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Resum 
 

La ciutat de Terrassa ha estat des de sempre una ciutat amb un fort creixement demogràfic degut a les 
onades migratòries atretes per la potent indústria tèxtil i més recentment per la proximitat amb Barcelona.  

 
Això ha provocat que Terrassa s’hagi anat conformant al llarg de la història a batzegades i, fins el 1983, 

amb un objectiu urbanístic poc definit. D’aquesta manera s’ha arribat a una configuració de la trama 
urbana –molt sovint– poc adaptada a les necessitats de mobilitat que la ciutat requereix. Des de les 
acaballes del segle XIX trobem intents de redreçar el creixement de la ciutat, però la poca visió de 
globalitat ha fet que en molts casos no es vegin complides les expectatives 

 
En aquest procés evolutiu destaquen diferents planejaments (1965, 1983 i 2003) L’objectiu de la tesina 

és analitzar els diferents models de mobilitat en aquests escenaris de planejament i avaluar els discursos i 
la seva evolució. És interessant, doncs, comprovar com els models de sistema de mobilitat que proposen 
els diferents plans han incidit en el creixement de la ciutat. 

 
En la primera part de la tesina s’exposa la història de la formació del nucli urbà de Terrassa, ja que ens 

permet entendre els antecedents que donen lloc a la situació actual del teixit urbà. És aquí on s’expliquen 
les principals actuacions urbanístiques que ha patit la ciutat i també la història de la formació dels 
diferents barris que, en molts casos, han seguit camins diferents donant lloc a una ciutat heterogènia. 

 
A continuació s’enumeren els diferents plans d’ordenació que s’han aprovat fins a l’actualitat i 

s’analitzen les diferents propostes en relació al sistema de mobilitat: bàsicament els sistemes viari i 
ferroviari. En aquest apartat ja es comencen a apuntar quines són les mancances i virtuts d’aquests 
planejaments i es comença a insinuar la repercussió que han tingut sobre la ciutat. 

 
Val a dir que els tres models principals tenen una concepció diferent del model de ciutat. 

Nogensmenys, en alguns aspectes s’intenta seguir la línia marcada pel pla precedent; mentre que en 
d’altres, hi ha una clara voluntat de canvi. Són precisament aquestes concepcions, les que conformen el 
nucli de la tesi. 

 
En el capítol següent s’analitza com s’han materialitzat els planejaments i quin ha estat el grau de 

realització de cadascun d’ells. D’acord amb això, s’han pogut analitzar amb més perspectiva els 
planejaments del 1965 i 1983, ja que l’actual té una vigència d’encara no quatre anys i es fa difícil 
preveure quin serà el grau real d’execució. Tot i això, també s’enumeren els projectes en fase de redacció 
o execució que està portant a terme l’Ajuntament i la seva repercussió en el canvi de model viari. 

 
És una constant en la història de molts municipis que a l’hora de la veritat, hi ha hagut poca voluntat de 

portar a terme tot allò proposat en llurs plans d’ordenació. Així doncs, en aquesta tesina es posa de 
manifest la voluntat real d’execució dels plans per part de les autoritats competents del moment en els 
diferents estadis d’evolució de la ciutat.  

 
Ja en l’últim apartat, s’enumeren i es detallen les conclusions a les que s’ha arribat en aquest treball. 

Aquestes s’estructuren segons els diferents enfocaments del planejament que hi ha hagut al llarg de 
l’evolució urbanística. També s’aprofita aquest capítol per mencionar noves pautes que es podrien tenir 
en compte en futurs planejaments de la ciutat. 

 
 


