  166 142 119 23 0 0 24 16 2 6 116,90%
17130  la Pera  603 392 322 70 0 0 211 109 3 99 153,83%
17132  Peralada  1.903 1.367 1.073 281 11 2 536 360 0 176 139,21%
17133  les Planes d’Hostoles  1.994 1.722 1.290 376 5 51 272 90 1 181 115,80%
17134  Planoles  1.172 277 213 61 3 0 895 42 1 852 423,10%
17135  Pont de Molins   567 438 386 52 0 0 129 104 2 23 129,45%
17136  Pontós  349 223 182 41 0 0 126 38 2 86 156,50%
17137 Porqueres  4.119 3.675 3.250 403 12 10 444 376 5 63 112,08%
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17138  Portbou  2.070 1.398 997 395 3 3 672 135 2 535 148,07%
17139  les Preses  2.210 1.495 1.326 164 4 1 715 589 5 121 147,83%
17140  el Port de la Selva  3.105 760 507 238 12 3 2.345 111 8 2.226 408,55%
17141  Puigcerdà  12.607 7.020 4.130 2.660 201 29 5.587 753 52 4.782 179,59%
17142  Quart  2.970 2.362 1.986 340 36 0 608 521 1 86 125,74%
17143  Rabós   212 166 138 28 0 0 46 9 1 36 127,71%
17144  Regencós   427 281 236 45 0 0 146 74 0 72 151,96%
17145  Ribes de Freser  3.129 2.033 1.497 515 10 11 1.096 356 9 731 153,91%
17146  Riells i Viabrea  4.002 2.264 1.956 229 4 75 1.738 460 4 1.274 176,77%
17147  Ripoll  12.871 10.597 6.883 3.324 323 67 2.274 1.303 210 761 121,46%
17148  Riudarenes  2.388 1.281 941 336 4 0 1.107 509 4 594 186,42%
17149  Riudaura  527 401 354 45 2 0 126 24 3 99 131,42%
17150  Riudellots de la Selva  3.184 1.584 1.212 348 22 2 1.600 1.560 5 35 201,01%
17151  Riumors  234 194 160 32 2 0 40 6 2 32 120,62%
17152  Roses  20.104 12.726 8.026 4.289 326 85 7.378 1.133 134 6.111 157,98%
17153  Rupià  423 182 120 56 6 0 241 22 4 215 232,42%
17154  Sales de Llierca  119 96 77 18 1 0 23 4 6 13 123,96%
17155  Salt  23.715 21.238 17.902 2.906 339 91 2.477 2.131 111 235 111,66%
17157  Sant Andreu Salou  231 137 115 21 1 0 94 11 3 80 168,61%
17158  Sant Climent Sescebes   696 408 333 72 3 0 288 225 4 59 170,59%
17159  Sant Feliu de Buixalleu  1.324 702 620 82 0 0 622 274 0 348 188,60%
17160  Sant Feliu de Guíxols  27.433 17.994 12.840 4.624 465 65 9.439 1.094 338 8.007 152,46%
17161  Sant Feliu de Pallerols  1.534 1.152 910 237 4 1 382 98 5 279 133,16%
17162  Sant Ferriol  249 199 156 43 0 0 50 32 1 17 125,13%
17163  Sant Gregori  3.491 2.487 2.094 351 19 23 1.004 819 12 173 140,37%
17164  Sant Hilari Sacalm  5.946 5.036 3.271 1.643 119 3 910 201 4 705 118,07%
17165  Sant Jaume de Llierca  1.083 746 615 130 1 0 337 284 2 51 145,17%
17166  Sant Jordi Desvalls  840 634 535 94 0 5 206 73 0 133 132,49%
17167  Sant Joan de les Abadesses   4.425 3.566 2.371 1.166 12 17 859 416 3 440 124,09%
17168  Sant Joan de Mollet  471 406 376 28 2 0 65 32 0 33 116,01%
17169  Sant Julià de Ramis  2.566 2.098 1.764 290 36 8 468 420 8 40 122,31%
17170  Vallfogona de Ripollès   495 209 162 42 2 3 286 23 0 263 236,84%
17171  Sant Llorenç de la Muga  434 185 151 33 1 0 249 13 2 234 234,59%
17172  Sant Martí de Llémena  650 459 412 42 1 4 191 15 1 175 141,61%
17173  Sant Martí Vell  254 204 178 26 0 0 50 19 6 25 124,51%
17174  Sant Miquel de Campmajor  241 201 176 24 1 0 40 11 3 26 119,90%
17175  Sant Miquel de Fluvià  787 621 554 63 4 0 166 25 1 140 126,73%
17176  Sant Mori  296 141 127 14 0 0 155 24 1 130 209,93%
17177  Sant Pau de Segúries   935 645 514 131 0 0 290 78 2 210 144,96%
17178  Sant Pere Pescador 2.185 1.425 1.109 306 4 6 760 132 2 626 153,33%
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17180  Santa Coloma de Farners  11.549 9.169 6.427 2.508 185 49 2.380 947 234 1.199 125,96%
17181  Santa Cristina d’Aro  5.009 2.873 2.399 448 13 13 2.136 402 4 1.730 174,35%
17182  Santa Llogaia d’Àlguema  403 311 283 27 0 1 92 85 3 4 129,58%
17183  Sant Aniol de Finestres   475 290 223 63 4 0 185 102 2 81 163,79%
17184  Santa Pau  1.838 1.496 1.204 259 1 32 342 121 5 216 122,86%
17185  Sant Joan les Fonts   3.918 2.719 2.099 600 5 15 1.199 1.112 2 85 144,10%
17186  Sarrià de Ter  4.747 3.708 3.247 428 17 16 1.039 946 33 60 128,02%
17187  Saus  959 686 560 118 3 5 273 79 2 192 139,80%
17188  la Selva de Mar  624 197 155 36 5 1 427 15 4 408 316,75%
17189  la Cellera de Ter  2.207 1.987 1.636 322 22 7 220 137 0 83 111,07%
17190  Serinyà  1.080 850 735 109 0 6 230 175 1 54 127,06%
17191  Serra de Daró  249 184 134 46 3 1 65 32 4 29 135,33%
17192  Setcases   577 178 131 47 0 0 399 28 1 370 324,16%
17193  Sils  4.960 3.248 2.555 650 23 20 1.712 657 7 1.048 152,71%
17194  Susqueda  140 98 82 16 0 0 42 9 1 32 142,86%
17195  la Tallada d’Empordà  530 323 243 76 4 0 207 74 0 133 164,09%
17196  Terrades   279 210 177 31 0 2 69 5 3 61 132,86%
17197  Torrent  335 179 148 26 2 3 156 73 1 82 187,15%
17198  Torroella de Fluvià  538 399 275 122 2 0 139 46 4 89 134,84%
17199  Torroella de Montgrí  15.559 8.244 5.257 2.700 207 80 7.315 996 98 6.221 188,73%
17200  Tortellà  1.010 706 553 149 1 3 304 160 2 142 143,06%
17201  Toses  358 148 119 27 2 0 210 6 3 201 241,89%
17202  Tossa de Mar  9.796 4.366 2.697 1.529 91 49 5.430 372 9 5.049 224,37%
17203  Ultramort  244 201 171 28 2 0 43 8 0 35 121,39%
17204  Ullà  1.069 824 737 87 0 0 245 125 0 120 129,73%
17205  Ullastret  381 225 176 48 1 0 156 31 1 124 169,33%
17206  Urús   803 198 168 28 2 0 605 48 3 554 405,56%
17207  la Vall d’en Bas   3.110 2.529 1.984 501 2 42 581 188 0 393 122,97%
17208  la Vall de Bianya  1.743 1.135 914 208 2 11 608 395 2 211 153,57%
17209  Vall-llobrega  784 438 347 84 7 0 346 209 5 132 179,00%
17210  Ventalló  1.021 619 481 126 12 0 402 52 0 350 164,94%
17211  Verges  1.447 1.104 892 208 4 0 343 181 5 157 131,07%
17212  Vidrà  269 163 116 46 1 0 106 15 0 91 165,03%
17213  Vidreres  7.333 4.978 3.895 978 69 36 2.355 553 49 1.753 147,31%
17214  Vilabertran  846 783 661 113 9 0 63 46 2 15 108,05%
17215  Vilablareix  2.741 2.034 1.784 244 6 0 707 677 3 27 134,76%
17216  Viladasens  307 178 154 24 0 0 129 14 3 112 172,47%
17217  Viladamat  605 385 316 66 3 0 220 34 1 185 157,14%
17218  Vilademuls  1.074 723 563 150 7 3 351 61 2 288 148,55%
17220  Viladrau  2.165 863 651 203 5 4 1.302 166 5 1.131 250,87%
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17221  Vilafant  4.888 4.303 3.913 351 10 29 585 503 3 79 113,60%
17222  Vilaür  190 115 92 23 0 0 75 14 2 59 165,22%
17223  Vilajuïga  1.144 982 848 130 2 2 162 36 6 120 116,50%
17224  Vilallonga de Ter  912 420 336 70 0 14 492 29 0 463 217,14%
17225  Vilamacolum   322 263 207 55 1 0 59 14 1 44 122,43%
17226  Vilamalla  2.246 880 707 169 4 0 1.366 1.310 26 30 255,23%
17227  Vilamaniscle  292 142 119 22 1 0 150 3 1 146 205,63%
17228  Vilanant  388 317 277 40 0 0 71 25 2 44 122,40%
17230  Vila-sacra  636 405 330 65 5 5 231 209 4 18 157,04%
17232  Vilopriu  350 152 122 29 1 0 198 16 1 181 230,26%
17233  Vilobí d’Onyar  2.868 2.250 1.685 520 38 7 618 405 7 206 127,47%
17234  Biure  271 233 198 29 3 3 38 5 2 31 116,31%
17901  Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l’Heura  1.565 1.090 914 166 8 2 475 139 22 314 143,58%
17902  Forallac   2.375 1.598 1.281 300 12 5 777 368 3 406 148,62%
17903  Sant Julià del Llor i Bonmatí  1.601 989 797 182 10 0 612 598 2 12 161,88%
25001  Abella de la Conca  244 179 133 46 0 0 65 8 0 57 136,31%
25002  Àger  1.082 516 391 123 2 0 566 24 2 540 209,69%
25003  Agramunt  5.600 4.759 3.150 1.477 84 48 841 459 32 350 117,67%
25004  els Alamús  850 678 519 135 0 24 172 80 3 89 125,37%
25005  Alàs i Cerc  514 400 354 44 0 2 114 16 2 96 128,50%
25006  l’Albagés  624 518 407 111 0 0 106 14 3 89 120,46%
25007  Albatàrrec  1.362 1.224 1.019 200 4 1 138 81 3 54 111,27%
25008  Albesa  1.612 1.490 1.175 303 12 0 122 49 2 71 108,19%
25009  l’Albi  965 798 601 177 0 20 167 45 0 122 120,93%
25010  Alcanó  296 256 210 46 0 0 40 7 5 28 115,63%
25011  Alcarràs   5.803 4.788 3.139 1.511 55 83 1.015 816 39 160 121,20%
25012  Alcoletge  2.461 1.784 1.428 339 7 10 677 423 9 245 137,95%
25013  Alfarràs  3.392 2.968 2.448 491 17 12 424 273 35 116 114,29%
25014  Alfés  413 328 280 48 0 0 85 57 0 28 125,91%
25015  Algerri  631 499 413 86 0 0 132 34 0 98 126,45%
25016  Alguaire  3.172 2.724 2.182 521 10 11 448 218 1 229 116,45%
25017  Alins  371 272 210 59 1 2 99 5 2 92 136,40%
25019  Almacelles   6.148 5.623 4.187 1.277 101 58 525 346 51 128 109,34%
25020  Almatret  584 463 393 65 0 5 121 11 1 109 126,13%
25021  Almenar  3.991 3.464 2.549 793 61 61 527 337 60 130 115,21%
25022  Alòs de Balaguer  285 167 148 18 1 0 118 1 1 116 170,66%
25023  Alpicat  5.237 4.416 3.788 596 11 21 821 330 21 470 118,59%
25024  Alt Àneu  722 407 278 120 7 2 315 25 2 288 177,40%
25025  Naut Aran  4.205 1.444 891 514 24 15 2.761 418 7 2.336 291,20%
25027 Anglesola 1.435 1.219 1.032 181 4 2 216 132 1 83 117,72%
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25029  Arbeca  2.619 2.329 1.819 506 4 0 290 80 0 210 112,45%
25030  el Pont de Bar  1.080 159 127 32 0 0 921 332 23 566 679,25%
25031  Arres  82 58 48 8 2 0 24 2 2 20 141,38%
25032  Arsèguel  158 103 90 12 1 0 55 4 4 47 153,40%
25033  Artesa de Lleida  1.527 1.313 1.033 274 5 1 214 122 0 92 116,30%
25034  Artesa de Segre  4.111 3.234 2.157 954 48 75 877 282 18 577 127,12%
25035  la Sentiu de Sió  724 469 384 79 6 0 255 143 0 112 154,37%
25036  Aspa  334 268 217 51 0 0 66 2 0 64 124,63%
25037  les Avellanes i Santa Linya  680 477 365 110 0 2 203 9 2 192 142,56%
25038  Aitona  2.289 2.179 1.608 567 4 0 110 69 1 40 105,05%
25039  Baix Pallars  760 359 305 52 2 0 401 11 4 386 211,70%
25040  Balaguer  15.436 13.359 9.587 3.315 293 164 2.077 1.214 192 671 115,55%
25041  Barbens  966 808 658 145 1 4 158 36 3 119 119,55%
25042  la Baronia de Rialb  393 273 205 65 0 3 120 32 2 86 143,96%
25043  la Vall de Boí  2.492 869 495 322 21 31 1.623 95 3 1.525 286,77%
25044  Bassella  328 267 208 52 4 3 61 27 2 32 122,85%
25045  Bausen  60 53 48 5 0 0 7 7 0 0 113,21%
25046  Belianes  787 586 437 148 1 0 201 25 3 173 134,30%
25047  Bellcaire d’Urgell  1.631 1.281 977 286 14 4 350 157 67 126 127,32%
25048  Bell-lloc d’Urgell  2.253 2.071 1.579 458 9 25 182 111 5 66 108,79%
25049  Bellmunt d’Urgell  277 237 192 44 1 0 40 5 2 33 116,88%
25050  Bellpuig  4.867 4.088 2.930 1.087 51 20 779 573 65 141 119,06%
25051  Bellver de Cerdanya  3.499 1.614 1.124 477 9 4 1.885 136 6 1.743 216,79%
25052  Bellvís  2.364 2.101 1.637 461 3 0 263 121 2 140 112,52%
25053  Benavent de Segrià  1.180 1.051 863 183 5 0 129 82 2 45 112,27%
25055  Biosca  271 238 198 34 2 4 33 11 2 20 113,87%
25056  Bovera  444 384 290 92 2 0 60 10 0 50 115,63%
25057  es Bòrdes   316 208 178 26 4 0 108 7 2 99 151,92%
25058  les Borges Blanques   6.239 5.143 3.580 1.433 98 32 1.096 547 163 386 121,31%
25059  Bossòst  1.085 959 710 245 4 0 126 46 0 80 113,14%
25060  Cabanabona  137 94 81 12 1 0 43 7 3 33 145,74%
25061  Cabó  187 117 91 26 0 0 70 0 1 69 159,83%
25062  Camarasa  1.385 876 718 126 2 30 509 48 3 458 158,11%
25063  Canejan  123 110 98 12 0 0 13 0 1 12 111,82%
25064  Castellar de la Ribera  184 153 130 22 1 0 31 2 1 28 120,26%
25067  Castelldans  1.088 939 689 230 6 14 149 40 2 107 115,87%
25068  Castellnou de Seana  803 693 552 140 1 0 110 50 5 55 115,87%
25069  Castelló de Farfanya  774 583 495 88 0 0 191 25 1 165 132,76%
25070  Castellserà  1.333 1.103 907 195 1 0 230 59 0 171 120,85%
25071 Cava 95 54 46 8 0 0 41 4 1 36 175,93%
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25072  Cervera  10.073 7.917 4.918 2.623 157 219 2.156 1.545 143 468 127,23%
25073  Cervià de les Garrigues   1.103 855 658 196 1 0 248 31 0 217 129,01%
25074  Ciutadilla  411 220 182 38 0 0 191 17 2 172 186,82%
25075  Clariana de Cardener  182 151 117 34 0 0 31 16 2 13 120,53%
25076  el Cogul  278 235 193 42 0 0 43 9 3 31 118,30%
25077  Coll de Nargó  870 583 444 137 2 0 287 21 2 264 149,23%
25078  Corbins   1.245 1.105 825 275 3 2 140 79 2 59 112,67%
25079  Cubells  570 355 289 57 5 4 215 21 2 192 160,56%
25081  l’Espluga Calba  630 432 317 115 0 0 198 47 2 149 145,83%
25082  Espot  595 309 226 80 0 3 286 43 5 238 192,56%
25085  Estaràs  224 182 152 30 0 0 42 7 5 30 123,08%
25086  Esterri d’Àneu  1.206 638 457 163 9 9 568 94 3 471 189,03%
25087  Esterri de Cardós   120 72 59 12 1 0 48 1 0 47 166,67%
25088  Estamariu  146 128 102 26 0 0 18 5 3 10 114,06%
25089  Farrera  187 100 83 15 2 0 87 4 2 81 187,00%
25092  la Floresta  240 185 170 13 2 0 55 6 0 49 129,73%
25093  Fondarella  891 678 592 83 2 1 213 210 1 2 131,42%
25094  Foradada  319 200 156 39 3 2 119 26 3 90 159,50%
25096  la Fuliola  1.404 1.230 973 253 1 3 174 92 2 80 114,15%
25097  Fulleda  173 115 102 12 0 1 58 2 0 56 150,43%
25098  Gavet de la Conca  507 313 248 60 2 3 194 8 3 183 161,98%
25099  Golmés   1.844 1.374 1.006 343 21 4 470 337 1 132 134,21%
25100  Gósol  611 238 183 53 1 1 373 14 0 359 256,72%
25101  la Granadella  973 776 610 163 3 0 197 37 4 156 125,39%
25102  la Granja d’Escarp  1.172 1.064 857 205 2 0 108 20 3 85 110,15%
25103  Granyanella  265 142 113 29 0 0 123 71 3 49 186,62%
25104  Granyena de Segarra  212 149 125 24 0 0 63 4 2 57 142,28%
25105  Granyena de les Garrigues   212 154 115 36 3 0 58 5 0 53 137,66%
25109  Guimerà  759 365 301 62 2 0 394 15 3 376 207,95%
25110  Guissona  4.902 3.581 1.975 1.523 76 7 1.321 1.040 13 268 136,89%
25111  Guixers  330 154 110 38 1 5 176 76 1 99 214,29%
25112  Ivars de Noguera  383 339 281 58 0 0 44 7 1 36 112,98%
25113  Ivars d’Urgell  1.881 1.711 1.324 378 5 4 170 91 2 77 109,94%
25114  Ivorra  241 165 139 26 0 0 76 3 1 72 146,06%
25115  Isona i Conca Dellà  1.776 1.180 803 349 0 28 596 55 1 540 150,51%
25118  Juncosa  652 547 421 125 1 0 105 18 2 85 119,20%
25119  Juneda  3.386 2.960 2.172 782 6 0 426 329 8 89 114,39%
25120  Lleida  137.245 112.199 64.801 40.081 5.932 1.385 25.046 12.926 7.260 4.860 122,32%
25121  Les  846 691 470 217 4 0 155 95 10 50 122,43%
25122 Linyola 2.601 2.374 1.791 574 6 3 227 109 3 115 109,56%
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25123  Lladorre  430 238 200 33 2 3 192 5 1 186 180,67%
25124  Lladurs  301 220 176 44 0 0 81 9 4 68 136,82%
25125  Llardecans  677 607 480 124 0 3 70 19 1 50 111,53%
25126  Llavorsí  513 283 216 64 0 3 230 66 0 164 181,27%
25127  Lles de Cerdanya  501 279 207 72 0 0 222 18 2 202 179,57%
25128  Llimiana  299 141 111 25 2 3 158 1 5 152 212,06%
25129  Llobera  248 218 176 41 1 0 30 4 1 25 113,76%
25130  Maldà  432 271 219 50 1 1 161 6 5 150 159,41%
25131  Massalcoreig  656 598 479 117 2 0 58 15 2 41 109,70%
25132  Massoteres   243 185 147 37 1 0 58 7 2 49 131,35%
25133  Maials  1.164 952 716 231 1 4 212 59 1 152 122,27%
25134  Menàrguens  967 819 659 158 1 1 148 96 2 50 118,07%
25135  Miralcamp  1.603 1.215 977 234 4 0 388 340 1 47 131,93%
25136  la Molsosa  160 134 102 30 2 0 26 5 3 18 119,40%
25137  Mollerussa  12.969 10.004 6.854 2.878 213 59 2.965 2.420 322 223 129,64%
25138  Montgai  954 798 630 165 2 1 156 59 4 93 119,55%
25139  Montellà i Martinet  1.039 529 398 122 3 6 510 30 3 477 196,41%
25140  Montferrer i Castellbó  1.097 736 539 182 15 0 361 113 26 222 149,05%
25141  Montoliu de Segarra  306 167 122 42 3 0 139 2 2 135 183,23%
25142  Montoliu de Lleida  535 464 403 60 1 0 71 29 0 42 115,30%
25143  Montornès de Segarra  133 101 82 19 0 0 32 1 0 31 131,68%
25145  Nalec   222 101 87 12 0 2 121 2 1 118 219,80%
25146  Navès  375 278 222 53 0 3 97 5 1 91 134,89%
25148  Odèn  368 277 232 44 1 0 91 11 4 76 132,85%
25149  Oliana  2.328 1.880 1.224 628 10 18 448 182 0 266 123,83%
25150  Oliola  334 231 183 43 1 4 103 26 1 76 144,59%
25151  Olius  900 566 482 84 0 0 334 123 7 204 159,01%
25152  les Oluges   232 177 151 25 1 0 55 6 0 49 131,07%
25153  els Omellons  305 248 220 27 0 1 57 13 4 40 122,98%
25154  els Omells de na Gaia  276 152 122 30 0 0 124 3 1 120 181,58%
25155  Organyà  1.318 962 677 259 1 25 356 56 1 299 137,01%
25156  Os de Balaguer  1.201 804 663 138 0 3 397 63 1 333 149,38%
25157  Ossó de Sió  318 239 204 32 0 3 79 2 1 76 133,05%
25158  el Palau d’Anglesola  1.818 1.685 1.392 289 0 4 133 92 3 38 107,89%
25161  Conca de Dalt  730 424 350 73 1 0 306 9 4 293 172,17%
25163  la Coma i la Pedra  993 239 207 29 0 3 754 31 1 722 415,48%
25164  Penelles  671 519 435 84 0 0 152 70 2 80 129,29%
25165  Peramola  609 368 293 74 1 0 241 35 1 205 165,49%
25166  Pinell de Solsonès   270 224 176 43 1 4 46 16 0 30 120,54%
25167 Pinós 375 308 236 72 0 0 67 17 3 47 121,75%
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25168  el Poal  712 632 506 124 0 2 80 38 0 42 112,66%
25169  la Pobla de Cérvoles  482 224 186 35 2 1 258 8 3 247 215,18%
25170  Bellaguarda  453 358 264 85 1 8 95 4 1 90 126,54%
25171  la Pobla de Segur  3.853 2.789 2.042 673 53 21 1.064 268 15 781 138,15%
25172  Ponts  2.991 2.393 1.704 634 36 19 598 242 8 348 124,99%
25173  el Pont de Suert  3.044 2.048 1.454 511 29 54 996 168 61 767 148,63%
25174  la Portella  808 623 462 160 1 0 185 137 0 48 129,70%
25175  Prats i Sansor  924 210 173 37 0 0 714 25 0 689 440,00%
25176  Preixana  503 423 353 68 2 0 80 16 0 64 118,91%
25177  Preixens   746 507 416 82 2 7 239 48 1 190 147,14%
25179  Prullans  603 212 147 62 3 0 391 19 1 371 284,43%
25180  Puiggròs  345 269 232 33 0 4 76 27 4 45 128,25%
25181  Puigverd d’Agramunt  301 253 216 36 1 0 48 0 1 47 118,97%
25182  Puigverd de Lleida  1.319 1.073 894 174 2 3 246 51 0 195 122,93%
25183  Rialp  1.174 537 385 146 3 3 637 112 3 522 218,62%
25185  Ribera d’Urgellet  1.004 811 630 175 5 1 193 50 1 142 123,80%
25186  Riner  379 279 232 45 2 0 100 7 3 90 135,84%
25189  Rosselló  2.519 1.902 1.474 361 9 58 617 286 1 330 132,44%
25190  Salàs de Pallars  528 323 270 49 4 0 205 15 5 185 163,47%
25191  Sanaüja  709 453 373 76 3 1 256 33 2 221 156,51%
25192  Sant Guim de Freixenet  1.402 1.009 733 266 3 7 393 180 4 209 138,95%
25193  Sant Llorenç de Morunys  1.815 921 670 242 5 4 894 86 1 807 197,07%
25194  Sant Ramon  762 560 416 137 4 3 202 65 3 134 136,07%
25196  Sant Esteve de la Sarga  224 108 74 31 3 0 116 5 0 111 207,41%
25197  Sant Guim de la Plana  225 179 139 38 2 0 46 7 2 37 125,70%
25200  Sarroca de Lleida  547 457 355 101 1 0 90 17 1 72 119,69%
25201  Sarroca de Bellera  424 153 132 21 0 0 271 3 2 266 277,12%
25202  Senterada  262 98 76 18 1 3 164 11 0 153 267,35%
25203  la Seu d’Urgell  12.732 10.887 7.090 3.375 341 81 1.845 856 132 857 116,95%
25204  Seròs  2.090 1.771 1.312 431 26 2 319 148 43 128 118,01%
25205  Sidamon  782 586 480 99 1 6 196 178 3 15 133,45%
25206  el Soleràs   495 412 305 102 5 0 83 16 1 66 120,15%
25207  Solsona  9.329 7.344 4.477 2.646 196 25 1.985 928 152 905 127,03%
25208  Soriguera  488 325 269 55 0 1 163 3 3 157 150,15%
25209  Sort  3.299 1.851 1.253 551 31 16 1.448 258 56 1.134 178,23%
25210  Soses   1.900 1.466 1.089 374 3 0 434 354 0 80 129,60%
25211  Sudanell  901 704 529 157 4 14 197 135 0 62 127,98%
25212  Sunyer  317 297 234 62 1 0 20 9 0 11 106,73%
25215  Talarn  611 336 277 55 2 2 275 170 9 96 181,85%
25216 Talavera 570 301 231 70 0 0 269 39 21 209 189,37%
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25217  Tàrrega  15.470 12.848 8.544 3.940 331 33 2.622 1.692 338 592 120,41%
25218  Tarrés   148 116 105 11 0 0 32 6 1 25 127,59%
25219  Tarroja de Segarra  212 171 145 26 0 0 41 2 1 38 123,98%
25220  Térmens  1.857 1.420 1.124 292 4 0 437 305 2 130 130,77%
25221  Tírvia  205 119 100 18 1 0 86 6 0 80 172,27%
25222  Tiurana  34 32 28 4 0 0 2 1 0 1 106,25%
25223  Torà  1.487 1.159 781 368 4 6 328 158 2 168 128,30%
25224  els Torms  229 191 139 52 0 0 38 2 2 34 119,90%
25225  Tornabous  930 796 608 187 0 1 134 61 1 72 116,83%
25226  Torrebesses  372 323 266 57 0 0 49 12 2 35 115,17%
25227  la Torre de Cabdella  1.129 672 562 105 3 2 457 9 1 447 168,01%
25228  Torrefarrera  2.907 1.992 1.569 395 12 16 915 705 6 204 145,93%
25230  Torregrossa  2.428 2.161 1.644 513 2 2 267 142 2 123 112,36%
25231  Torrelameu  705 578 428 150 0 0 127 68 0 59 121,97%
25232  Torres de Segre  2.145 1.838 1.367 427 13 31 307 121 6 180 116,70%
25233  Torre-serona  441 337 275 51 2 9 104 97 3 4 130,86%
25234  Tremp  7.033 5.192 3.429 1.507 117 139 1.841 623 70 1.148 135,46%
25238  Vallbona de les Monges   524 268 217 51 0 0 256 7 1 248 195,52%
25239  les Valls de Valira  970 739 626 102 6 5 231 102 1 128 131,26%
25240  Vallfogona de Balaguer  1.941 1.503 1.172 313 8 10 438 356 12 70 129,14%
25242  Verdú  1.247 1.004 706 273 18 7 243 81 0 162 124,20%
25243  Vielha e Mijaran  7.930 4.029 2.293 1.635 77 24 3.901 704 61 3.136 196,82%
25244  Vilagrassa  502 402 358 44 0 0 100 62 0 38 124,88%
25245  Vilaller  834 560 445 111 4 0 274 15 1 258 148,93%
25247  Vilamòs   168 139 112 24 3 0 29 7 0 22 120,86%
25248  Vilanova de Bellpuig  1.193 1.090 864 218 3 5 103 42 0 61 109,45%
25249  Vilanova de l’Aguda  348 267 210 50 1 6 81 13 0 68 130,34%
25250  Vilanova de Meià  904 424 316 104 1 3 480 14 2 464 213,21%
25251  Vilanova de Segrià  926 759 620 131 3 5 167 34 3 130 122,00%
25252  Vila-sana  713 540 449 89 2 0 173 135 3 35 132,04%
25253  el Vilosell  402 197 148 42 7 0 205 5 1 199 204,06%
25254  Vilanova de la Barca  1.259 966 768 192 6 0 293 168 3 122 130,33%
25255  Vinaixa  821 614 493 121 0 0 207 70 0 137 133,71%
25901  Vall de Cardós   611 348 268 77 1 2 263 25 3 235 175,57%
25902  Sant Martí de Riucorb  973 699 519 180 0 0 274 21 3 250 139,20%
25903  la Guingueta d’Àneu  552 316 261 50 5 0 236 31 0 205 174,68%
25904  Castell de Mur  263 149 122 24 3 0 114 12 1 101 176,51%
25905  Ribera d’Ondara  709 486 413 73 0 0 223 27 5 191 145,88%
25906  les Valls d’Aguilar  477 325 274 40 2 9 152 11 0 141 146,77%
25907 Torrefeta i Florejacs 863 628 493 124 6 5 235 25 3 207 137,42%
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25908  Fígols i Alinyà  468 267 223 44 0 0 201 5 0 196 175,28%
25909  la Vansa i Fórnols  278 173 137 28 1 7 105 1 1 103 160,69%
25910  Josa i Tuixén  317 146 115 31 0 0 171 4 0 167 217,12%
25911  els Plans de Sió  710 547 452 89 4 2 163 37 2 124 129,80%
25912  Gimenells i el Pla de la Font  1.181 1.066 845 215 3 3 115 63 2 50 110,79%
25913  Riu de Cerdanya  149 75 63 12 0 0 74 5 0 69 198,67%
43001  Aiguamúrcia  1.272 648 480 164 2 2 624 55 4 565 196,30%
43002  Albinyana  2.803 1.630 1.435 175 16 4 1.173 74 1 1.098 171,96%
43003  l’Albiol  482 192 182 6 4 0 290 16 2 272 251,04%
43004  Alcanar  11.526 8.032 5.392 2.192 165 283 3.494 710 10 2.774 143,50%
43005  Alcover  4.874 3.966 3.042 831 14 79 908 357 4 547 122,89%
43006  Aldover  1.018 774 688 85 1 0 244 28 5 211 131,52%
43007  l’Aleixar  979 728 638 88 1 1 251 16 1 234 134,48%
43008  Alfara de Carles  581 346 241 88 8 9 235 10 1 224 167,92%
43009  Alforja  2.120 1.344 1.120 208 5 11 776 67 6 703 157,74%
43010  Alió  535 375 297 75 1 2 160 89 7 64 142,67%
43011  Almoster  1.145 945 887 56 2 0 200 37 1 162 121,16%
43012  Altafulla  8.748 3.293 2.718 512 40 23 5.455 352 7 5.096 265,65%
43013  l’Ametlla de Mar  9.256 5.015 3.200 1.449 118 248 4.241 334 51 3.856 184,57%
43014  Amposta  19.858 16.865 11.175 5.016 432 242 2.993 1.876 348 769 117,75%
43015  Arbolí  207 120 103 16 1 0 87 3 4 80 172,50%
43016  l’Arboç  4.673 3.715 2.878 751 59 27 958 689 105 164 125,79%
43017  l’Argentera  349 145 138 7 0 0 204 4 1 199 240,69%
43018  Arnes  838 494 393 89 0 12 344 4 3 337 169,64%
43019  Ascó  2.552 1.617 1.228 350 11 28 935 746 7 182 157,82%
43020  Banyeres del Penedès   2.500 1.736 1.465 241 19 11 764 244 5 515 144,01%
43021  Barberà de la Conca  877 416 349 66 0 1 461 49 2 410 210,82%
43022  Batea  2.370 2.000 1.357 641 0 2 370 77 2 291 118,50%
43023  Bellmunt del Priorat  554 310 273 37 0 0 244 20 5 219 178,71%
43024  Bellvei  2.420 1.400 1.169 222 5 4 1.020 417 5 598 172,86%
43025  Benifallet  1.081 848 647 191 5 5 233 59 1 173 127,48%
43026  Benissanet  1.297 1.053 786 249 7 11 244 67 2 175 123,17%
43027  la Bisbal de Falset  362 248 168 79 1 0 114 1 1 112 145,97%
43028  la Bisbal del Penedès   4.265 2.182 1.896 259 6 21 2.083 171 1 1.911 195,46%
43029  Blancafort  545 394 334 60 0 0 151 9 0 142 138,32%
43030  Bonastre  756 372 308 63 1 0 384 17 2 365 203,23%
43031  les Borges del Camp  2.007 1.620 1.270 291 28 31 387 91 6 290 123,89%
43032  Bot  950 804 626 176 2 0 146 12 0 134 118,16%
43033  Botarell  1.037 736 626 107 3 0 301 78 4 219 140,90%
43034  Bràfim  695 581 466 114 1 0 114 23 2 89 119,62%
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43035  Cabacés  467 343 267 76 0 0 124 3 2 119 136,15%
43036  Cabra del Camp  1.254 682 593 88 0 1 572 36 2 534 183,87%
43037  Calafell  49.050 13.503 10.332 2.761 274 136 35.547 1.395 88 34.064 363,25%
43038  Cambrils  49.014 21.000 14.680 5.410 578 332 28.014 2.284 277 25.453 233,40%
43039  Capafonts  282 116 97 16 3 0 166 5 0 161 243,10%
43040  Capçanes   607 412 332 80 0 0 195 22 4 169 147,33%
43041  Caseres  422 320 250 69 0 1 102 6 1 95 131,88%
43042  Castellvell del Camp  1.884 1.537 1.418 95 12 12 347 74 1 272 122,58%
43043  el Catllar  4.255 2.594 2.261 295 29 9 1.661 75 3 1.583 164,03%
43044  la Sénia  6.571 5.365 3.244 1.976 94 51 1.206 918 19 269 122,48%
43045  Colldejou  235 186 167 18 1 0 49 1 3 45 126,34%
43046  Conesa  262 132 119 13 0 0 130 4 3 123 198,48%
43047  Constantí  6.886 5.084 4.421 539 60 64 1.802 1.613 59 130 135,44%
43048  Corbera d’Ebre  1.172 1.050 853 191 1 5 122 21 0 101 111,62%
43049  Cornudella de Montsant  1.399 859 609 198 47 5 540 39 4 497 162,86%
43050  Creixell  9.952 2.086 1.758 302 19 7 7.866 259 7 7.600 477,09%
43051  Cunit  25.541 6.402 5.394 899 50 59 19.139 456 9 18.674 398,95%
43052  Xerta  1.541 1.210 1.078 116 13 3 331 44 1 286 127,36%
43053  Duesaigües   352 201 176 21 1 3 151 2 4 145 175,12%
43054  l’Espluga de Francolí  4.415 3.611 2.712 858 32 9 804 275 8 521 122,27%
43055  Falset  3.308 2.471 1.730 675 48 18 837 315 69 453 133,87%
43056  la Fatarella  1.367 1.201 961 240 0 0 166 23 0 143 113,82%
43057  la Febró  102 62 52 8 2 0 40 2 0 38 164,52%
43058  la Figuera  227 124 101 22 0 1 103 5 1 97 183,06%
43059  Figuerola del Camp  446 287 251 35 1 0 159 7 3 149 155,40%
43060  Flix   4.632 3.952 2.777 1.007 137 31 680 294 130 256 117,21%
43061  Forès   193 61 51 10 0 0 132 1 2 129 316,39%
43062  Freginals  464 381 335 44 2 0 83 13 3 67 121,78%
43063  la Galera  902 749 687 62 0 0 153 95 1 57 120,43%
43064  Gandesa  3.264 2.641 1.657 858 76 50 623 322 121 180 123,59%
43065  Garcia  749 519 421 87 2 9 230 20 0 210 144,32%
43066  els Garidells  282 175 147 27 1 0 107 37 1 69 161,14%
43067  Ginestar  967 835 673 162 0 0 132 21 3 108 115,81%
43068  Godall  872 713 649 56 5 3 159 20 1 138 122,30%
43069  Gratallops  411 224 174 46 3 1 187 45 3 139 183,48%
43070  els Guiamets  387 304 234 58 2 10 83 31 2 50 127,30%
43071  Horta de Sant Joan  1.685 1.217 835 353 5 24 468 67 6 395 138,46%
43072  el Lloar  196 114 107 7 0 0 82 4 3 75 171,93%
43073  Llorac  211 122 107 15 0 0 89 2 1 86 172,95%
43074  Llorenç del Penedès  2.338 1.661 1.313 338 7 3 677 347 6 324 140,76%
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43075  Margalef  246 133 98 35 0 0 113 4 1 108 184,96%
43076  Marçà  895 616 500 110 0 6 279 43 1 235 145,29%
43077  Mas de Barberans  765 682 502 175 2 3 83 19 0 64 112,17%
43078  Masdenverge  1.175 950 792 155 0 3 225 87 4 134 123,68%
43079  Masllorenç   755 429 361 63 1 4 326 110 2 214 175,99%
43080  la Masó  335 280 239 40 1 0 55 12 3 40 119,64%
43081  Maspujols  789 496 406 69 0 21 293 25 3 265 159,07%
43082  el Masroig  743 519 403 114 2 0 224 29 1 194 143,16%
43083  el Milà  250 162 149 11 0 2 88 16 5 67 154,32%
43084  Miravet  1.057 772 610 155 0 7 285 54 3 228 136,92%
43085  el Molar  428 294 248 46 0 0 134 7 4 123 145,58%
43086  Montblanc   8.382 6.064 3.802 2.053 143 66 2.318 1.549 112 657 138,23%
43088  Montbrió del Camp  1.994 1.492 1.178 299 1 14 502 295 3 204 133,65%
43089  Montferri  418 159 129 30 0 0 259 33 0 226 262,89%
43090  el Montmell  2.207 721 655 56 4 6 1.486 13 4 1.469 306,10%
43091  Mont-ral  334 154 131 21 1 1 180 7 4 169 216,88%
43092  Mont-roig del Camp  14.570 6.753 4.654 1.868 48 183 7.817 759 6 7.052 215,76%
43093  Móra d’Ebre  5.901 4.612 3.310 1.185 94 23 1.289 890 126 273 127,95%
43094  Móra la Nova  3.277 2.832 2.277 520 20 15 445 250 7 188 115,71%
43095  el Morell  3.544 2.332 1.899 388 44 1 1.212 1.060 32 120 151,97%
43096  la Morera de Montsant  291 148 102 46 0 0 143 12 1 130 196,62%
43097  la Nou de Gaià  503 406 365 39 2 0 97 11 3 83 123,89%
43098  Nulles   551 359 303 54 1 1 192 31 4 157 153,48%
43099  la Palma d’Ebre  543 405 295 105 0 5 138 6 4 128 134,07%
43100  els Pallaresos   3.326 2.701 2.461 210 19 11 625 164 1 460 123,14%
43101  Passanant  488 194 158 35 0 1 294 8 0 286 251,55%
43102  Paüls  703 629 545 77 7 0 74 5 0 69 111,76%
43103  Perafort  830 613 545 63 2 3 217 144 2 71 135,40%
43104  el Perelló  4.257 2.228 1.693 386 53 96 2.029 202 21 1.806 191,07%
43105  les Piles  262 189 170 19 0 0 73 8 4 61 138,62%
43106  el Pinell de Brai  1.210 1.099 812 265 22 0 111 36 1 74 110,10%
43107  Pira  543 433 380 49 1 3 110 39 1 70 125,40%
43108  el Pla de Santa Maria  2.436 1.669 1.334 327 6 2 767 448 2 317 145,96%
43109  la Pobla de Mafumet  2.781 1.194 1.013 178 3 0 1.587 1.523 5 59 232,91%
43110  la Pobla de Massaluca  505 430 395 34 1 0 75 9 0 66 117,44%
43111  al Pobla de Montornès  2.990 1.522 1.208 259 40 15 1.468 80 1 1.387 196,45%
43112  Poboleda  691 347 258 89 0 0 344 14 5 325 199,14%
43113  el Pont d’Armentera  690 527 437 83 2 5 163 33 2 128 130,93%
43114  Porrera  646 462 346 110 0 6 184 26 3 155 139,83%
43115  Pradell de la Teixeta  275 189 159 29 1 0 86 17 2 67 145,50%
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43116  Prades  1.598 561 430 122 7 2 1.037 16 1 1.020 284,85%
43117  Prat de Comte  273 188 159 28 1 0 85 4 3 78 145,21%
43118  Pratdip  829 532 447 79 1 5 297 16 3 278 155,83%
43119  Puigpelat  1.080 634 545 80 4 5 446 241 0 205 170,35%
43120  Querol  1.009 290 245 45 0 0 719 9 1 709 347,93%
43121  Rasquera  967 812 672 122 0 18 155 16 3 136 119,09%
43122  Renau  127 58 53 5 0 0 69 1 1 67 218,97%
43123  Reus   102.853 89.006 60.945 24.089 3.134 838 13.847 9.171 2.424 2.252 115,56%
43124  la Riba  963 676 518 150 3 5 287 210 1 76 142,46%
43125  Riba-roja d’Ebre  1.563 1.310 1.117 178 2 13 253 22 1 230 119,31%
43126  la Riera de Gaià  1.398 1.034 842 190 2 0 364 143 5 216 135,20%
43127  Riudecanyes  1.032 734 626 98 5 5 298 27 2 269 140,60%
43128  Riudecols  1.338 984 721 261 2 0 354 215 2 137 135,98%
43129  Riudoms  6.376 5.257 3.819 1.033 97 308 1.119 543 93 483 121,29%
43130  Rocafort de Queralt  421 267 227 37 0 3 154 7 3 144 157,68%
43131  Roda de Barà  14.810 3.639 2.657 919 28 35 11.171 380 6 10.785 406,98%
43132  Rodonyà  823 443 366 75 2 0 380 79 2 299 185,78%
43133  Roquetes   8.508 6.650 5.308 952 95 295 1.858 914 77 867 127,94%
43134  el Rourell  313 256 218 38 0 0 57 19 1 37 122,27%
43135  Salomó  639 377 279 96 2 0 262 63 1 198 169,50%
43136  Sant Carles de la Ràpita  16.396 11.572 8.125 2.936 231 280 4.824 523 30 4.271 141,69%
43137  Sant Jaume dels Domenys  2.467 1.500 1.187 278 26 9 967 83 1 883 164,47%
43138  Santa Bàrbara  3.986 3.398 2.570 760 49 19 588 308 44 236 117,30%
43139  Santa Coloma de Queralt  3.622 2.780 1.942 805 32 1 842 396 5 441 130,29%
43140  Santa Oliva  3.972 2.261 1.951 283 8 19 1.711 1.103 4 604 175,67%
43141  Pontils  365 134 114 19 1 0 231 9 3 219 272,39%
43142  Sarral  2.198 1.415 999 396 17 3 783 491 3 289 155,34%
43143  Savallà del Comtat  181 62 54 8 0 0 119 1 1 117 291,94%
43144  la Secuita  1.603 1.153 1.012 132 8 1 450 67 5 378 139,03%
43145  la Selva del Camp  5.357 4.290 3.253 983 20 34 1.067 667 13 387 124,87%
43146  Senan  92 35 32 3 0 0 57 1 1 55 262,86%
43147  Solivella  905 633 547 86 0 0 272 22 3 247 142,97%
43148  Tarragona  153.401 113.129 69.191 36.159 6.167 1.612 40.272 17.878 7.262 15.132 135,60%
43149  Tivenys  1.012 898 641 210 6 41 114 19 0 95 112,69%
43150  Tivissa  2.317 1.773 1.414 353 3 3 544 71 7 466 130,68%
43151  la Torre de Fontaubella  195 133 120 12 1 0 62 0 3 59 146,62%
43152  la Torre de l’Espanyol  839 714 575 133 6 0 125 11 2 112 117,51%
43153  Torredembarra  27.087 11.187 8.055 2.684 276 172 15.900 1.086 129 14.685 242,13%
43154  Torroja del Priorat  252 142 120 20 0 2 110 3 2 105 177,46%
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43155  Tortosa  35.365 28.933 17.170 9.342 1.057 1.364 6.432 4.115 833 1.484 122,23%
43156  Ulldecona  6.394 5.534 3.739 1.614 119 62 860 439 15 406 115,54%
43157  Ulldemolins   847 495 372 119 0 4 352 5 1 346 171,11%
43158  Vallclara  282 123 108 14 1 0 159 8 3 148 229,27%
43159  Vallfogona de Riucorb  472 154 135 18 1 0 318 49 3 266 306,49%
43160  Vallmoll  1.917 1.292 969 272 15 36 625 213 2 410 148,37%
43161  Valls  24.689 20.232 12.774 6.386 516 556 4.457 3.154 254 1.049 122,03%
43162  Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  8.115 4.373 3.012 1.178 96 87 3.742 1.156 32 2.554 185,57%
43163  el Vendrell  52.179 23.744 17.071 5.715 534 424 28.435 2.996 211 25.228 219,76%
43164  Vespella de Gaià  475 210 166 37 7 0 265 17 5 243 226,19%
43165  Vilabella  1.025 787 638 148 1 0 238 88 4 146 130,24%
43166  Vilallonga del Camp  1.483 1.245 1.015 223 2 5 238 121 1 116 119,12%
43167  Vilanova d’Escornalbou  587 442 341 101 0 0 145 48 5 92 132,81%
43168  Vilanova de Prades   208 143 124 16 2 1 65 4 7 54 145,45%
43169  Vilaplana  731 559 483 74 2 0 172 15 4 153 130,77%
43170  Vila-rodona  1.312 1.001 777 217 3 4 311 104 2 205 131,07%
43171  Vila-seca  27.596 13.353 10.260 2.528 329 236 14.243 3.656 61 10.526 206,67%
43172  Vilaverd  635 378 344 33 1 0 257 91 2 164 167,99%
43173  la Vilella Alta  193 132 104 28 0 0 61 2 1 58 146,21%
43174  la Vilella Baixa  345 177 137 39 0 1 168 9 4 155 194,92%
43175  Vilalba dels Arcs  891 752 547 203 2 0 139 15 1 123 118,48%
43176  Vimbodí  1.479 1.026 854 169 3 0 453 88 4 361 144,15%
43177  Vinebre  605 450 365 84 1 0 155 25 0 130 134,44%
43178  Vinyols i els Arcs  1.920 1.264 992 240 7 25 656 196 3 457 151,90%
43901  Deltebre  11.584 10.478 8.078 1.949 174 277 1.106 323 11 772 110,56%
43902  Sant Jaume d’Enveja  3.634 3.309 2.798 495 3 13 325 84 1 240 109,82%
43903  Camarles   3.534 2.912 2.362 480 48 22 622 352 40 230 121,36%
43904  l’Aldea  4.181 3.453 2.693 667 5 88 728 531 6 191 121,08%
43905  Salou  48.033 14.164 10.562 3.151 316 135 33.869 3.786 64 30.019 339,12%
43906  l’Ampolla  3.457 1.995 1.500 443 11 41 1.462 117 5 1.340 173,28%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del cens de població de 2001. 




