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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
La configuració espacial de Terrassa és conseqüència del procés d’explosió 

urbanística que ha tingut lloc a la ciutat al llarg de diferents èpoques. 

Malgrat la similitud amb alguns processos propers, o la simultaneïtat amb d’altres de 
municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, la reflexió d’aquesta tesina vol fer 
referència específicament a la ciutat de Terrassa. 

No obstant, és evident que aquests processos anàlegs i simultanis són una 
valiosíssima font d’informació per a l’anàlisi de l’evolució urbanística de la cocapital 
vallesana (Il·lustració 1). 

 

 
Il·lustració 1: Creixement de la Regió Metropolitana de Barcelona entre el 1956 i el 1994. Font: A. Font, 

2004. 

Per entendre bé aquest procés evolutiu, s’han de tenir en compte els sistemes de 
mobilitat, tant el viari com el ferroviari. Tanmateix, si es vol fer el procés invers, és a 
dir, entendre el procés evolutiu dels sistemes de mobilitat; tampoc es pot obviar la 
importància del procés d’expansió urbana. 

Certament, són conceptes col·ligats difícils de destriar, i que s’interrelacionen entre 
ells constantment. 

En conseqüència, la metodologia adoptada parteix de l’anàlisi del creixement 
urbanístic, segueix amb l’anàlisi dels diferents planejaments històrics del sistema de 
mobilitat, i finalitza amb l’anàlisi del grau de realització d’aquests últims. 

En el primer estadi, es pretén descriure la història de formació de la ciutat. Per a 
entendre-la, sovint es recorre al planejament –aprovat o no– de l’època, però en cap cas 
es fa una anàlisi del mateix.  

En el següent estadi s’enuncien els planejaments aprovats que han regit la ciutat i es 
fa una descripció d’aquests. És en aquest capítol on es contrasten i es discuteixen els 
discursos i ja se n’extreuen conclusions. 

Una vegada descrits i analitzats els discursos sobre el planejament, es continua amb 
una reflexió sobre què s’ha materialitzat de cada pla d’ordenació o, en el cas del 
planejament vigent, quines són les perspectives de desenvolupament més pròximes. 


