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Resum                  

El projecte es centra en analitzar les transformacions en els usos i cobertes del sòl al municipi de Sant Pere de 
Vilamajor, com a conseqüència d’un conjunt de forces inductores de canvi global. Primerament, s’ha realitzat la 
caracterització social, econòmica, demogràfica i ambiental de la zona d’estudi des de mitjans del segle passat fins a 
l’actualitat. Posteriorment, l’estudi es centra en l’anàlisi cartogràfica de la zona, realitzat a través de Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG), utilitzant el programa MiraMon, per tal de comparar els usos i cobertes del sòl entre 
1956 i 2010. Les principals transformacions experimentades són la transició dels estatges de vegetació herbacis i 
matollars a bosc i la transformació dels cultius en sòl urbà. L’abandonament de les pràctiques agràries conjuntament 
amb el desenvolupament de les urbanitzacions a l’àmbit d’estudi són els principals agents de canvi, fruit del procés 
de la industrialització i terciarització de l’economia. 

Paraules clau: Usos i cobertes del sòl; Canvi global; Industrialització i terciarització econòmica; Sistema d’Informació 

Geogràfica; Fotointerpretació. 

 

Resumen: Diagnóstico de los cambios de los usos y cubiertas del suelo en Sant Pere de Vilamajor (Vallès 
Oriental). Analizando el pasado para entender el presente (1956-2010).    

El proyecto se centra en analizar las transformaciones en los usos y cubiertas del suelo en el municipio de Sant Pere 
de Vilamajor, como consecuencia de un conjunto de fuerzas inductoras de cambio global. Primero, se ha realizado la 
caracterización social, económica, demográfica y ambiental de la zona de estudio desde mediados del siglo pasado 
hasta la actualidad. Seguidamente, el estudio se centra en el análisis cartográfico de la zona, mediante Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), empleando el programa MiraMon, para poder comparar los usos y cubiertas del suelo 
entre 1956 y 2010. Las principales transformaciones experimentadas son la transición de los estados de vegetación 
herbácea y matorral a bosque y la transformación de los cultivos a suelo urbano. El abandono de prácticas agrarias 
junto con el incremento de las urbanizaciones en el ámbito de estudio son los principales agentes de cambio, 
resultado del proceso de industrialización y tercerización de la economía.  

Palabras clave: Usos y cubiertas del suelo; Cambio global; Industrialización y tercerización económica; Sistema de 

Información Geográfica; Fotointerpretación. 

 

Abstract: Diagnosis of the land use and land cover changes in Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental). 
Analysing the past to understand the present (1956-2010)      

The project focuses on the analysis of the land use and land cover changes in the municipality of Sant Pere de 
Vilamajor, as a result of a set of global changes’ agents. To start with, the region object of the study has been 
characterized on its social, economic, demographic and environmental aspects since middle of last century until 
now. Secondly, the study focuses on the cartographic analysis of the region, using the methodology of the 
Geographic Information System (GIS) with the program MiraMon, which allows to the comparison of the land use 
and land cover changes between 1956 with the present. The most important changes are the vegetation transition 
from the herbaceous and brush stage to forest stage, as well as the transformation of land crops to urban soil. The 
abandonment of agricultural practices together with the growing of the urban areas are the main changing agents as 
a consequence of the economic industrialization and outsourcing process. 

Keywords: Land use and cover changes;
 
Global change; Industrialization and outsourcing of the economy; Geographic 

Information System;
 
Photointerpretation.  
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INTRODUCCIÓ 

El procés de canvi global es pot entendre com un 

conjunt d’alteracions ambientals d’escala 

planetària, entre les quals trobem el canvi 

climàtic, els canvis en els usos i en les cobertes 

del sòl i els canvis en la biodiversitat (BADIA, et 

al, 2008), causades per l’activitat de l’espècie 

humana, i  que té una magnitud i una velocitat 

sense precedents en la historia ambiental de la 

Terra (BOADA i SAURÍ, 2002; PUJANTELL, 2012). 

Es tracta d’un procés molt complex que hi 

intervenen múltiples variables. Un d’aquests 

motors de transformació o canvi del sistema 

social i ambiental és el procés conegut com 

industrialització i terciarització de l’economia1, el 

qual consta de sis trets característics, definits per 

Simon Kuznetz: un creixement ràpid de la 

producció i de la població; un creixement ràpid 

de la productivitat, és a dir, un progressiu 

increment en la relació entre la producció total i 

els factors que hi intervenen; un creixement en 

les estructures productives, on bàsicament el 

pes de l’agricultura disminueix en favor de la 

indústria; unes transformacions socials, 

particularment urbanització i secularització de la 

societat; una revolució en les comunicacions i en 

els transports afavorint l’intercanvi de 

mercaderies i informació a nivell mundial; i el 

creixement desequilibrat d’unes àrees respecte 

unes altres (Gran Enciclopèdia Catalana, 1986).  

                                                             
1 Procés pel qual es transforma l’estructura productiva 
tradicional i centrada en l’agricultura d’una formació social, cap 
a l’enfortiment i modernització dels sectors industrials i de 
serveis. (Gran Enciclopèdia Catalana, 1986). 

A l’estat espanyol, i concretament a Catalunya, si 

bé és cert que és relativament recent en 

comparació a altres estats europeus, el procés 

d’industrialització ha estat especialment 

rellevant, destacant els canvis en les estructures 

productives i les transformacions socials que són 

objecte d’estudi d’aquest projecte. 

Es planteja la hipòtesi que Sant Pere de 

Vilamajor, una població antigament rural, ha 

sofert el procés d’industrialització i terciarització 

de l’economia en els últims seixanta anys, 

modificant l’entorn natural i l’evolució 

demogràfica. Les principals manifestacions del 

canvi que s’analitzen en el projecte són 

l’augment de la població i del sòl urbanitzat; la 

disminució del sòl agrícola a causa del pas d’una 

societat primària a una societat industrial i de 

serveis; i l’abandonament del món rural, amb 

l’augment de les cobertes forestals i el seu 

tancament, en perjudici dels espais oberts, 

resultant en homogeneïtzació del paisatge i 

disminució de la biodiversitat. 

 

 

OBJECTIUS I METODOLOGIA 

Objectius 

Plantejada la hipòtesi de l’estudi, el principal 

objectiu d’aquest projecte, doncs, és analitzar 

els canvis dels usos i cobertes del sòl del terme 

municipal de Sant Pere de Vilamajor que han 

esdevingut com a conseqüència del procés 

d’industrialització i terciarització experimentat a 

Catalunya durant la segona meitat del segle 

passat. D’una banda, es pretén analitzar l’àmbit 
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d’estudi entre 1956 i 2010, des d’una 

perspectiva històrica, l’evolució dels vectors 

demogràfics, socials i econòmics del municipi de 

manera que ajudi en la interpretació de les 

transformacions dels usos i de les cobertes del 

sòl. D’altra banda, a través de l’anàlisi 

cartogràfica es vol quantificar i analitzar els 

canvis d’usos i cobertes del sòl de l’àmbit 

d’estudi entre 1956 i 2010. Finalment, obtinguda 

una visió general i realitzada la interpretació o 

lectura dels canvis, s’estableixen una sèrie de 

propostes de caràcter ambiental, econòmic i 

social en relació a la gestió territorial de l’àmbit 

d’estudi.  

 

Metodologia  

L’elaboració d’aquest estudi consta de dues 

parts ben diferenciades en les quals s’han aplicat 

metodologies diferents i apropiades per a 

cadascuna. La visió conjunta de les dues etapes 

del treball proporciona un anàlisi íntegra que 

interpreta les alteracions del municipi com a 

resultat d’un conjunt d’esdeveniments. 

La primera fase del projecte és la descripció i la 

caracterització social, demogràfica i econòmica 

actual i històrica del municipi, la qual ha estat 

realitzada mitjançant l’obtenció d’informació de 

fonts bibliogràfiques i documentals. La font 

documental principal ha estat el Pla d’Ordenació 

Urbanístic Municipal del 2011 del municipi de 

Sant Pere de Vilamajor, complementada amb 

altres de caràcter estadístic com l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) o l’Institut 

Nacional d’Estadística (INE).  

 

L’anàlisi cartogràfica constitueix l’altra 

metodologia utilitzada, aplicada en la segona 

part del projecte.  

Primer de tot, s’ha digitalitzat el mapa dels usos i 

cobertes del sòl del municipi al 1956 i al 2010 

des de bases cartogràfiques diferents i amb el 

programa de digitalització cartogràfica MiraMon. 

Per al mapa dels usos i cobertes del sòl al 1956 la 

base cartogràfica ha estat l’ortogotofrafia 

històrica del 1956-57 del municipi, a escala 

1:10000, elaborada per l’Oficina tècnica de 

cartografia i SIG2 local de la Diputació de 

Barcelona, a partir de les fotografies aèries del 

vol americà dels anys 1956-57, que són propietat 

del Ministeri de Defensa. Aquest ortofotomapa 

s’ha pogut obrir amb el programa MiraMon des 

del visor SITMUN. D’altra banda, s’ha fet servir 

l’actual ortofotomapa de Catalunya en color, a 

escala 1:5000, publicat per l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya (ICC), per a l’elaboració del mapa 

dels usos i cobertes del sòl del 2010. 

Finalitzada la digitalització dels dos mapes dels 

usos i cobertes del sòl de l’àmbit d’estudi, ha 

estat possible l’anàlisi quantitativa de les 

cobertes del sòl. L’anàlisi, que es pot dividir en 

tres seccions, determina percentualment les 

cobertes de sòl de l’àmbit d’estudi per a cada 

any, és a dir, descriu la composició paisatgística; 

es comparen els resultats, es calcula la diferència 

entre els usos i cobertes del sòl del 1956 i del 

2010, tant en nombres absoluts com relatius, 

per tal d’apreciar els canvis d’usos i cobertes de 

sòl donats, i es determina la taxa de creixement 

                                                             
2 El Sistema d’Informació Geogràfic (SIG) permet captar, 
emmagatzemar, manipular, analitzar, modelar i representar la 
informació geogràfica. (Font: Gran Enciclopèdia Catalana, 1986) 
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per a cada coberta; i per últim, es defineix 

exactament en què s’ha transformat cada 

cobertura de sòl del 1956 al 2010 i la 

procedència de la superfície de cada coberta de 

sòl del 2010.  

Per a detallar la transformació de cada coberta 

de sòl del 1956 al 2010 i la procedència de la 

superfície de cada coberta de sòl del 2010, l’eina 

Combinació Analítica de capes del programa 

MiraMon (Combicap) ha desenvolupat el 

procés/ha estat l’instrument que s’ha utilitzat/ha 

sigut el mètode aplicat: superposant el mapa de 

cobertes del sòl del 1956 sobre del 2010 

s’obtenen les transformacions de les categories 

d’usos i cobertes del sòl del 1956 al 2010, i 

superposant el mapa de cobertes del sòl del 

2010 sobre del 1956 es detallen la procedència 

de les categories d’usos i cobertes del sòl del 

2010 respecte l’any 1956.  

La finalitat d’aquesta metodologia és observar la 

variabilitat i el dinamisme de les cobertes del sòl 

que ha tingut lloc durant aquest període de 

temps i entendre millor els processos de 

transformació de les cobertes del sòl. 

 

 

RESULTATS 

Els resultats obtinguts revelen un evident procés 

de transformació dels usos i cobertes del sòl;  en 

general, en totes les cobertes de sòl entre el 

1956 i el 2010 hi ha hagut una transformació 

important a coberta forestal i un canvi molt 

marcat a cobertura urbana (Figura 1), 

especialment destinat a noves urbanitzacions.  

 

Figura 1. Diferència entre els usos i cobertes del sòl del 
1956 i del 2010 de l’àmbit d’estudi, per subcategories i en 

percentatge. Font: Elaboració pròpia 

 

La zona d’estudi al 1956 tenia un caràcter 

agroforestal molt poc urbanitzat (Figura 3). En 

general, els matollars i el bosc configuraven les 

principals cobertes de sòl, representant el 31,5 % 

i el 31,3 % respectivament (Figura 2). Si es 

consideren les altres subcategories forestals, la 

superfície ocupada pel sòl forestal ascendia al 

67,6 % del total del territori estudiat. En menor 

proporció, però també molt significatiu, era la 

categoria del sòl agrícola, que ocupava el 27,6 % 

de l’àmbit d’estudi (Figura 2), i constituïda 

principalment per conreus i erms d’origen 

agrícola (25,7 %) i per horta petita (2,0 %).   

El caràcter agroforestal del territori era un reflex 

de la situació social, econòmica i demogràfica 

del territori: una població reduïda i  estancada, 

una agricultura i ramaderia poc industrialitzada i 

tradicional, i un context social propi de zones 

rurals, és a dir, poblacions poc urbanitzades i 

integrades al camp (Figura 3). El sòl urbà era 

gairebé inexistent; només el 4,4 % de territori 

era sòl urbanitzat (Figura 2), format en major 

proporció per la xarxa viària i pel nucli urbà.  
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Figura 2. Usos i cobertes del sòl de la zona d’estudi, per 
subcategories i en percentatge, a l’any 1956.  

Font: Elaboració pròpia, 2013. 

 

 

Figura 3. Mapa d’usos i cobertes del sòl del 1956. 
Font: Elaboració pròpia, 2013. 

 

La situació és significativament diferent al 2010, 

ja que la superfície de la zona estudiada també 

està dominada per la coberta forestal (Figura 5), 

ocupant el 66,7 % del conjunt de l’àmbit, però 

amb una representació del bosc molt superior a 

la dels matollars: el 57,4 % del territori és bosc i 

només el 3,0 % és matollars (Figura 4). 

A diferència del 1956, la categoria de sòl agrícola 

no té tanta representació en el territori on 

només assoleix el 17,8 % del total de l’àmbit, 

distribuïts en 17,2 % en conreus i erms d’origen 

agrícola i el 0,6 % en horta petita (Figura 4). 

Aquesta important reducció en ocupació es 

contraposa a l’augment, per un costat, de la 

coberta forestal, i per l’altre costat, de la 

superfície urbana (Figura 1). Aquesta última, 

pràcticament inexistent a l’any 1956, suposa ara 

el 15,4 % de l’àmbit territorial estudiat (Figura 

4), valors molt elevats  donada l’alteració que 

significa per al medi natural l’increment de 

superfície construïda i pavimentada. Les 

cobertes del sòl urbà que més s’han expandit 

han estat les urbanitzacions i el d’ús industrial. 

 

 

Figura 4. Usos i coberts del sòl de la zona d’estudi, per 
subcategories i en percentatge, a l’any 2010.  

Font: Elaboració pròpia, 2013. 
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Figura 5. Mapa d’usos i cobertes del sòl del 2010. 
Font: Elaboració pròpia, 2013. 

 

L’anàlisi quantitativa dels canvis dels usos i 

cobertes del sòl entre 1956 i 2010 estableix dues 

interpretacions diferents, tal i com s’ha explicat 

en l’apartat de metodologia.  

D’una banda, l’anàlisi detalla les transformacions 

dels usos i cobertes del sòl del 1956 al 2010 

(Taula 1a). En aquest sentit, el bosc és la coberta 

del sòl que major proporció de superfície ha 

mantingut des del 1956 fins al 2010: el 80,2 % de 

la superfície del 1956 no ha sofert variacions i 

continua sent bosc. A més, en les subcategories 

matollars, xarxa viària i erms, més de la meitat 

de la seva superfície ha esdevingut bosc, fet que 

explica el pronunciat increment de bosc. En la 

coberta d’erms s’ha donat el cas oposat al del 

bosc: no s’ha preservat cap hectàrea del 1956 al 

2010.  

Tant l’augment del bosc, com la pèrdua d’erms, 

es poden atribuir a l’abandonament de les 

pràctiques ramaderes tradicionals, com el 

pasturatge lliure, ja que aquest afectava a la 

successió de la vegetació, impedint el 

creixement dels estatges herbacis i matollars a 

estatge bosc. Els canvis en el sector ramader 

amb l’arribada de la industrialització, 

promogueren l’abandó de les pràctiques 

tradicionals i van permetre la successió vegetal i 

l’expansió forestals.  

D’altra banda, amb l’anàlisi de l’origen de les 

cobertes de 2010 respecte 1956, observem que 

la coberta del sòl que més superfície del 2010 

manté respecte al 1956 és la dels conreus i erms 

d’origen agrícola: el 72,0 % de la superfície dels 

conreus i erms d’origen agrícola al 2010 ho eren 

també al 1956. Els erms són la coberta que ha 

perdut més superfície del 1956, ja que no 

conserven cap hectàrea (Taula 1b).  

L’anàlisi ha permès detallar que, en línies 

generals, hi ha hagut un creixement de gairebé 

totes les cobertes del sòl, gràcies a les 

aportacions de les cobertes de matollars i 

conreus i erms d’origen agrícola. Aquesta última 

ha expandit sis subcategories en més de la 

meitat de la seva superfície: de major a menor 

proporció les cobertes beneficiades són les 

plantacions, l’horta petita, els equipaments 

municipals, el sòl per ús industrial, els prats i 

herbassars i els erms (Taula 1b). El dinamisme i 

la variabilitat dels conreus i erms d’origen 

agrícola s’atribueix a l’abandonament de les 

pràctiques agràries tradicionals. 

Podem observar en aquest anàlisi l’aparició de 

les urbanitzacions. Aquesta transformació de la 

coberta del sòl cap a sòl urbanitzat representa 
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un canvi molt important en el medi, ja que el 

creixement de la superfície urbanitzada ha estat, 

principalment, en detriment de la superfície 

agrícola, i en menor mesura de bosc i de 

matollar: destacar, entre d’altres, els canvis de 

bosc a urbanitzacions, de matollars a 

urbanitzacions, i els canvis generals de conreus i 

erms d’origen agrícola a equipament socials i 

recreatius, a ús industrial, a nucli urbà i a 

població dispersa. La forta demanda de sòl urbà 

per satisfer l’augment de la demografia del 

territori ha estat el principal factor explicatiu 

d’aquest procés de canvi.  

El conjunt dels resultats mostra un canvi en la 

composició del paisatge per l’efecte de 

l’abandonament de les activitats rurals i la 

regressió de les activats agrícoles, en favor de 

l’expansió de la coberta forestal, i per l’efecte 

del creixement urbanístic associat a una 

expansió i rehabilitació del sistema de 

comunicació viària i a una interacció entre les 

masses boscoses amb les noves urbanitzacions 

d’estiueig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1a. Transformació de les categories d’usos i cobertes del sòl de 1956 l’any 2010, en percentatge respecte el total.  
Taula 1b. Transformació de les categories d’usos i cobertes del sòl del 2010 l’any 1956, en percentatge respecte el total.  

Font: Elaboració pròpia, 2013. 

 

L’aparició de les urbanitzacions durant les 

dècades del 1980, 1990 i 2000 va suposar un fet 

rellevant en la composició agroforestal, però no 

l’únic. El  despoblament del món rural i 

l’abandonament de pràctiques agrícoles 

tradicionals han actuat també com a motor de 
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Horta petita 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 1,6 3,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

Població 
dispersa 

0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,6 1,1 22,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Nucli urbà 0,5 0,9 2,9 0,6 1,6 2,5 5,6 3,6 56,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 

Urbanitzacions 7,0 7,4 2,9 11,8 12,6 7,6 0,8 10,9 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 

Ús industrial 0,2 0,7 0,0 0,9 1,6 3,2 4,5 6,6 9,8 0,0 40,0 1,8 0,0 1,2 

Xarxa viària 2,7 3,5 2,9 4,4 13,7 4,7 4,0 2,2 4,9 0,0 0,0 22,6 0,0 3,6 

Equip.  socials 
i recreatius 

0,2 0,1 2,9 0,3 0,5 1,2 1,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,2 

Llit fluvial  0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 0 100 
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 43,7 29,5 16,8 14,9 3,5 5,9 3,6 4,1 10,1 30,0 5,0 19,6 13,5 20,7 

 42,0 24,0 14,0 13,7 1,8 10,7 6,4 5,5 19,0 31,6 15,5 25,3 5,6 41,4 

 0,2 1,4 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 1,1 0,0 

 3,6 6,7 4,9 4,4 0,0 2,2 2,7 2,7 1,5 5,7 2,3 3,6 2,2 3,4 

 0,3 0,7 1,4 2,2 14,0 1,9 0,9 0,0 1,1 1,8 1,2 3,3 1,1 0,0 

 6,1 27,2 50,3 51,8 71,1 72,0 68,2 37,0 44,4 26,6 58,1 27,6 64,0 27,6 

 0,5 4,7 4,9 6,8 2,6 4,8 11,8 5,5 9,0 0,2 6,6 1,9 4,5 0,0 

 0,2 1,1 3,5 1,7 0,9 0,6 5,5 42,5 1,9 1,1 3,5 0,4 4,5 0,0 

 0,1 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 1,6 0,3 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 

 2,9 2,9 2,8 3,2 6,1 1,5 0,9 2,7 4,1 3,0 4,3 17,6 3,4 3,4 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 0,5 1,8 0,7 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 3,4 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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canvi socioecològic en el territori. Globalment, la 

zona estudiada segueix estant marcada pel 

caràcter forestal, però amb la connotació de la 

disminució de l’ocupació de la superfície agrícola 

i la pronunciada aparició de les urbanitzacions, 

que han augmentat la superfície urbana.    

 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

A continuació s’estableixen un conjunt de 

propostes de millora en relació a la gestió del 

territori. En agricultura i ramaderia caldria 

potenciar un sistema de subvencions per al 

sector agrari de manera que frenés el 

despoblament i incentivés el repoblament rural. 

En matèria del sòl urbà, d’una banda, reduir la 

nova construcció d’habitatges i fomentar la 

compra-venda de les vigents, donat que un quart 

del parc d’habitatges actual es troba en desús. 

D’altra banda, i relacionada amb la xarxa viària, 

mantenir el bon estat de les pistes forestals, 

garantir un bon accés a totes les poblacions del 

territori, i millorar l’estat dels carrers urbans des 

de la perspectiva del vianant.  

Per canviar el caràcter residencial del municipi i 

incrementar l’oferta de treball, es proposa 

incentivar l’economia local, fomentant el petit 

comerç local, incentivant els agricultors de la 

zona i promovent els serveis municipals del 

centre, cosa que ajudaria a  reduir els 

desplaçaments a fora del municipi per raons de 

treball. 

L’expansió i l’augment de la coberta forestal 

ofereix un seguit d’oportunitats econòmiques en 

l’aprofitament dels recursos del bosc. Es proposa 

en aquesta línia la crema de biomassa per 

generació d’energia o generació de compost 

orgànic, així com aprofitar la llenya, el suro i els 

pinyons per a la venta comercial. El turisme rural 

és també una proposta molt atractiva. A més de 

proporciona una font d’ingressos econòmics, és 

una manera de re-impulsar l’ús dels masos i 

masies abandonats i de frenar el despoblament 

del món rural, alhora que s’estimularia el sector 

agrícola del territori.  

 

 

CONCLUSIONS 

La primera conclusió respon a l’objectiu 

d’analitzar l’àmbit d’estudi entre 1956 i 2010, 

des d’una perspectiva històrica, interpretant 

l’evolució dels vectors demogràfics, socials i 

econòmics del municipi. Es pot afirmar que el 

paisatge forestal i urbà actual i el caràcter més  

residencial que productiu de l’àmbit d’estudi és 

el resultat de l’acumulació contínua de canvis en 

els sistemes socioecològics al llarg del temps. El 

municipi durant els anys de 1950 i 60 tenia una 

economia sostinguda bàsicament pel sector 

agrari i per un discret sector industrial. 

Comptava amb una població molt reduïda, 

disseminada i rural, i amb un reduït parc 

d’habitatges, constituït principalment per masos 

i masies dispersos pel territori i per un petit nucli 

urbà. El procés d’industrialització i terciarització 

dels sectors econòmics va arribar a Sant Pere de 

Vilamajor a finals del 1970 de manera que va 

tenir un gran impacte en l’entorn natural. La 
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construcció va aparèixer com a nova font 

econòmica i propicià una forta recepció de 

població d’estiueig, convertint el municipi en 

una localitat de segones residències, que es 

consolidaren com a primeres a finals del 1990, 

dècada en la qual va haver-hi un gran augment 

demogràfic, sobretot persones entre els 30 i 54 

anys. La industrialització afectà també als sectors 

econòmics, de manera que el sector serveis es 

consolidà com el de més població ocupada i en 

el sector agrari van disminuir el nombre 

d’explotacions petites en favor de grans 

extensions de monocultiu. Malgrat l’augment 

demogràfic i econòmic viscut, el municipi té 

caràcter residencial a causa de la poca oferta de 

treball: més de la meitat dels residents treballen 

fora del municipi.  

Com a segona conclusió, es reafirma el caràcter 

forestal i urbà del territori. L’anàlisi cartogràfica 

revela el domini general de la cobertura forestal 

tant en el 1956 com en el 2010: al 1956 

dominaven les cobertes matollars i bosc, mentre 

que al 2010 ho feia el bosc. La diferència 

principal és la disminució del sòl agrícola i 

l’increment del sòl urbà al 2010; el sòl agrícola 

era molt més extens al 1956 i hi havia molt poc 

sòl urbà, mentre que la situació s’inverteix al 

2010, degut als processos relacionats amb la 

industrialització de l’economia, el creixement 

urbanístic i per l’abandonament de l’agricultura 

tradicional. El canvi més significatiu és el de 

matollar a bosc, alhora que el bosc és la coberta 

de sòl que més superfície ha mantingut estable 

durant aquests anys. En canvi, els conreus i erms 

d’origen agrícola és la coberta que ha fet créixer 

a altres cobertes. 
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