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Presentació 
 

En els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre de persones que han optat per 

viure en teixits dispersos. El procés de descentralització residencial obeeix una dinàmica 

general que desplaça dels centres urbans més densificats als residents que requereixen 

d’altres amenitats urbanes, un habitatge adequat a les necessitats de la família, recerca d’una 

millor qualitat de vida més propera a la natura i amb menys pes per motius familiars o 

laborals1. Aquest ha estat un canvi que ha afectat sense dubte a l’estructura territorial, a la 

mobilitat general i a les característiques socials de les noves àrees residencials en els hàbits de 

vida i en l’aparició d’uns valors nous respecte als d’abans.2 

Aquests canvis de residència, així com els desplaçaments que originen, són acompanyats per 

l’augment en la demanda de serveis i d’infraestructures en municipis que no estan preparats 

per donar resposta a aquesta nova situació.  

Tot això significa un repte per a la societat per tal de trobar noves solucions i nous projectes 

col·lectius davant la nova realitat. “Cal reflexionar sobre tots aquests aspectes, pensant que 

ens dirigim cap un nou concepte de “ciutat” de major dimensió”.1 

L’elecció del tema no és fortuït sinó que és el resultat de l’interès pel fenomen des de fa anys 

que ve condicionat des d’un nivell personal perquè provinc d’un municipi que ha patit i pateix 

aquest fet, i he pogut observar de ben a prop, i sobretot d’ençà de la meva formació 

universitària, el comportament variable de les zones residencials disperses. Per aquest motiu 

he decidit engegar aquest treball i endinsar-me en la investigació de la qüestió de viure en 

dispers. 

  

                                                            
1 JANÉ RENAU, A. i GARCÍA-ALMIRALL, P. (1992); L’emigració de Barcelona: causes i característiques. El mercat de 

l’habitatge com a factor incentivador de l’emigració. Treballs de la Societat Catalana núm.32. Barcelona: Institut 

d’Estudis Catalans. pp 133-148  
2 PUJADES, Isabel (2007); Migrar de la ciutat i viure en dispers: L’opció de viure en urbanitzacions a la regió 

metropolitana de Barcelona. Estudi realitzat a través del projecte d’investigació I+D+i coordinat “Movilidad, 

solidaridad y ciutadania en la regiones metropolitanes”, format per dos subprojectes dirigits per Anna Alabart i 

Isabel Pujades. Una primera versió d’aquest resultat s’ha presentat al X Congreso de Población Española, celebrat a 

Pamplona el 2006 



Una primera aproximació a les condicions de vida i els hàbits de la població que viu en un teixit dispers. El Sistema Vallès 

Oriental-Granollers-Sant Celoni 

   4 
 

1. Introducció  

 

La qüestió de l’urbanisme dispers s’ha situat al capdavant del debat intel·lectual i de l’agenda 

política. I és que no solament les seves conseqüències són importants, sinó que, a més, s'ha 

estès a Catalunya durant els darrers quaranta anys. Ens trobem davant d’un model urbà 

caracteritzat per una morfologia de baixa densitat i una elevada presència d’habitatges 

unifamiliars, amb una escassa o nul·la presència d’altres funcions urbanes, fet que comporta 

un increment del consum del sòl, la degradació del paisatge, un consum energètic més elevat i 

així com, la potenciació del vehicle privat. 

La construcció d’habitatges unifamiliars en aquests teixits en els darrers anys, ha donat lloc, 

per motius diferents, a una consolidació molt important de les urbanitzacions en especial a 

l’entorn metropolità. Les urbanitzacions que ja tenim, difícilment mai seran la ciutat compacta 

que el cànon de l’urbanisme de la densitat ens entrega com a model. Per això, s’han d’explorar 

les oportunitats que els teixits dispersos ofereixen per repensar les polítiques urbanes 

(d’activitat econòmica, de mobilitat, de provisió de serveis i equipaments, de participació o de 

producció d’espai públic)3. És aquest un tema que ocupa temps i esforç d'investigadors i 

professionals, que han portat a terme estudis que han caracteritzat i identificat el fenomen, i 

han donant a conèixer les característiques singulars, els seus impactes ambientals, urbanístics, 

econòmics i han mesurat els seu abast, sabem on estan i quantes són. No obstant això, pocs 

treballs consideren com els efectes d'aquesta forma d'expansió urbana condiciona les formes 

de vida i els hàbits de la població que hi viu; no coneixem qui hi viu i com ho fa. 

La manera de com s’estructura el territori determina en gran mesura l’organització de les 

persones en el desenvolupament de les seves activitats i mobilitat quotidiana. Existeix una 

interacció entre l’estructura territorial (formes d’ocupació, distribució i intensitat d’usos 

residencials, d’activitats econòmiques, d’equipaments i serveis comunitaris, d’infraestructures 

i serveis tècnics) i les formes de vida (hàbits de la població segons uns determinats patrons 

quotidians)4. 

                                                            
3 MUÑOZ, Francesc (2011); Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió. Sèrie Territori 

volum 9. Barcelona: Diputació de Barcelona. 515 p 

4 VV.AA. (2008) Temps i territori a la ciutat de Barcelona. Papers, núm 49 [en línea] 

http://www.iermb.uab.es/htm/descargaBinaria.asp?idRevArt=247 [data de consulta: 24.07.12] 

http://www.postsuburbia.org/?q=node/21
http://www.iermb.uab.es/htm/descargaBinaria.asp?idRevArt=247
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L’objectiu principal d’aquesta investigació és conèixer i analitzar com la morfologia urbana 

dispersa influeix en les condicions de vida i els hàbits de la població que viu en un teixit 

dispers, per conèixer l’espai de vida quotidià i la mobilitat quotidiana de les persones que hi 

viuen en relació a d’altres teixits més compactes, el nucli urbà. 

Un estudi com aquest ens permet fer una reflexió dels teixits dispersos des d’una visió d’escala 

de proximitat i no des d’una visió d’escala de grans indicadors agregats. Com els habitants 

d’aquestes àrees residencials resolen les necessitats quotidianes d’accés al serveis: com la 

compra, anar a l’escola, l’accés al treball, entre d’altres, les relacions familiars i socials. 

En concret, el treball s'organitza en deu capítols. El primer d'ells, el present apartat, està 

integrat per una breu introducció i en el segon es plantegen els antecedents previs a aquesta 

investigació. En el tercer, s'exposa l'objectiu general i els objectius específics que es 

desenvolupen en aquest treball. En el quart capítol es resumeix el marc teòric i es revisa part 

de l'extensa literatura publicada sobre el territori dispers i les urbanitzacions, en el cinquè els 

estudis realitzats (estat de l'art) i en el sisè es limita l'àmbit d’estudi. En el setè capítol del 

document, es formula la hipòtesi que es pretén verificar a través del desenvolupament d'una 

metodologia qualitativa. En el vuitè apartat, es presenta la metodologia elaborada per validar 

la hipòtesi, mitjançant l’enquesta com a eina d’anàlisi. Concloent amb el novè on es presenten 

els principals resultats obtinguts i l’últim apartat, el desè, amb el resum i les reflexions finals. 
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2. Antecedents 

 

El punt d’inici d’aquest estudi parteix del treball de la Pilar García-Almirall i de l’Anna García 

(2010) en la publicació Vers un model de ciutat a l’abast de les dones: diagnosi i directrius per 

l’acció municipal, un dels pocs treballs, que analitza les conseqüències de l’urbanisme dispers 

des d’una vessant social. El treball s’enfoca en les repercussions que la ciutat dispersa té en les 

desigualtats de gènere referides al treball mercantil, al familiar domèstic i, en definitiva, en la 

gestió de la vida quotidiana. Fa un primer anàlisi descriptiu dels principals indicadors 

socioeconòmics i demogràfics en l’evolució recent i dels seus efectes en mobilitat residencial i 

dispersió urbana.  

Altres estudis que s’han tingut en compte per abordar la problemàtica de la dispersió del 

territori són el treballs: L’emigració de Barcelona: causes i característiques. El mercat de 

l’habitatge com a factor incentivador de l’emigració, de A. Jané i P. García-Almirall (1992), i 

més recentment el treball Migrar de la ciutat i viure en dispers: L’opció de viure en 

urbanitzacions a la regió metropolitana de Barcelona de I. Pujades (2007), on s’analitzen 

quines han estat les dinàmiques de mobilitat residencial associades a aquests creixements.  

En la present Tesi de Màster en Gestió i Valoració Urbana que es desenvolupa arran dels 

antecedents esmentats, es vol continuar investigant la mateixa problemàtica, l’urbanisme 

dispers, enfocat des de la vida quotidiana de les persones. En aquesta fase es fa una primera 

aproximació de com els efectes del teixit dispers, les urbanitzacions, incideixen sobre l’ús de 

l’espai quotidià i la mobilitat quotidiana de les persones que hi viuen en relació a d’altres 

teixits més compactes, el nucli urbà. L’objectiu és conèixer els aspectes negatius i positius 

d’aquest territori per, així, poder aplicar les polítiques necessàries per a resoldre les 

mancances i millorar les condicions de vida d’aquest col·lectiu i d’aquesta manera, aportar un 

nou element de reflexió que permeti conèixer millor l’estat de la qüestió i per actuar de 

manera més acurada. 
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3. Objectiu principal  

 

Pregunta d’investigació principal: Quin és l’impacte del teixit dispers en les condicions de vida i 

els hàbits de la població? Cas sistema Vallès Oriental-Granollers-Sant Celoni. 

L’objectiu principal d’aquesta tesi és conèixer i analitzar com els efectes del teixit dispers, les 

urbanitzacions, incideixen sobre l’ús de l’espai quotidià i la mobilitat quotidiana de les 

persones que hi viuen en relació a d’altres teixits més compactes, el nucli urbà. Aquest és 

l’objectiu marcat en la fase de Màster Universitari. El propòsit és continuar el treball 

posteriorment en el Doctorat, ampliant la mostra i incorporant altres qüestions. 

 

3.1. Objectius específics 

Els objectius específics en el desenvolupament de la tesis són:  

1) Recollida i revisió de la informació existent, tant la teòrica i conceptual com la més 

estadística i empírica. Aquesta primera fase ens ha permès per una part, fer una 

primera aproximació de la problemàtica que permetrà conèixer els aspectes que ha de 

recollir la tècnica seleccionada i també ens ha facilitat la concreció de l’àmbit d’estudi. 

2) Anàlisis de l’estructura, conformació i diagnosi de la situació actual de l’àmbit d’estudi. 

3) Construcció d’una enquesta per qüestionari. Aquesta enquesta ens permet identificar i 

comprovar quines són les relacions que s’estableixen entre la població i el territori en 

el que es viu. 

4) Definició dels components o eixos d’estudi que permeten analitzar les estratègies 

familiars en el teixit dispers, observant l’espai de vida quotidià, la mobilitat quotidiana, 

l’organització de les activitats i el paper que hi juga cadascú, les relacions socials i el 

grau d’ identitat amb el lloc de residència. 

5) Realització d’un anàlisis comparatiu en base als aspectes anteriorment definits del 

teixit dispers i compacte de l’àmbit d’estudi. 
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Esquema del procés de realització de l’estudi 
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4. Marc teòric: la qüestió de viure en dispers 

 

En els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre de persones que ha optat per 

viure en territoris dispersos, però aquest fet no és exclusiu de Catalunya, s’ha produït a una 

gran part de les aglomeracions urbanes europees. Aquest procés de transformació territorial 

caracteritzat per l’ocupació progressiva de l’espai i de l’expansió de la ciutat ha produït una 

dispersió de la seva població i les activitats que aquesta desenvolupa. (JANÉ, A. i GARCÍA-

ALMIRALL, P., 1992, GARCÍA-ALMIRALL, P i GARCÍA, A., 2010). Anteriorment, el model 

predominant era el de la ciutat compacta que respon al model de ciutat mediterrània 

tradicional, la qual representa la ideal organització urbana i territorial a conservar (NEL·LO, O., 

1998; SERRATOSA, A., 1999), caracteritzada per la continuïtat formal, la cohesió, la densitat, la 

mixtura d’usos, cosa que la fa més accessible i, per tant, requereix menys mobilitat 

motoritzada, més complexitat i diversitat que permet més contactes, intercanvis i 

comunicació, amb un menor consum de sòl i d’energia, afavorint la cohesió social i la 

sociabilitat (RUEDA, S., 2006). No obstant això, diversos elements han facilitat el 

desenvolupament de nous patrons d’ocupació que s’allunyen d’aquest model i que tendeixen 

a la ocupació indiscriminada del sòl i a la dispersió. Termes com ciutat difusa, ciutat 

dispersa,”sprawl” o urbanització dispersa són formes alternatives de fer referència aquesta 

nova configuració morfològica i funcional del model territorial, i que tenen implicacions no 

solament en la morfologia física, sinó també a l’estructura social, econòmica i ambiental.  

Oriol Nel·lo (1998) defineix la ciutat difusa com una ciutat il·limitada, però que alhora aquesta 

es troba limitada social i administrativament. La ciutat dispersa no és ciutat, perquè la ciutat 

quan s'estén pel territori tendeix a perdre aquelles característiques que la fan ciutat i que són 

la convivència d'usos i de persones. “La ciutat, que era el que havíem edificat per protegir 

contra la jungla, l'hem acabat fent una jungla en si mateixa”.  

Salvador Rueda (2002) afirma que la ciutat difusa s'assenta en uns pilars insostenibles; que es 

sosté a base d'un creixent cost de recursos i de temps que fa pensar que perilla la seva 

continuïtat de futur en l'instant precís que alguns dels recursos manifestin la seva limitació; i 

l'eficiència energètica del model de ciutat compacta és més gran que l'eficiència energètica de 

la ciutat difusa. 
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Francesc Muñoz (2011) afirma que entre les característiques singulars de les dinàmiques de 

dispersió de la urbanització s’han de destacar els seus impactes ambientals, urbanístics, 

econòmics i culturals. 

Concretament, en el cas de Catalunya, la realitat respon al model que es coneix com a ciutat 

dispersa i ha suposat un impacte enorme en la transformació del paisatge, la forma de vida i la 

mobilitat. L’augment dels preus del sòl i de l’habitatge a les grans ciutats ha provocat en gran 

mesura la proliferació al territori d’urbanitzacions disperses. És un procés força documentat 

des de diferents vessants com l’econòmica, la geogràfica, l’ambiental i la social i d’un pes molt 

important. 

4.1. El procés de creixement de la urbanització dispersa de baixa 

densitat 

En els anys seixanta i setanta del segle passat es va promoure a Catalunya un gran nombre 

d'urbanitzacions en sòl rústic destinades, inicialment, a segona residència. Aquestes iniciatives 

responien a l’augment de les rendes familiars, que permetien l'accés a un segon habitatge, 

encara que en moltes ocasions de característiques modestes, a l’extensió massiva del vehicle 

privat i la promoció del model de “la caseta i l’hortet”, alhora que la necessitat de recuperar un 

espai més o menys rural en moltes de les persones vingudes del món rural en els períodes 

anteriors.  

Així, havia aparegut una munió d’urbanitzacions en no pocs casos mancades dels serveis, 

dotacions i qualitats associades a l’urbanisme de la ciutat compacta, les quals havien anat 

consolidant els hàbits de referència de la residència de cap de setmana. La permissibilitat de 

les administracions a l’hora d’autoritzar les promocions i de fer complir les obligacions que la 

llei imposava als promotors, va portar a la proliferació del fenomen de les parcel·lacions de 

finques rústiques anomenades urbanitzacions. Així, l’estudi de Joan Barba i Montserrat 

Mercadé (2006) per als municipis de la província de Barcelona estableix que fins al 80% de les 

urbanitzacions disperses que s’hi analitzen es van construir entre el 1960-1975, mentre que 

únicament un 3% es va iniciar després del 1986. En molts aspectes prefiguren allò que és un 

dels trets més destacats de les fases següents del procés d’urbanització a Catalunya: la 

dispersió de la urbanització sobre el territori; és a dir, el guany del pes relatiu de la població 

resident en municipis petits, el creixement de la població situades en àrees allunyades dels 

sistemes urbans i l’extensió del poblaments de baixa densitat. 
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D’altra banda cal remarcar que el procés de concentració de la ciutat de Barcelona va adquirir 

el seu zenit el 1981, quan Barcelona va arribar al seu màxim històric. Va passar d’una situació 

de creixement explosiu a un estancament i s’inicia un fenomen de descentralització i dispersió 

cap a la segona corona metropolitana, amb pèrdues netes de població del centre metropolità 

que afecten no només a la ciutat de Barcelona, sinó també els municipis conurbats amb un 

creixement dels municipis petits, creix la tipologia de la casa aïllada i/o adossada, més una 

densificació de les urbanitzacions ja existents, la conversió en primera residència de molts dels 

habitatges de les urbanitzacions i la creació de noves (PUJADES, I., 2005 i PUJADAS RÚBIES, I. i 

LÓPEZVILLANUEVA, C., 2005).  

Dues dinàmiques que expliquen la importància del període de 1985-2005 en l’estructuració 

definitiva del model d’urbanització dispersa de baixa densitat. 

Al mateix temps que la població i les seves activitats es dispersen sobre l’espai, la regió 

metropolitana s’expandeix més i més per integrar a la seva xarxa de relacions funcionals 

quotidianes un espai cada vegada més ampli i una especialització funcional de cada municipi, 

acompanyada d’una major segregació en termes socials (NEL·LO, O., 2002). 

4.2. Factors del procés de creixement de la urbanització dispersa de 

baixa densitat 

En els darrers anys s’ha produït un desenvolupament molt important en termes socials i 

econòmics, amb una modificació molt transcendent en les relacions socials, econòmiques i 

culturals amb la irrupció de nous conceptes i nous nivells de coneixements de la natura i la 

sostenibilitat, que han modificat les pautes d’interpretació i d’actuació en l’ocupació del sòl i 

l’ordenació del territori. No obstant, la materialització i el desenvolupament de la dispersió del 

territori responen a alguna necessitat o pretensió.  

Com a factor desencadenant cal indicar el menor cost econòmic del sòl. Els alts preus del sòl 

en els centres urbans de les ciutats fan que els sòls agrícoles situats en les perifèries siguin un 

atractiu pels empresaris i promotors. El preu del sòl agrícola és infinitivament més baix que el 

sòl urbanitzable, encara després d’obtenir els pertinents permisos d’urbanització si és el cas, ja 

que moltes d’aquestes urbanitzacions es van dur a terme sense una planificació real del 

territori i sense les dotacions d’infraestructures i serveis que legalment havien de tenir. 

Les ciutats compactes presenten virtuts però també problemes. Com per exemple la gran 

aglomeració humana que porta l’aïllament individual, índexs elevats de soroll, la concentració 
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de contaminació, la falta d’espais verds amplis i continus, la gran acumulació de residus,  la 

interrupció del cicle de l’aigua i un llarg etcètera. Destaquem doncs, els que afecten clarament 

a la qualitat de vida de les persones (RUEDA,S., 1999). 

Aquests factors han generat aquesta necessitat d’abandonar la ciutat, bé de manera 

permanent o temporal en la recerca d’espais habitables més amables, que no pas els que es 

troben a la ciutat compacta. Aspectes que contribueixen a conformar una reubicació del sector 

residencial, també l’industrial i d’activitat de serveis que s’allunya del centre que les genera.  

4.3. Conseqüències del procés de creixement de la urbanització dispersa 

de baixa densitat 

Entre els principals aspectes negatius de la configuració de la ciutat dispersa en relació a la 

ciutat compacta, són evidents els problemes de caràcter ambiental, econòmic, funcional i 

social. 

En l’ordre ambiental, el problema més destacat és sens dubte l’increment del consum del sòl, 

que implica una hipoteca per als creixements i per a les necessitats d’interès públic futures, 

l’aïllament i el sacrifici d’espais d’especial interès natural i de sòls de notable valor agrícola, la 

pèrdua de valors paisatgístics i la impermeabilització i l’artificialització de gran quantitat de sòl 

amb el conseqüent increment dels riscs naturals (NEL·LO, O., 2002). A més, el creixement 

dispers del territori es tradueix en un augment dels consums energètics, en major dificultats 

per a la recollida i el tractament de residus, així com en una major despesa d’aigua per 

habitant i problemes per al seu sanejament.  

A demés, la dispersió té també efectes molt notables sobre la mobilitat. Quan en una ciutat hi 

ha un descens de la densitat de la població, tendeix a augmentar en conseqüència el consum 

d’energia vinculada als transports i als viatges. Aquet increment de la mobilitat ha comportat 

un increment extraordinari de la demanda d’infraestructures viàries i de transport públic. De 

tota manera, com a resultat d’una política d’inversions que han donat prioritat en gran mesura 

a la inversió en la xarxa viària en detriment del transport públic, el repartiment modal ha patit 

una modificació radical a favor dels desplaçaments en mitjans mecanitzats privats, a 

conseqüència de la ineficiència del transport públic per a satisfer les necessitats de tots. 

Són doncs els nous patrons en l’ocupació del sòl, units a l’escassetat d’inversions en transport 

públic, el que està comportant problemes d’eficiència en les xarxes metropolitanes de 

mobilitat. Problemes que s’expressen en la congestió de la xarxa viària i obsolescència 
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reiterada de les inversions en aquest camp, augment del temps social dedicat a desplaçaments 

(augment que afecta amb particular intensitat als grups socials amb menor capacitat per 

escollir el lloc de residència, i, a cada llar, les dones, els joves i la gent gran) i l’augment de la 

contaminació. 

Per acabar, afegir que s’encareix la dotació i prestació de serveis (ESTEBAN, J., 2006) i 

l’empobriment dels intercanvis d’informació i de les relacions socials en aquets territoris, amb 

uns cost econòmic més elevat. 

4.4. Diagnosi de la situació actual de la urbanització dispersa de baixa 

densitat 

Les urbanitzacions disperses que inunden el territori presenten unes problemàtiques 

específiques que deriven del seu baix nivell de població, del seu aïllament i de la feble 

estructura urbana. A diferència del que ha succeït en altres països, les urbanitzacions a 

Catalunya són un fenomen que presenta algunes particularitats que el caracteritzen. Així, 

podem assenyalar, entre d’altres, la manca d’estructura urbana, la dispersió i la manca de 

vertebració interna, l’aïllament i la falta d’integració en el territori, la poca heterogeneïtat 

(social i tipològica), la manca de qualitat de l’espai públic immediat i la pobresa del paisatge 

urbà, la manca de serveis i dotacions i la falta d’interrelació entre la gent, que origina un teixit 

amb una feble cohesió social. 

La majoria d’urbanitzacions van néixer pensades per allotjar segones residències. Tanmateix, 

ateses les condicions del moment, una part molt important d'aquestes urbanitzacions es va 

promoure i comercialitzar sense una planificació real del territori i sense les dotacions 

d’infraestructures i serveis que legalment havien de tenir. En molts casos les mancances 

comportaven, de fet, la il·legalitat de la promoció. D'altra banda, en termes urbanístics, una 

part molt destacada dels terrenys ocupats no era apta per a la urbanització, per raons, 

sobretot, d'accessibilitat i pendent, i responia a un model d'ús del territori, caracteritzat per la 

baixa densitat i l'ús residencial extensiu. 

La relació amb els centres urbans de la majoria de les urbanitzacions és poca o nul·la i fa que 

esdevingui un problema important per a molts municipis, perquè els governants es veuen 

pressionats pels residents de les urbanitzacions perquè els resolguin els problemes derivats de 

la manca de serveis i d’urbanització. Demanen més dotacions i equipaments. Un clar exemple 

d’aquesta situació és el fet que cada vegada més ajuntaments fan esforços per proporcionar el 
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transport públic a les urbanitzacions, en què, tot i tenir parada al nucli municipal, la destinació 

principal  sol ser algun nucli important amb enllaç ferroviari (Granollers per a Lliçà d’Amunt, 

Vilassar per a Cabrils, Llinars del Vallès per Sant Antoni de Vilamajor, etc.). 

Moltes urbanitzacions es queixen de la manca de serveis que els municipis ofereixen i els 

veuen com uns organismes receptors d’impostos i poca cosa més, mentre que els ajuntaments 

només hi veuen necessitats i despeses sense contrapartida en impostos o reconeixement. 

Davant aquesta situació, és necessari fer un esforç considerable d’informació i pedagogia 

perquè, si bé és cert que la majoria d’ajuntaments presten serveis i assistència sense rebre en 

compensació els impostos que ho facin possible, també els municipis tenen una activitat i 

dinamització que en molts casos seria poc probable que assolissin sense la presència de la 

població que viu en aquest territori. 

A més la conversió en primera residència de molts del habitatges de les urbanitzacions 

comporta una necessitat de desplaçaments des del lloc de residència fins al lloc on s’efectuen 

les activitats, fins i tot les més essencials com anar al treball, portar els nens a l’escola, comprar 

o fer activitats extraescolars, i també les que es refereixen a les relacions socials i de lleure, a 

l’accés a equipaments i serveis diversos, etc. Per realitzar qualsevol d’aquestes activitats, per 

regla general es requereix el vehicle privat sense que hi hagi gaires opcions més. 

Probablement, una racionalització dels serveis públics de transport o la incorporació d’altres 

alternatives amb mesures coherents o d’aprofitament dels fluxos de desplaçaments podria 

ajudar a pal·liar en alguns dels casos els nombrosos desplaçaments que es produeixen, amb els 

efectes negatius de contaminació, de congestió i de pèrdua de recursos econòmics i de temps 

que comporten. 

D’altra banda, augmenten els requeriments que s’exigeix a les instal·lacions existents, de 

manera que moltes d’aquestes són insuficients o fins i tot obsoletes per satisfer les demandes, 

sigui per mancances de dimensionament, sigui per insuficient seguretat o de la mateixa 

qualitat del servei. El gran ús a què es veuen sotmeses les infraestructures, en especial la 

mobilitat, augmenta el desgast i n’escurça la vida. 

4.5. Estratègies de futur 

Davant la constatació dels impactes negatius que comporta aquest model de ciutat i l’aparició i 

popularització dels nous conceptes mediambientals lligats a la sostenibilitat, han posat de 
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manifest la necessitat de posar en marxa accions i polítiques en la recerca d’alternatives o 

estratègies pel desenvolupament sostenible. 

Reflexions recents sobre aquest tema s’estan duent a terme tant a una escala global, 

promogudes per les Conferències Internacionals organitzades per les Nacions Unides 

(Estocolm, 1972 i Rio de Janeiro, 1992, per exemple) com a una escala local, on el debat és 

impulsat per un conglomerat de col·lectius locals molts diversos però també molt actiu.  

Un primer pas va ser la modificació de la Llei d’urbanisme 2/20025, que va comportar que es 

fixés com a objectiu bàsic un "desenvolupament urbanístic sostenible" basat en la "utilització 

racional del territori". Això havia de comportar "la configuració de models d'ocupació del sòl 

que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 

renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 

les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient". Posteriorment, al 2009, 

va aparèixer la llei de regularització i millora de les urbanitzacions6 amb dèficits urbanístics, 

amb l’objectiu de fer front a aquesta problemàtica i facilitar els processos de normalització 

definitiva de les urbanitzacions, entesa, segons el cas, en termes de consolidació o de reducció 

parcial o total de la urbanització. 

La urbanització discontínua, dispersa i de baixa densitat demana, per tant, noves mirades, i no 

són vàlides les receptes i formes d’actuació que han construït la ciutat contínua, compacta i 

densa. 

Des del meu punt de vista, aquests tipus de moviments estan basats des d’una visió d’escala 

de grans indicador agregats contra la dispersió i obliden una conclusió essencial: la 

urbanització dispersa pot formar a partir de les polítiques adequades, un nou tipus de ciutat, 

però mai serà la ciutat compacta. Per això cal fer un pas més i un estudi com aquest ens 

permetrà fer una reflexió des d’una visió d’escala de proximitat i de la mobilitat quotidiana. 

  

                                                            
5 VV.AA. (2002) Reglamento de la Ley Urbanismo 2/2002 [en línea] 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-ca-l2-2002.html [data de consulta: 24.07.12] 

6 VV.AA. (2009) Ley de urbanizaciones. [en línea] http://www.derecho.com/l/boe/ley-3-2009-regularizacion-mejora-

urbanizaciones-deficits-urbanisticos/ [data de consulta: 24.07.12] 

http://territori.scot.cat/cat/notices/llei_d_urbanisme_modificaciO_2004_611.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-ca-l2-2002.html
http://www.postsuburbia.org/?q=node/28
http://www.derecho.com/l/boe/ley-3-2009-regularizacion-mejora-urbanizaciones-deficits-urbanisticos/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-3-2009-regularizacion-mejora-urbanizaciones-deficits-urbanisticos/
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5. Estat de l’art  

 

L’extensió d’aquesta realitat i la seva constatació per part de professionals i intel·lectuals han 

portat a la proliferació d’estudis que han analitzat els efectes de la dispersió. Moltes de les 

aportacions d’aquestes recerques han estat les de donar a conèixer el fenomen, caracteritzar-

lo i sistematitzar-ne l’estudi.  

Cal destacar el treball realitzat per Antonio Font, Carles Llop i Josep M. Vilanova (1999) a La 

construcció del territori metropolità. Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona, en el que 

presenten un minuciós anàlisi de la lògica territorial de l’expansió de la baixa densitat 

residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que té molt a veure amb la pròpia morfologia 

del propi territori. Per analitzar la producció d’habitatges unifamiliars creen agrupacions 

supramunicipals amb trets morfològics similars, àmbits en els quals plantegen planificar amb 

una visió més general. 

També destacar la tesi doctoral presentada per Francesc Muñoz (2004) on quantifica i analitza 

el creixement residencial de baixa densitat a la província de Barcelona a partir de la 

construcció d’habitatges aïllats i adossats a diferents municipis entre els anys 1985-2001 i posa 

en relleu el pes transcendent que hi ha tingut el creixement residencial en baixa densitat, i com 

la consolidació del fenomen ha alterat la distribució poblacional i ha estès les tensions pròpies 

del sistema urbà a gairebé tot el territori català.  

D'altra banda la tesi plantejava que el desenvolupament de la urbanització dispersa no 

s'explicava únicament com el resultat de la "fugida" de la ciutat de famílies amb recursos, sinó 

també de famílies o parelles joves que acabaven accedint a l'habitatge adossat de dimensions 

petites a causa del diferencial de preus amb el centre urbà de Barcelona. Finalment la tesi 

qualificava aquest creixement com a molt insostenible, no només en termes ambientals i 

urbanístics, sinó també culturals, ja que significava l'aparició d'un territori residencial oposat a 

la diversitat i a la complexitat característica de la ciutat mediterrània. 

Més recentment, el treball de Joan Barba i Montserrat Mercadé (2007) que ha permès 

identificar, dimensionar, i conèixer la realitat territorial dels creixements residencials en baixa 

densitat (més coneguts com a urbanitzacions) a la província de Barcelona, on procedeix a 

realitzar una diagnosi quantitativa i qualitativa de l’estat de les urbanitzacions, de les seves 

característiques principals, tot realitzant propostes d’actuacions globals. El seu objectiu és 
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conèixer l’estat i els dèficits dels serveis locals mínims, de les infraestructures, i d’estimar els 

costos d’inversió necessària per a seva adequació i el manteniment periòdic, per tal de 

permetre establir estratègies i fer propostes de gestió i intervenció per contribuir en resoldre 

la problemàtica existent. 

En menor mesura, podem trobar estudis que han analitzat les dinàmiques de mobilitat 

residencial associades a aquests creixements, quins són els motius o els factors que 

condueixen a aquests creixements, les pautes que segueixen, així com els efectes 

mediambientals  basats en l’extensió d’aquest model i en la proliferació d’infraestructures de 

transport com a conseqüència de la consolidació del model entorn al vehicle privat. 

L’estudi de A. Jané i P. García-Almirall (1992) és un dels pioners. El treball destaca que el 

creixement dels municipis més petits, el que es coneix com a suburbanització, es deu a la 

migració de la població de les grans ciutats, per efecte de la millora dels mitjans de transport i 

la xarxa de carreteres, la redistribució dels llocs de treball i l’activitat econòmica, l’increment 

de nivell de renda de les famílies que els permet accedir a les noves opcions i preferències 

residencials. D’altra banda, l’increment dels preus dels habitatges a les grans ciutats, 

converteixen als municipis més allunyats i més petits en més atractius, per la possibilitat 

d’adquirir un habitatge a un preu més reduït i/o de diferents característiques que a les grans 

ciutats. 

Més recentment, en el treball de I. Pujades (2007), es destaca que “viure fora de la ciutat en 

espais poc densos, no massa allunyats d’algun centre urbà, ha passat a ser el nou model 

residencial”. 

En l’elecció del nou lloc de residència destaca la recerca d’un espai amb característiques 

oposades a la gran ciutat: la tranquil·litat i el silenci són els elements més valorats pels 

immigrants. A diferència de l’anterior estudi analitzat, el preu de l’habitatge passa del primer 

motiu d’elecció del lloc on viure a ocupar l’últim punt, a causa dels canvis de les dinàmiques 

del preu de l’habitatge. En canvi, el preu de l’habitatge és important per a la població 

femenina, bàsicament per a les mestresses de casa, per als adults entre 30-39 anys, la majoria 

pendent del pagament d’hipoteques, i per a la població de categories professionals mitjanes.  

També hi ha estudis més centrats, no tant en dinàmiques residencials, sinó entorn a la 

mobilitat i el transport que generen aquest model, els estudis de Carme Miralles i Màrius 

Navazo en són els exemples més rellevants.  
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Mobilitat sostenible: Innovacions conceptuals i estat de la qüestió, de Carme Miralles i Antoni 

F. Tulla (2000), fan una aproximació a la nova cultura que sorgeix entorn a la mobilitat, els 

transports i el territori català. En primer lloc es descriuen les tendències actuals de la mobilitat 

que es consolida i s’estén territorialment, l’ús del vehicle privat; tendència que suposa un 

increment dels viatges realitzats, de les distàncies recorregudes, del temps del viatges i un 

increment dels viatges orbitals en el si de la regió metropolitans de Barcelona i un allargament 

en el territori dels viatges radials. En segon lloc s’analitza el paper que juga cada mitjà de 

transport, quina problemàtica presenta i quin és el debat que es genera. Aquesta nova cultura 

qüestiona el paper que té el vehicle privat i proposa un model de mobilitat sostenible on 

s’afavoreixin els transports més febles, els transports públics. 

Entre d’altres estudis amb una vessant més social, destacar el treball realitzat per P. García-

Almirall i per A. García (2010) es destaca que el creixement i la consolidació dels municipis més 

petits, de baixa densitat, amb un alt consum de sòl, ha marcat l’evolució del parc d’habitatges, 

i ha produït canvis en les relacions i l’estructura social dels seus habitants. Ha generat nous 

hàbits de mobilitat obligada, que actualment es contraposen als dèficits d’accessibilitat, de 

transport públic, de falta de proximitat als serveis. Aquest estudi posa èmfasis en el paper de la 

dona, ja que l’organització domèstica s’agreuja en la ciutat dispersa. Els principals efectes 

desfavorables per a les dones estan relacionats amb les oportunitats de feina, ja que elles 

segueixen sent la responsable principal de les activitats domèstiques i familiars, com la cura 

dels fills, anar a comprar, entre d’altres. Són ocupacions que es fan més costoses en temps i 

diners. També aquests nous teixits aboquen a l’aïllament i l’avorriment, i condicionen la vida 

quotidiana fora de l’habitatge, indrets on les dones sovint no s’hi troben a gust per manca de 

seguretat. 

A més , s’ha tingut en compte estudis relacionats amb la vida quotidiana. Cal destacar el treball 

de La vida quotidiana, exploració d’un marc conceptual i d’una proposta d’indicadors, realitzat 

per T.Torns, V.Borràs i S.Moreno (2006),on desenvolupen el concepte de vida quotidiana, 

terme d’estudi ampli degut a la seva dificultat per definir-la i mesurar-la, ja que manca d’una 

definició consensuada i falta d’acord sobre el seu contingut, inconvenients que fa 

imprescindible el coneixement de la seva història i els diferents enfocaments. 

Vida quotidiana és: ”l’articulació i organització concreta que la gent realitza entre els diversos 

àmbits de la seva vida social, tan en termes de la pràctica i/o activitat (perspectiva més 
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objectivista) com en termes de percepcions, estats i continguts intencional i actitud 

(perspectiva més simbòlica)”7. 

En una segona part de l’estudi, realitzen una proposta d’indicadors socials, per valorar la vida 

quotidiana a través d’indicadors ja existents a través de les bases de dades existents, entorn a 

dues dimensions bàsiques que conformen el nucli bàsic de la vida quotidiana, el temps i les 

tasques de reproducció de la vida humana, centrades en el treball domèstic-familiar i més 

específicament en el treball de cura de les persones 

  

                                                            
7 MIGUÉLEZ, Faustino, TORNS, Teresa (1998) Introducción al anàlisis del trebajo y de la vida cotidiana. A Papers, 

núm. 55 [en línea] http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n55/02102862n55p9.pdf [data de consulta: 24.07.12] 

pp 9-25  
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6. L’àmbit d’estudi 

 

L’àmbit d’estudi s’ha seleccionat a partir del treball de J. Barba i M. Mercadé (2007), on realitza 

una primera aproximació sobre la localització i característiques dels sistemes de baixa densitat 

residencial de la província de Barcelona. D’altra banda, estableix diferents àmbits que 

presenten uns trets morfològics similars anomenats “sistemes territorials supramunicipals”8, 

els quals superen les divisòries administratives actuals, i que tenen més a veure amb la 

morfologia del territori, amb el posicionament de les urbanitzacions i amb la mobilitats 

obligades per accedir al treball i als serveis. 

S’ha escollit treballar en l’àmbit del sistema Vallès Oriental-Granollers-Sant Celoni per la 

proximitat i el coneixement d’aquest.  

El treball té per objectiu analitzar les condicions de vida i els hàbits de la població que resideix 

en els sòls que popularment són coneguts com urbanitzacions i dels nuclis urbans als quals 

pertanyen, per tal de copsar les principals diferències entre l’entorn geogràfic i el fet de viure 

en dispers. Tot i que són creixements en baixa densitat, plategen problemàtiques que són 

diferents pel que respecta a la relació amb el medi natural, els espais lliures i les pautes de 

mobilitat i d’accés als serveis que generen.  

Sistema Vallès Oriental-Granollers-Sant Celoni 

El sistema delimitat comprèn tres unitats morfològiques diferents, però el fet de compartir les 

vies de comunicació i transport principals, tenir Granollers com a capital de comarca i estar 

limitades pels mateixos espais naturals les han situat al mateix sistema. 

Té un forma lineal limitada pel Montseny i els turons de Maçanet al nord, i les serres del 

Montnegre, de la serralada Litoral, al sud. Està recorregut per la carretera C-35 i per l’autopista 

AP-7, amb extensions quasi en cul-de-sac cap al Parc del Montseny i en connexió amb la costa 

per l’autopista a Mataró o per la carretera d’Arenys. La presència del corredor ferroviari a 

França, línia convencional per Girona, doten el sistema d’unes bones comunicacions presents i 

possibles.  

                                                            
8 FONT, Antonio, LLOP, Carles i VILANOVA, Josep M (1999): La construcció del territori metropolità: morfogènesi de 

la regió urbana de Barcelona Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis. 72p. 
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Les tres unitats morfològiques són: en primer lloc la zona de Cànoves a Sant Antoni de 

Vilamajor, amb un caràcter força rural trenat per la presència d’urbanitzacions situades a la 

zona de preparc, una segona zona formada per Cardedeu-Llinars del Vallès, que es caracteritza 

per la polaritat de Cardedeu i Llinars del Vallès conformant un quasicontinu urbà i amb una 

forta presència industrial; i en tercer lloc Palautordera-Sant Celoni, que és gairebé un corredor 

al qual es lliguen les diverses valls que des del Montseny i el Montnegre s’obren a la Tordera i 

on Sant Celoni s’erigeix com a subcentre comarcal de prestació de serveis. Sobre aquestes 

extensions, han proliferat un nombre important d’urbanitzacions que, amb la millora de les 

comunicacions, han crescut molt i, a més, estan passant a primera residència. 

Figura 1: Sistema Vallès Oriental-AP-7 i RENFE 

 

Font: BARBA, J. i MERCADÉ, M. (2007): Les urbanitzacions a la província de Barcelona. Localització i característiques 

dels sistemes de baixa densitat 

L’autopista de peatge AP-7 conforma l’espina dorsal de comunicacions del sistema urbà, 

comunicació reforçada pels ferrocarrils de RENFE a Girona i França via Portbou i Barcelona. La 

carretera C-35, paral·lela a l’autopista, i les vies perpendiculars pel nord que penetren i 

envolten el Montseny formen la xarxa viària de suport. Pel vessant sud, les travesseres de la 

serralada litoral, l’autopista C-60 de la Roca del Vallès a Mataró i la C-61 de Sant Celoni a 

Arenys són el cordó amb què es connecten els creixements residencials. 
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La presència o proximitat dels dos parcs, ha estat des de sempre un motiu de reclam i un 

element de plusvàlua en la promoció de les urbanitzacions. La meitat són parcel·lacions de 

dimensions mitjanes i grans que aprofiten i gaudeixen d’uns espais d’una bellesa notable. En el 

darrers anys, s’ha accentuat el canvi a primera residència, en especial les més ben situades 

respecte als nuclis urbans i les comunicacions. Per tant hi són considerades totes les 

urbanitzacions amb el corresponent nucli urbà que presenten un alt grau de complexitat en 

relació al territori, amb la mobilitat i amb els sistemes urbans tradicionals. Les 

urbanitzacions/nuclis urbans que formen part d’aquest àmbit supramunicipal són:  

Taula 1: Urbanitzacions Sistema Vallés Oriental – Granollers –Sant Celoni  

Nucli urbà Nombre 

d’urbanitzacions 
Urbanitzacions Superfície (ha) 

Campins 1 Les Esplanes 16,30 

Cànoves i Samalús 4 

Ca l'Esmandia 44,91 

Can Sebastianet 4,53 

Can Volart  35,02 

Mirador del Montseny 27,01 

Gualba 3 

Llobregosa 4,78 

Royal Park 18,75 

Les Esplanes 3,60 

Llinars del Vallès 3 

Sant Carles 12,20 

Sant Josep 73,75 

El Pla Moretó 3,20 

La Roca del Vallés 2 
Sant Carles 19,95 

Can Jorns 0,61 

Sant Antoni de Vilamajor 7 

Can Miret 19,33 

Les Pungoles 33,49 

Can Sauleda Nord 2,14 

Can Sauleda  20,15 

Sant Julia del Fou 
86,10 

El Molí 

Can Ram  10,60 

Sant Celoni 5 

Royal Park 16,00 

Can Batlle 89,00 

Boscos del Montnegre 80,00 

Can Coll 41,00 

Can Sants 17,50 

Sant Esteve de Palautordera 3 Can Cruixent 15,00 
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Refugis del Montseny 31,84 

Les Margarides 2,86 

Sant Pere de Vilamajor 8 

Can Ram  39,72 

Can Vila 80,00 

Vallserena  40,00 

Can Sebastianet 2,68 

Faldes del Montseny 67,08 

Les Pungoles 13, 67 

Refugis del Montseny 122,00 

Can Derrocada 54,22 

Santa Maria de Palutordera 7 

Can Paga  30,26 

Can Barceló 2,85 

Can Portell 2,08 

El Virgili 24,07 

Els Bruguers 12,17 

Can Ram  12,80 

Can Bosc 65,24 

Vallgorguina 6 

Baronia del Montseny 29,06 

Canadà Parc 95,02 

Ampliació Canadà 6,35 

Collsacreu 14,02 

Can Puigdemir 55,00 

Can Pujades 29,86 

Total 49   1514,10 

 

Font: Elaboració pròpia Dades extrectes BARBA, J. i MERCADÉ, M. (2007): Les urbanitzacions a la província de 

Barcelona 

Orígens i formació de les urbanitzacions del Sistema Vallès Oriental-Granollers-Sant 

Celoni 

En aquest punt volem fer quatre pinzellades, als orígens i la formació de les diferents 

urbanitzacions que formen part del Sistema Vallés Oriental-Granollers-Sant Celoni. La majoria 

d’aquestes urbanitzacions tenen origen en l’època franquista, entre els inicis dels anys seixanta 

i finals dels setanta. Es caracteritzen per la inadequació de la seva localització, llocs apartats i 

lluny dels nuclis urbans, amb un caràcter majoritàriament irregular i amb una finalitat 

primordialment especulativa, que els ajuntaments dels diferents municipis permetien, per 

desconeixement de la problemàtica i també per la inexistència d’una planificació d’un model 

territorial a seguir. D’aquesta manera, una part molt notable de les urbanitzacions nascudes en 
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aquells anys tingueren en el seu origen parcel·lacions de sòls rústics de dubtosa o nul·la 

legalitat i varen ser comercialitzades, algunes d’elles, amb l’absència de les obligacions 

urbanístiques que la legislació establia, tant en matèria de cessions per a zones verdes i 

equipaments com pel que fa a la construcció dels serveis urbanístics, ja que l’ús en aquells 

moments, era bàsicament el de segona residència. No va ser fruit de la planificació urbanística, 

sinó d’iniciatives de promotors particulars que, a partir d’un esquema o plànol parcel·lari, van 

procedir a una parcel·lació i venda de parcel·les i en molts dels casos amb els seu corresponent 

pla parcial aprovat pel ajuntament. Un exemple són els plànols parcel·laris de Can Vila, de Sant 

Julià del Fou i de Can Miret, que daten de l’any 1966, 68 i 70 (figura 2 i 3). En el pla general 

d’ordenació del 75 ja es reconeixen les diferents urbanitzacions com bosses de creixements de 

ciutat jardí(figura·4). 

Figura 2: Plànol Parcel·lari de la Urbanització Sant Julià del Fou de Sant Antoni de Vilamajor 

 

Font: Arxiu Municipal Sant Antoni de Vilamajor 
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Figura 3: Plànol Parcel·lari de la Urbanització Can Miret de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere 

de Vilamajor  

 

Font: Arxiu Municipal Sant Antoni de Vilamajor 

Figura 4: Plànol de zonificació del Pla General d’Ordenació de Sant Antoni i Sant Pere de 

Vilamajor  

 

Font: Arxiu Municipal Sant Antoni de Vilamajor 
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Tanmateix, diferencien diferents categories d’urbanitzacions, segons els recursos, 

professionalitat o empenta dels promotors. Un primer grup, les que es van formar com 

urbanització d’alt privilegi, al mig de la natura i formant part d’un centre privat lúdic, amb la 

seva piscina, restaurant i zona d’esbarjo. Un clar exemple són la urbanització de Sant Julià 

d’Alfou, les Pungoles, Can Miret, a Sant Antoni de Vilamajor i els Refugis del Montseny i les 

Faldes del Montseny a Sant Pere de Vilamajor, i can Pagà a Santa Maria de Palautordera. 

Aquestes són les que disposen d’un major número d’espais públics i de serveis. 

I un segon grup d’urbanitzacions que van néixer d’una manera més marginal, ja que no hi havia 

un gran promotor al darrere buscant un tipus d’urbanització d’alt nivell, sinó que la majoria de 

cases van ser autoconstruïdes, com per exemple la urbanització de Can Bosch, a Santa Maria 

de Palautordera o la urbanització de Vallserena, a Sant Pere de Vilamajor, el que va començar 

sent una barraca, una barbacoa i un hort es va transformar en un xalet unifamiliar de segona 

residència amb jardí i piscina.  

Diagnosi de la situació actual del Sistema Vallès Oriental-Granollers-Sant Celoni 

Amb el temps, amb la millora de les comunicacions i la creixent integració metropolitana, una 

part substancial del parc construït en aquestes urbanitzacions ha esdevingut la residència 

principal i, a més, s’ha densificat el número d’habitatges. A conseqüència, carències que ja 

eren pesants per a l’ús de la segona residència s’han fet encara més difícils de suportar. El 

volum de població resident i les seves exigències a les administracions locals s’han disparat en 

un període molt curt de temps. La ciutadania exigeix estàndards de serveis plenament urbans. 

Amb l’anàlisi de l’estat dels serveis i equipaments es vol donar una pinzellada de quina és la 

situació actual d’aquest conjunt. Respecte als serveis urbanístics bàsics, tot centrant-se en 

efecte, com és sabut, a la pavimentació dels vials, subministrament d’aigua i xarxa de 

sanejament, connexió a la xarxa elèctrica i enllumenat públic, són força deficients en alguns 

dels casos i d’altres presenten un nivell de deteriorament important. No obstant, remarcar que 

en els últims anys s’ha fet un gran esforç per part del ajuntaments d’iniciar processos 

d’intervenció per reconduir aquesta situació, a més, hi ha grans divergències entre aquelles 

que es troben recepcionades o no, fet que fa que algunes d’aquestes urbanitzacions tinguin 

uns millors serveis que d’altres. Això és així perquè fins que un sector no disposa dels serveis 

urbanístics bàsics no pot ser recepcionat formalment per l’ajuntament i incorporar als 

mecanismes municipals de manteniment ordinari i de prestació d’obres i serveis. En la gran 

majoria dels casos, passats tants anys, el promotor originari ha desaparegut, i la 
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responsabilitat d’emprendre, completar i mantenir provisionalment les obres d’urbanització 

continua essent dels qui adquirien les parcel·les.  

Encara avui en trobem moltes urbanitzacions que estant patint aquest procés. Procés llarg i 

costos, tant pels ajuntaments com els propietaris d’aquests xalets. Per tenir una noció de les 

dificultats que això suposa, n’hi haurà prou amb esmentar un exemple, els cost per parcel·la 

dels propietaris de la urbanització de Sant Julià del Fou i Can Pagà, han de pagar 

aproximadament 6.000€ , per tal de cobrir una part dels gastos per garantir els serveis mínims i 

d’aquesta manera ser recepcionada pel l’ajuntament. 

Respecte els equipaments, les urbanitzacions tenen una proporció de centres educatius 

pràcticament nul en la majoria de les urbanitzacions, totes elles estan centrades aquells 

equipaments esportius i de lleure, la piscina, el restaurant, la pista coberta polivalent o el camp 

de futbol, en la majoria dels casos d’iniciativa privada. En d’altres casos a part d’aquest tipus 

de d’equipaments o serveis poden trobar d’altres més socials i de relació, moltes d’aquestes 

urbanitzacions tenen centre de veïns o centre cívic, que porten a terme diferents activitats 

pensades bàsicament als nens i joves, i en un segon grup de població, la gent gran, on poden 

anar a fer activitats tipus ludoteca, cursos de pintura, ioga i cursos de balls. 
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7. Hipòtesi 

 

Les principals preguntes que ens hem plantejat són:  

Els efectes del teixit dispers influeixen en les condicions de vida i els hàbits de les persones que 

hi viuen en relació a d’altres teixits més compactes, de manera que creixen les necessitats o 

mancances en l’espai de vida quotidià i la mobilitat quotidiana dels residents  

L’ espai d’ús quotidià de les persones que viuen en un teixit dispers s’expandeix en una àrea 

molt més gran que la que utilitzen habitualment els residents del teixits més compactes. 

Les característiques pròpies del teixit dispers poden representar desigualtats entre els 

diferents perfils de la població, en l’ús del espai, en la mobilitat i en la gestió del temps. 

El fet de viure en un teixit dispers implica una reducció de les oportunitats de relació personal i 

desconnexió del teixit social amb una pèrdua d'importància de la comunitat i un creixent 

individualisme. 
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8. Aspectes metodològics 

 

L’enquesta per qüestionari és l’eina d’anàlisi escollida per la recollida d’informació que ha 

permès identificar com els efectes del teixit dispers influeixen en les condicions de vida i els 

hàbits de la població que hi viu. 

La tècnica escollida permet recollir informació sobre un ventall de temes a través del 

qüestionari. És una tècnica estructurada i estandarditzada que permet la generalització dels 

resultats i comparar grups. L’objectiu és fer un qüestionari presencial, i no per internet o a 

distància. A més, aquesta eina, per la seva naturalesa, en permet un contacte directe amb la 

persona entrevistada. 

En un fase prèvia s’ha seleccionat la problemàtica a analitzar, la definició dels objectius i les 

hipòtesis i l’estudi del marc teòric i de l’estat de l’art relacionat amb la problemàtica i diagnosi 

de l’àmbit d’estudi..  

A més, per una major comprensió de la problemàtica es va completar aquesta primera fase 

combinant altres eines com la realització de 6 entrevistes semi estructurades per fer una 

primera aproximació per l’elaboració de l’enquesta, l’observació de l’àmbit d’estudi i 

l’aportació d’informació de l’experiència pròpia. 

8.1. El qüestionari  

Els temes que es tracten en l’enquesta per qüestionari pretenen englobar diferents aspectes 

(físics, socials i afectius). 

El disseny del qüestionari es basa i pren com a punt de partida l’Enquesta de Condicions de 

Vida i Hàbits de la població de Catalunya9 i l’enquesta de Mobilitat quotidiana10 dutes a terme 

per la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 

Barcelona (IERMB), tot seleccionant, adaptant preguntes i afegint-ne de noves per tal d’assolir 

els objectius marcats.  

                                                            
9 VV.AA. (2011): Enquesta condicions de vida i hàbits de la población de Catalunya 2011. Institut d’Estudis Regionals 

i Metropolitansde de Barcelona [en línea] http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/enquesta-rSintetics.htm 

[data de consulta: 24.07.12] 

10 VV.AA. (2006) Enquesta de mobilitat quotidiana 2006. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitansde de Barcelona 

[en línea] http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/pdf/questionariemq06.pdf [data de consulta: 24.07.12] 

http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/enquesta-rSintetics.htm
http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/pdf/questionariemq06.pdf
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8.1.1. Objectius 

 

L’objectiu general de l’enquesta és recollir dades sobre les condicions de vida i els hàbits del 

conjunt de la població, per poder conèixer les relacions que s’estableixen entre la població que 

resideix en les urbanitzacions i els nuclis urbans amb el teixit on viu. Els objectius de l’enquesta 

es poden resumir sintèticament en tres enunciats: 

2. Conèixer i analitzar les condicions de vida i el hàbits de les persones que viuen.  

3. Avaluar els trets característics de les formes de vida i adaptació de les persones a 

l’entorn residencial. 

4. Identificar els punts forts i febles de les formes de vida en l’entorn residencial. 

8.1.2. Unitat d’anàlisi i univers estadístic 

 

L’univers estadístic de l’enquesta el formen la població major de 16 anys residents a l’àmbit 

d’estudi Sistema Vallès Oriental-Granollers-Sant Celoni 

En general, la informació recollida és de la persona entrevistada, l’individu, tot i que la 

informació que recull el qüestionari permet esbrinar característiques de la llars i dels membres 

que resideixen a la llar. 

8.1.3. Contingut de l’enquesta  

 

Es tracta d’una enquesta on la gran majoria de les preguntes que conformen el qüestionari són 

de tipus precodificat; necessàries per a després determinar els indicadors cercats. També 

inclou alguna pregunta oberta. 

L’enquesta està dividida en 7 apartats o àmbits temàtics. La seva estructura és la següent: 

A. Estructura del nucli familiar 

B. Habitatge principal 

C. Perfil de la persona seleccionada 

C1. Procedència geogràfica 

C2. Estudis/formació 

C3. Situació laboral 

D. Mobilitat residencial 

E. Hàbits: activitats quotidianes, entorn social i oci 
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E1. Mobilitat quotidiana 

E2. Compra 

E3. Serveis i equipaments 

E4. Lleure 

E5. Espais públics 

E6. Relacions socials  

F. Valoració de l’entorn residencial  

Els tres primers blocs, A, B i C de l’enquesta, proporcionen la informació per tal de conèixer els 

perfil de la persona enquestada, l’estructura i les característiques del nucli familiar, des 

d’aspectes econòmics com la participació i la implicació en les tasques domèstiques i les 

característiques de l’habitatge on viu. 

El quart bloc D, es refereix a qüestions sobre els canvis residencials que ens permeten estudiar 

els diferents elements de la mobilitat residencial, com les causes i conseqüències de la 

mobilitat residencial segons el territori de procedència i la destinació, com el perfil 

socioeconòmic, entre altes. 

El cinquè bloc E, en permet obtenir informació sobre les diferents activitats quotidianes, ja 

siguin de treball, formació, compra, ús d’equipaments i serveis, relacions socials i oci de la 

població que viu en aquest teixit, així com l’ús del transport ja sigui privat, col·lectiu o el no ús 

d’aquest i les raons. D’aquesta manera coneixem l’espai de vida quotidià, quines activitats fan, 

la freqüència i el seu radi de moviment. 

En l´últim bloc F, s’obté informació subjectiva i de percepció, les preguntes són de valoració de 

diferents aspectes de l’entorn i de la manera de viure en aquest teixit residencial dispers. 

L’enquesta de les condicions de vida i els hàbits de la població que viu en un teixit dispers es 

troba a l’Annex. 

8.2. La mostra 

S’han triat 6 urbanitzacions i 2 nuclis urbans, de 4 municipis diferents, els quals s’han 

seleccionat11 d’acord als criteris: una taxa d’immigració alta entre el període 1992-2000, 

                                                            
11 PUJADES, Isabel i GARCÍA, Arlinda, (2007) Movilidad residencial en la Región metropolitana 

de Barcelona La opción de vivir en urbanizaciones dispersas Les perifèries urbanes i l’expansió 

de l’urbanisme dispers Jornades de debat i perspectives Barcelona, 2007 
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densitat baixa, alta superfície residencial i habitatges unifamiliars i una alta taxa de 

construcció. Aquests municipis són Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de 

Vilamajor i Santa Maria de Palautordera. Són municipis que tenen un grau alt i mig de dispersió 

urbana (tipus 1 i 2)12 

Figura 5: Tipologia municipal: mobilitat residencial i dispersió urbana (1992-2000) 

 

Font: PUJADES, I. i GARCÍA, A. (2007): Movilidad residencial en la Región metropolitana de Barcelona. La opción de 

vivir en urbanizaciones dispersas 

La selecció de les urbanitzacions s’han escollit en funció dels criteris: situades a una major 

distància dels nuclis urbans i aquelles que tenen una superfície major. 

Taula 2: Urbanitzacions del camp de treball 

Municipi 
Urbanització/Nucli urbà  

Número 
d'entrevistes 

Cànoves i Samalús  Mirador del Montseny 10 

Sant Antoni de Vilamajor 

Nucli urbà 15 

Sant Julia d'Alfou 14 

Les Pungoles 13 

Sant Pere de Vilamajor 

Nucli urbà 12 

Can Ram  14 

Vallserena 10 

Santa Maria de Palautordera  Can Pagà 12 

Total   100 

 

Font: Elaboració pròpia 

                                                            
12 Tipus 1 representen els municipis amb dispersió alta i el tipus 2 dispersió mitja 



Una primera aproximació a les condicions de vida i els hàbits de la població que viu en un teixit dispers. El Sistema Vallès 

Oriental-Granollers-Sant Celoni 

   33 
 

En aquesta primera aproximació s’ha establert realitzar 100 enquestes, les quals corresponen 

a 88 llars i 100 individus. El qüestionari recull informació bàsica dels diferents residents de la 

llar, obtenim informació d’un total de 293 persones (sexe, edat i ocupació). D’aquestes 100 

entrevistes, 73 enquestes corresponen a diferents persones de les diferents urbanitzacions i 27 

enquestes pel que fa al nucli urbà, per després poder comparar els dos tipus de teixits. 

La selecció dels enquestats ha estat de manera aleatòria, però tenint en compte un seguit de 

variables com és: el gènere, l’edat i la categoria socioeconòmica. Per obtenir dades de tots els 

col·lectius (joves, adults i gent gran), d’urbanitzacions de diferents categories i sobretot 

entrevistes a mares i pares amb fills, per veure com ho fan a l’hora de conciliar la feina i les 

tasques domèstiques.  

El perfil dels enquestats i de l’estructura del nucli familiar i l’habitatge en el conjunt de les 

urbanitzacions i dels nuclis urbans seleccionats és la següent:  

Característiques de les persones que formen part de la mostra 

Distribució de la mostra segons gènere: en les urbanitzacions un 46,6% dels enquestats són 

homes i un 53,4 % dones i respecte al nucli urbà un 33,3 % dels enquestats són homes i 66,7% 

dones. 

Gràfic 1: Gènere de les persones entrevistades (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 
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Gràfic 2: Edat de les persones entrevistades segons sexe (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Gràfic 3:Procedència geogràfica de les persones entrevistades (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 
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Gràfic 4: Nivell de formació/estudis de les persones entrevistades (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Gràfic 5: Situació laboral de les persones entrevistades (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 
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Gràfic 6: Categoria socioprofessional de les persones entrevistades (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Característiques dels nuclis familiars i de l’habitatge dels entrevistats 

Taula 3: Distribució de les llars segons tipologia (%) 

 

       

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Urbanització Nucli urbà

Unipersonal 5,48 0,00

Llars nuclears simples

Parella sense fills 13,70 7,41

Parella amb fills 58,90 81,48

Monoparental (progenitor i fills) 4,11 0,00

Llars nucleras extenses 

Parella amb fills i altres persones 13,70 7,41

Parella i altres persones (no fills) 1,37 0,00

Monoparental amb altres persones 1,37 3,70

Llars múltiples 1,37 0,00

Total 100,00 100,00

Número de fills de les llars Urbanització Nucli urbà

1 42,1 54,5

2 44,7 45,5

3 13,2 0,0

Total 100,00 100,00

Edat del fill menor de les llars Urbanització Nucli urbà

Llar amb fills, el menor de 3 anys 12,5 20,8

Llar amb fills, el menor entre 4 i 10 anys 32,1 54,2

Llar amb fills, el menor entre 11 i 16 anys 19,6 12,5

Llar amb fills, el menor major de 16 anys 35,7 12,5

Total 100,00 100,00
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Gràfic 7: Distribució del ingressos mensuals de les llar (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Taula 4: Característiques del habitatge (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

 

Classe d'habitatge i tipus Urbanització Nucli urbà

Habitatge unifamiliar 100,0 44,4

Habitatge unifamiliar adosat o casa aparellada 0,0 29,6

Pis en un edifici de menys de 10 habitages 0,0 11,1

Pis en un edifici de més de 10 habitages 0,0 14,8

Total general 100,00 100,00

Superfície útil

menys de 100 8,2 18,5

100-150 47,9 40,7

151-200 20,5 18,5

201-250 6,8 3,7

251-300 5,5 7,4

més de 300 11,0 11,1

Total general 100,00 100,00

Any de construcció

abans de 1960 0,0 7,4

1961-1980 31,5 14,8

1981-1995 45,2 18,5

1996-2000 12,3 18,5

2001-2005 8,2 18,5

posterior 2005 2,7 22,2

Total general 100,00 100,00

Règim de tinença

En propietat 86,3 74,1

En propietat per herència 4,1 11,1

En lloguer 9,6 14,8

Total general 100,00 100,00
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Taula 5: Disposició del vehicles privat (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

8.3. El treball de camp 

La recollida de dades s’ha realitzat mitjançant un qüestionari (vegeu annex), en format paper i 

edició en català, a través d’entrevistes presencials. La durada mitjana de l’entrevista ha estat 

de 20 minuts. 

Per obtenir uns valors fiables s’ha redactat el qüestionari de manera que no condiciones a 

l’enquestat, i a més a l’hora de fer les entrevistes, també s’ha procurat de ser objectiu i vigilar 

en els aclariments possibles. 

8.4. Codificació i elaboració de la matriu 

Un cop realitzades les diferents enquestes, s’ha recollit tota la informació i codificat les 

diferents preguntes del qüestionari per elaborar la matriu. Aquest procediment s’ha realitzat 

mitjançant el programa d’Excel. 

8.5. Anàlisis de dades 

Per complir els objectius plantejats, a partir de la matriu es creen un seguit de taules i gràfics 

corresponents a la informació a estudiar, respecte la urbanització i el nucli urbà, amb l’objectiu 

de valorar i comparar per identificar les diferències entre els dos tipus de teixits i treure les 

reflexions corresponents dels indicador a analitzar.  

Número de vehicles privats cotxe/moto) Urbanització Nucli urbà

1 20,5 29,6

2 58,9 48,1

3 17,8 11,1

4 2,7 11,1

Total general 100,00 100,00
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9. Principals resultats obtinguts 

 

La manera com s’estructura el territori determina en gran mesura l’organització de les 

persones en el desenvolupament de les seves activitats i la mobilitat quotidiana. Viure en el 

teixit dispers fa que l’espai de vida quotidià sigui molt més ampli que la que utilitza els 

residents del teixit compacte. Aquest és uns dels propòsits a comprovar. Aquest espai és 

diferent segons les característiques dels residents i poden representar desigualtats entre els 

diferents perfils de la població. Hem posat èmfasi a certs col·lectius, que consirem més dèbils: 

segons l’edat (els joves i la gent gran); segons el sexe (les dones són les que tenen més 

desavantatges); segons la tipologia de la llar (les famílies amb fills, fa que la vida quotidiana 

sigui més complexa), etc. Les variables anteriors poden estar marcades per altres factors: nivell 

socioeconòmic, nivell socioprofessional, la possessió o no de cotxe, etc. També es té en 

compte la variable del temps, l’espai quotidià varia amb el pas del temps, ja sigui per adaptar-

se al lloc o per tenir un major coneixement d’aquest espai. El fet de viure en un teixit dispers 

implica una reducció de les oportunitats de relació personal i desconnexió del teixit social amb 

una pèrdua d'importància de la comunitat i un creixent individualisme. 

Les diferents activitats que experimenta la població al llarg de la seva vida, treballar, estudiar, 

fer les tasques domèstiques i familiars, entre d’altres, estructuren de manera diversa l’espai de 

vida quotidià de la població. La primera aproximació a l’ús que la població de les 

urbanitzacions fan del territori és la localització territorial de les principals activitats 

quotidianes. Amb aquest anàlisi es pot conèixer quin és l’espai de vida, quins són els límits i 

com l’ús de l’espai ha anat canviant amb el pas del temps. 

L’espai del treball productiu, d’estudi, de les compres, del lleure i de les relacions personals i 

socials han estat les activitats observades. Per dur a terme aquesta primera aproximació, ens 

hem centrat a analitzar els diferents espais quotidians estudiant els aspectes relatiu a: 

- L’espai del treball productiu 

o Proximitat del lloc de treball 

o Mitjà de transport utilitzat per anar a treballar 

o Temps dedicat a la mobilitat quotidiana per anar a treballar 

- L’espai d’estudi 

o Proximitat del lloc d’estudi 
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o Mitjà de transport utilitzat per anar a estudiar 

- L’espai de les compres: segons les compres relacionades amb els aliments frescos, 

envasats i vestit i calçat 

o Proximitat del lloc de compres 

o Freqüència de la compra 

o Tipus d’establiments 

- L’espai del lleure: segon diferents activitats passejar i fer excursions, assistència a 

cinemes, assistència a teatres, museus i exposicions, restaurants, oci nocturn i pràctica 

d’esport o activitats 

o Proximitat del lloc d’activitat 

o Freqüència de les activitats 

o Proximitat dels equipaments públics i espais públics 

- L’espai de les relacions: segons les xarxes comunitàries i associatives 

o Proximitat de les persones amb qui es relacionen  

o Freqüència de les relacions 
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- L’ESPAI DEL TREBALL PRODUCTIU 

Proximitat del lloc de treball 

Analitzant la destinació dels desplaçaments al treball de la població ocupada de la mostra es 

comprova la important proporció de residents que treballen a Barcelona o en els municipi 

pròxims de la residència (42,1% i 39,5% respectivament del total d’ocupats de les 

urbanitzacions). A diferència del nucli urbà hi ha una major proporció d’ocupats que treballen 

al mateix nucli urbà o als municipis pròxims (30,8% i 42,3% del total d’ocupats del nucli urbà). 

Podem parlar que en el nucli urbà hi ha un nivell d’autocontenció laboral baix, no obstant, en 

la urbanització és irrellevant (vegeu taula 6), a diferència de Barcelona, que es caracteritza per 

una elevada autocontenció laboral: l’any 2006 el 83,1% de la població barcelonina ocupada 

treballava a la mateixa ciutat. 

Taula 6: Destinació dels desplaçaments al treball de la població ocupada (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

En general, les dones són les que treballen en llocs més pròxims al domicili, un 47,4% de les 

dones ocupades de la mostra que viuen a la urbanització treballen al Vallès Oriental, respecte 

el 52,6% dels homes que treballen a Barcelona AMB, fet que deixa clar la necessitat de 

conciliar la feina laboral amb les tasques de la llar i sobretot aquelles llars amb presència de 

menors. Al nucli urbà, encara s’accentua més, el 52,9% de les dones ocupades de la mostra 

treballen al Vallès Oriental respecte el 44,4% dels homes que treballen a Barcelona i l’AMB 

(vegeu gràfic 8). 

La distribució del treball de les tasques domèstiques i familiars encara són desiguals entre els 

homes i les dones, i aquesta diferència és més rellevant a les urbanitzacions. Dels entrevistats 

de la urbanització, un 63% assumeix que la responsabilitat la té fonamentalment la persona 

femenina respecte al 44,4% dels entrevistats del nucli urbà. També dels entrevistats del nucli 

urbà un 22,2% tenen l’ajuda d’un professional o persona remunerada respecte del 2,6% dels 

entrevistats del nucli urbà (vegeu taula 7), això en part és a conseqüència que en les 

Destinació dels desplaçaments al treball de la 

població ocupada (%)
Urbanització Nucli urbà

Mateix municipi de residència 7,9 30,8

Barcelona i AMB 42,1 23,1

Vallès Oriental 39,5 42,3

Resta de la província 5,3 0,0

Fora de Catalunya 0,0 0,0

És irregular 5,3 3,8

Total 100,0 100,0
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urbanització hi ha un tant percentatge més elevat de dones que es dediquen a les tasques de 

la llar, 15,5%. 

Gràfic 8: Destinació dels desplaçaments al treball de la població ocupada per sexes (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Taula 7: Persona que assumeix la responsabilitat principal de l’organització de les tasques 

familiars i domèstiques (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

El fet de viure en aquest tipus de teixit, té repercussions en el grau i en el període de 

dependència dels menors, ja que augmenten respecte altres teixits més compactes, 

bàsicament a conseqüència de la necessitat del mitjà de transport privat. El transport públic té 

poca freqüència o és inexistent en aquets tipus d’urbanitzacions. Això fa que depenguin 

d’altres persones i afecti en l’organització de les tasques domèstiques i familiars, ja que fa que 

sigui més complexa.  

Les dones, a més, són les que fan més jornades parcial un 31,6 % de de les dones ocupades de 

la mostra en fan, a diferencia d’ells: només un 5,3% dels homes ocupats fan jornada parcial. Al 

nucli urbà no hi aquesta diferenciació, pel fet de tenir la feina més a prop, és homogeni el 

Persona que assumeix la responsabilitat principal de 

l’organització de les tasques familiars i domèstiques 
Urbanització Nucli urbà

Fonamentalment persona masculina 5,5 0,0

Fonamentalment persona femenina 63,0 44,4

Conjuntament 26,0 29,6

Un altre o diverses membres femenins de la llar 1,4 0,0

Tots o diversos membres d'ambdós sexes de la llar 1,4 3,7

Professional o persona remunerada 2,7 22,2

Total general 100,00 100,00
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número de dones i homes que fan jornades parcials, ja que la majoria treballen al mateix 

municipi o a municipis propers i això permet una major flexibilitat (vegeu gràfic 9). 

Gràfic 9: Tipus de jornada realitzada per la població ocupada segons sexe (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

La presencia de menors, també contribueix a reduir la duració de treball incrementant el tipus 

de jornada parcial. Un 13,2 % dels enquestats que viuen en la urbanització són dones ocupades 

que tenen fills i fan jornada parcial a diferència de les dones que no tenen fills i fan jornada 

parcial, que representen un 2,6% (vegeu gràfic 10) 

Gràfic 10: Tipus de jornada realitzada per la població ocupada segons sexe i tipologia de la llar 

(%) 

.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Desplaçar-se a un destí d’una distància major o menor també té de forma significativa efecte 

en la jornada laboral, les dones que treballen més lluny són les que en major proporció fan 
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jornada laboral parcial a diferència de les dones que tenen un treball més a prop. Aquestes 

tenen una major flexibilitat respecte l’horari de la jornada laboral (vegeu gràfic 11). 

Gràfic 11: Destinació dels desplaçaments al treball de la població ocupada segons tipus de 

jornada i sexe (%) 

. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Si s’analitza el motiu de realitzar jornada parcial, en un 57,1% és per fer feines de la llar, cura 

d’infants o d’altres persones (vegeu gràfic 12). 

Gràfic 12: Motiu principal pel qual fa jornada parcial (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Analitzant l’edat de la població, l’interval amb major número d’ocupats és entre els 30-45anys 

tant pels enquestats que resideixen a la urbanització i els del nucli urbà. Però si que hi ha 

diferències en la destinació dels desplaçaments, un 26,3% dels ocupats que viuen a les 
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urbanitzacions treballen a Barcelona i l’AMB, a diferència dels enquestats del nucli urbà que 

treballen al mateix municipi o a municipis del Vallès Oriental (vegeu gràfic 13) 

Gràfic 13: Destinació dels desplaçaments al treball de la població ocupada per edat (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Arran de les entrevistes, s’ha intuït que l’any d’arribada a l’habitatge de residència, és a dir, el 

temps que porten vivint al municipi, té més incidència que no pas l’edat per explicar la 

destinació dels desplaçaments al treball de la població. A major antiguitat de residència major 

proximitat al lloc de treball (vegeu taula 8).  

Taula 8: Destinació dels desplaçaments al treball de la població ocupada segons antiguitat al 

municipi (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Les dones entrevistades han aconseguit organitzar-se aquesta manera de viure de manera que 

fos més fàcil la conciliació entre treball laboral i el treball domèstic. Això també explica que 

moltes d’elles amb el pas del temps s’acostessin el lloc de treball al de residència. 

“Jo vaig arribar fa 28 anys i venia de Barcelona. Al principi pujava i baixava cada dia a treballar 

a Barcelona, gràcies que treballava al sector de la banca amb el pas del anys ens vaig apropar 

Destinació dels desplaçaments al treball de la 

població ocupada segons antiguitat al municipi (%)

menys 5 anys de 5 a 10 anys de 11 a 15 anys més de 15 anys

Mateix municipi de residència 0,0 15,4 10,0 0,0

Barcelona i AMB 75,0 61,5 20,0 27,3

Vallès Oriental 0,0 15,4 60,0 63,6

Resta de la província 25,0 7,7 0,0 0,0

Fora de Catalunya 0,0 0,0 0,0 0,0

És irregular 0,0 0,0 10,0 9,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Urbanització
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el lloc de treball, primer a Granollers i posteriorment a Sant Celoni. Això m’ha permès 

compaginar més fàcilment la vida de casa i de la feina“. 

Dona urbanització Can Pagà edat 57 anys 

El lloc de treball també varia segons les categories socioprofessionals. Hem diferenciat 4 

categories diferents. La categoria alta està formada per empresaris i autònoms amb assalariats 

al seu càrrec. Aquest grup té una distribució molt homogènia en tot el territori pel que fa a la 

població que resideix a les urbanitzacions. Però si observem el nucli urbà el major percentatge 

de classe alta treballen en el propi municipi, això correspon al número important de negocis 

terciaris als municipis analitzats.  

La categoria mitja-alta està formada per empresaris sense assalariats, autònoms sense 

assalariats, professionals liberals, directors o gerents i els tècnics superiors. 

La categoria mitja està formada pels tècnics mitjans, personal administratiu i comercial, 

treballadors de serveis, contramestre o capatàs i l’obrer qualificat. Aquests dos grup, categoria 

mitja-alta i mitja, tenen una distribució homogènia entre la població que resideix a les 

urbanitzacions i al nucli urbà, però si que hi ha una diferència amb el destí. La població de les 

urbanització es dirigeix a Barcelona i AMB, a diferència de la població del nucli urbà que es 

queda al mateix municipi o rodalies. 

La categoria baixa: obrers no qualificats. La majoria són gent que treballa als municipis pròxims 

al de residència i resideixen a les urbanitzacions (vegeu taula 9). 

Taula 9: Destinació dels desplaçaments al treball de la població ocupada  per categoria 

socioprofessional segons la població que resideix a la urbanització (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Mitjà de transport utilitzat per anar al treball 

La mobilitat laboral té una repercussió directa en l’ús dels diferents mitjans de transport. El 

transport és el principal problema d’organització en els territoris dispersos. El vehicle privat és 

Destinació dels desplaçaments al treball de la població 

ocupada  per categoria socioprofessional  (%)

alt mitja-alta mitja baixa alt mitja-alta mitja baixa

Mateix municipi de residència 2,6 2,6 0,0 2,6 7,7 3,8 19,2 0,0

Barcelona i AMB 2,6 23,7 13,2 2,6 3,8 11,5 7,7 0,0

Vallès Oriental 2,6 13,2 10,5 13,2 3,8 26,9 11,5 0,0

Resta de la província 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fora de Catalunya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

És irregular 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0

Total 7,9 47,4 26,3 18,4 15,4 46,2 38,5 0,0

Urbanització Nucli urbà
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el mitjà de transport hegemònic i per excel·lència, tant en les urbanitzacions com al nucli urbà 

amb una quota del 76,3% dels ocupats de la mostra que viuen a la urbanització van a la feina 

amb vehicle privat i un 73,1% del nucli urbà. Podem dir que gairebé ningú utilitza el transport 

públic, sinó és combinat amb el transport privat amb una quota del 21,1% dels ocupats de la 

mostra que viu a la urbanització, i els desplaçaments a peu són irrellevants pels ocupats que 

viuen en la urbanització 2,6% respecte el 26,9% dels ocupats que viuen al nucli urbà (vegeu 

gràfic 14). Això vol dir que l’ús del transport urbà és inexistent o molt poc freqüentat. El fet 

d’optar per una forma o altra, està fortament condicionat per la distància del recorregut com 

per les prestacions de la xarxa de transport públic existent a cada lloc. L’ús del transport públic 

combinat amb el privat, té com a destinació a la ciutat central i l’AMB, i en els viatges 

intermunicpals s’utilitza el transport privat.  

Gràfic 14: Mitjà de transport utilitzat per la població ocupada en els desplaçaments al treball 

(%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Temps dedicat a la mobilitat quotidiana per anar a treballar 

El temps que s’està disposat a invertir per anar a treballar és una altra variable que entra en 

joc. La població de les urbanització dedica més temps a traslladar-se al lloc de treball a 

diferència de la població del nucli urbà. El 50% dels ocupats de la mostra que viuen a les 

urbanitzacions tarden per anar al lloc de treball més de 30 minuts i 46% dels ocupats del nucli 

urbà tarden menys de 15 minuts (vegeu gràfic 15). 
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Gràfic 15: Temps de desplaçament al treball (només l'anada) de la població ocupada (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

- L’ESPAI D’ESTUDI 

Proximitat del lloc d’estudi 

La majoria de la mostra de la població que estudia acudeix a les escoles i centres educatius 

ubicats en els mateixos municipis de residència: el 55,6% dels entrevistats que viuen a la 

urbanització i el 70,3% dels entrevistats del nucli urbà (vegeu taula 10). 

Taula 10: Destinació dels desplaçaments per estudi de la població (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Si analitzem les dades per edats, la majoria d’escoles primàries les quals accedeixen es troben 

al mateix municipi de residència, el 64,1% de la mostra de les urbanitzacions i el 88,5% de la 

mostra dels nuclis urbans. Respecte la situació dels centres d’estudis secundaris obligats i de 

batxillerat, a conseqüència que no tots els municipis en tenen, hi ha una major dispersió, tant 

en la població de la urbanització i del nucli urbà, la meitat de la mostra es desplaça a un altre 

municipi. Els centres d’estudis universitaris es troben a major distància. A partir dels 18 anys, la 

majoria dels desplaçaments es fan a Barcelona i l’AMB (vegeu gràfic 16). 

Destinació dels desplaçaments per estudi 

de la població (%)
Urbanització Nucli urbà

Mateix municipi de residència 55,6 70,3

Barcelona i AMB 7,9 13,5

Vallès Oriental 30,2 5,4

Resta de la província 1,6 10,8

Fora de Catalunya 4,8 0,0

Total 100,0 100,0
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Gràfic 16: Destinació dels desplaçaments per estudi de la població que estudia segons edat (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Mitjà de transport utilitzat per anar a estudiar 

Les característiques de cada individu i el context familiar són factors que condicionen les 

pautes de mobilitat de les persones que estudien. Així l’edat és una variable que influeix 

decisivament en les possibilitats de desplaçament de cadascú i determina la mena de mitjà de 

transport utilitzat. En aquest sentit, depèn en gran mesura de si disposes o no de carnet de 

moto o de cotxe, ja que, com hem vist al punt anterior, l’ús del transport públic és inexistent. 

Doncs, trobem dos grups a analitzar: els menors de 16 anys que depenen totalment d’algun 

tipus de servei o dels pares o d’altres persones, i en el segon grup els majors de 16 anys.  

Menors de 16 anys 

Aquest grup de població, són un dels grups més febles, ja que depenen d’altres persones per 

anar d’un lloc a un altre. Aquestes urbanitzacions normalment disposen de servei de transport 

escolar al municipi al qual pertanyen, però hi ha una part molt petita que en fa ús, 3,1%, 

respecte als que no, 96,9%. A diferència dels estudiants del nucli urbà no disposen de servei 

d’autobús, ja que poden anar a peu. No obstant, els nens que fan educació secundària 

obligada només disposen de servei escolar si al centre on han d’anar es troba en un altre 

municipi, i aquest és gratuït respecte el servei anterior, d’aquest servei en fan ús 

majoritàriament tant els de les urbanitzacions com els del nucli urbà. 
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“Aquí a la urbanització disposem de transport públic al col·legi de Sant Antoni, però no em faig 

ús ja que és molt car i amb 2 fills em surt millor portar-los jo, encara que els porto a la 

Tombarella, servei de cura dels nens fora de l’horari escolar. Antigament era gratuït i si que 

l’utilitzava”. 

Dona urbanització de Sant Julia del Fou de 35 anys, 2 fills 

“Tenim la mala sort al final l’institut el posessin al municipi veí de Sant Pere, però bé no es 

podem queixar que ens posen servei de transport públic gratuït, i com tinc entès igual que 

abans quan els nens havien d’anar a Llinars del Vallès”. 

Dona nucli urbà de Sant Antoni de Vilamajor de 45 anys , 2 fills 

Gràfic 17: Servei de transport públic segons localització del lloc d'estudi (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

La majoria dels nens els porten a l’escola la persona responsable de les tasques familiars amb 

el cotxe privat, com ja hem dit abans majoritàriament és la persona femenina. També molts 

d’aquests desplaçaments no són amb un únic motiu, s’organitzen les tasques de tal manera 

que aprofiten el mateix desplaçament per anar a la feina i per deixar els nens a l’escola. El 

42,1% dels entrevistats de les urbanitzacions que treballen ho fa, respecte el 57,9 % que no ho 

fa. És rellevant, la tendència amb més percentatge del nucli urbà d’aquesta dinàmica, 65,4% fa 

ús respecte el 34,6 % que no. A més si ho diferenciem per sexe, es veu clarament qui acudeix a 

aquest recurs, el 63,2 de les dones entrevistades de les urbanitzacions respecte els homes que 

només un 21,1% realitza aquesta dinàmica d’aprofitar el mateix desplaçament per portar o 

buscar els nens a l’escola o fer altres activitats com anar a comprar. En el nucli urbà tendeix 

més l’home de socórrer aquesta dinàmica 88,9 % del homes de la mostra (vegeu gràfic 18). 
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Gràfic 18: Desplaçaments a la feina segons si aprofiten el viatge per fer alguna activitat 

domèstica o familiar i sexe (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

“Abans era molt més fàcil, el nen anava i tornava de l’escola tot sol, ja que l’escola estava a 

prop de casa. Ara tot és molt diferent, em lliga molt i no puc fer tot el que voldria... El nen 

depèn en tot moment de mi sinó aquí no faria res ja que no es pot moure... Necessitem una 

planificació de tot perquè les coses funcionin”. 

Dona urbanització Sant Julià del Fou 48 anys. 1 fill 

“La qüestió és organització, jo treballo de matí i el meu marit de nit, jo abans d’anar a treballar 

deixo els nens a l’escola, els deixo a les 8 o sigui que pago una hora cada dia perquè es queden 

el servei d’acollida, i el seus pare al migdia els va buscar i els porta de nou a l’escola, i a la tarda 

ens ho compaginem entre els dos. Perquè ell treballa de nit sinó no se com ens ho 

muntaríem”. 

Dona urbanització de Can Ram 46 anys, 2 fills 

Majors de 16 anys  

De les persones enquestades majors de 16 anys i que estudiïn, tenim una mostra molt petita 

per poder fer una primera aproximació de com es desplacen al centre d’estudis. Però, amb la 

informació que obtenim realitzant les entrevistes, a part de les enquestes i l’experiència pròpia 

i coneixement de l’àmbit d’estudi, diferenciem 2 grups diferents. El primer grup correspon 

aquells menors que estudien al mateix municipi o rodalies. Aquests majoritàriament són 

acompanyats pels pares o si disposen de carnet de moto, es desplacen amb el vehicle privat. 
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Els majors de 18 anys, bàsicament es desplacen a la ciutat de Barcelona i AMB o a municipis 

que es troben fora del Vallès Oriental. El mitjà de transport utilitzat en els desplaçaments a 

Barcelona i AMB, és el combinat entre el vehicle privat i el transport públic o mitjançant 

únicament el vehicle privat, depenent de la localització del centre d’estudis i si és possible 

d’accedir en transport públic en unes condicions de temps i comoditat. I en els desplaçaments 

intermuniciplas en general es fa amb el vehicle privat. 

“Jo estudio a Bellaterra, normalment vaig a la universitat amb cotxe, ja que accedir-hi en 

transport públic trigues molta més estona i a més has de fer transbordaments. De vegades, 

quan coincideixo amb l’horari de classes amb un company de la universitat, baixem plegats així 

surt molt més barato” 

Jove urbanització de Sant Julia del Fou 20 anys  

- L’ESPAI DE LES COMPRES 

Pel que fa als desplaçaments de la població per compres es registren tendències divergents 

segons el motiu que genera el desplaçament, al tipus d’establiment i el moment d’adquirir els 

diferents productes. Per fer una primera aproximació de l’ús de l’espai de les compres, 

analitzarem on realitzen habitualment les compres quotidianes d’aliments frescos i d’aliments 

envasats, i en un tercer punt les compres no quotidianes exemplificades amb l’adquisició de 

vestit i calçat.  

Aliments frescos 

Els aliments frescos, solen adquirir-se en els municipis pròxims al de residència: 76,7% a 

diferència de la població del nucli urbà que els adquireixen en el mateix nucli urbà 55,6% o 

municipis pròxims en menor mesura 44,4%. Pràcticament mai s'adquireixen en la mateixa 

urbanització, ja que en gairebé a cap d'elles hi ha comerços (vegeu gràfic 18). 

Aquesta tendència de la població del nucli urbà pel que fa a la compra quotidiana no només 

reforça la cohesió del municipi, sinó que en escurçar les distàncies també possibilita l’opció 

d’anar a peu. A més, aquesta tria està relacionada amb la mena d’establiments on es realitza 

les compres d’aliments frescos. Així, la majoria sol fer-se a la botiga tradicional:55,6% dels 

clients de la mostra del nucli urbà. 

En canvi la població de les urbanitzacions, escullen l’opció de compra en hipermercats o grans 

centres comercials, establiments on és obligada la utilització del vehicle privat, 58,9% dels 
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clients enquestats que viuen a la urbanització i en un segon lloc la botiga tradicional, 19,2% 

dels clients enquestats que viuen a la urbanització (vegeu gràfic 19). 

Gràfic 19: Lloc on els membres de la llar compren habitualment aliments frescos (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Aliments envasats 

Les compres dels aliments envasats segueixen la mateixa dinàmica anterior però, en major 

proporció, 82,2% dels clients de les urbanitzacions; i a diferència els clients que resideixen al 

nucli urbà hi ha un canvi de papers, hi ha un major número de persones que adquireixen els 

aliments envasats als municipis pròxims 59,3% respecte als que van al mateix nucli urbà 40,7%. 

A més, trobem diferències amb la freqüència de la compra i el tipus d’establiment on 

adquireixen els productes. Pel fet de les característiques d’aquests productes, aliments que es 

poden comprar a diferents tipus d’establiments amb les mateixes característiques, major 

termini de caducitat i el preu, fa que perdi valor la botiga tradicional respecte els supermercats 

de barri i hipermercats. Els clients de la mostra de les urbanitzacions un 71,2 % compren a 

hipermercats i un 20,5% a supermercats de barri dels nuclis urbans. A diferència els clients del 

nuclis urbans un 42,6 % compren als supermercats de barri dels nuclis urbans i un 38,9 % a 

hipermercats. El fet que la població de les urbanitzacions depenen del cotxe privat per anar a 

qualsevol lloc, alhora d’escollir la localització de la compra dels productes envasats, ja posats a 

agafar el cotxe, van directament a hipermercats, ja que troben més varietat i a millor preu 

Aquests tipus de productes produeixen una autocontenció al nucli urbà inferior als dels 

productes frescos (vegeu gràfic 20). 

“al poble hi ha varietat i està molt bé, perquè hi ha comerços especialitzats de gran qualitat, 

però es cla, les grans compres les fas als grans supermercat, per anar al poble has d’agafar el 
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cotxe igual, doncs tires una mica més avall i tens a Llinars i a Cardedeu, moltes vegades en 

tornar de la feina paro i aprofito per comprar així també t’estalvies problemes per aparcar al 

costat del supermercat” 

Dona urbanització de Can Ram 38 anys  

Gràfic 20: Lloc on els membres de la llar compren habitualment aliments envasats (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Vestit i calçat 

En la compra del vestit i calçat, que podem considerar que no són compres quotidianes del dia 

a dia, però s’han afegit en l’estudi ja que també tenen un pes important alhora d’analitzar l’ús 

de l’espai quotidià. Aquest producte la major part de la població tant de la urbanització com 

del nucli urbà el compra en els municipis pròxims 49,3% i 74,1% respectivament. Aquí juga un 

paper molt important la proliferació dels grans centres comercials a les afores dels nuclis 

urbans, activitats econòmiques que s’han dispersat pel territori, com per exemple la Roca 

Village o Mataró Parc.  

Del que hem comentat en els paràgrafs anteriors podem constatar que les distàncies que les 

persones estan disposades a recórrer per anar a comprar productes de vestir i calçat són més 

grans que per adquirir els productes alimentaris envasats i frescos, de consum molt més 

freqüent. Tant els clients de les urbanitzacions com al nucli urbà, però amb major distància de 

recorregut dels clients de les urbanitzacions. 

Puntualitzar, que la població que resideix a les urbanitzacions respecte al nucli urbà, té un 

percentatge més elevat de la mostra que compra a la ciutat de Barcelona: 20,5% i 11,1%, 

respectivament (vegeu gràfic 21). 
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“per temes de roba, aprofitem sempre al cap de setmana quan anem a veure la família per 

comprar i així aprofitem el dia... i moltes vegades aprofitem per anar a Mataró Park o centres 

comercials, ja que tens de tot cines, oci, compres un lloc perfecte per anar el dissabte” 

Home urbanització El mirador 45 anys 

Gràfic 21: Lloc on els membres de la llar compren habitualment vestit i roba (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

- L’ESPAI DEL LLEURE  

Analitzarem tot seguit les activitats de la població pel que fa al lleure i l’oci (l’anomenat temps 

lliure), així com la pràctica i el consum cultural i la participació a l’esport. 

Per conèixer l’ús de l’espai de lleure analitzarem com els entrevistats utilitzen l’espai fora de 

casa durant el seu temps lliure. Ens centrarem en si en fan ús, la freqüència en l’últim mes i la 

seva localització de les activitats culturals i de lleure corresponents: a passejar o fer excursions, 

assistència a cinemes, assistència a teatres i museus i exposicions, restaurants, oci nocturn 

(discoteques i bars) i pràctica esportiva o d’alguna activitat, i també, en l’ús que fan i la seva 

localització dels equipaments i dels espais públics. 

Les dades reflecteixen que l’espai de lleure i els equipaments existents fora de casa s’utilitza 

poc i la major part del temps lliure es desenvolupa en el propi domicili. En els darrers anys, tal 

com reflecteixen els comentaris dels enquestats, s’ha accentuat aquesta tendència a 

conseqüència de la crisis econòmica que estem passant. 

La pràctica de les diferents activitats i l’ús dels equipaments i els espais públics són bastant 

homogenis en general, tant per la població que resideix a la urbanització i al nucli urbà, però hi 

ha algunes diferències que cal destacar. Les diferents activitats que més població realitza són: 
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passejar i fer excursions, anar a restaurants i al cine, tant per la població del nucli urbà i de les 

urbanitzacions. L’activitat que es diferencia més d’un teixit a l’altre, és la pràctica esportiva o 

d’alguna activitat, un 54,5% de la mostra de la urbanització respecte al 33,3% de la mostra del 

nucli urbà. També, emfatitzar en el fet de que els enquestats del nucli urbà hi ha un 

percentatge més elevat d’assistència als museus i exposicions respecte la població que viu a les 

urbanitzacions (vegeu gràfic 22).  

Gràfic 22: Distribució de l’ús o pràctica de les diferents activitats de lleure o culturals (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

La població de les urbanitzacions fa més ús dels equipaments esportius, a diferència al nucli 

urbà, fan més ús dels equipaments culturals, fet relacionat amb el nivell de formació de la 

població de cada teixit. Pel que fa l’ús dels espais públics, la població de les urbanitzacions 

tenen la necessitat de buscar espais públics oberts de grans dimensions, com anar a la 

muntanya, ja que aquests teixits manquen d’espais i zones públiques. (vegeu gràfic 23) 

Gràfic 23: Distribució de l’ús o pràctica dels diferents equipaments i l’ús de l’espai públic (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 
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Entre homes i dones no hi ha diferències rellevants en la pràctica de les diferents activitats. Les 

activitats que fan més ús les dones son: passejar o excursions, assistència a teatres, museus i 

exposicions i a restaurants i pel que fa els homes, les activitats són anar al cines, l’oci nocturn i 

la pràctica esportiva i alguna activitat. 

Gràfic 24: Distribució de l’ús o pràctica de les diferents activitats de lleure o culturals segons el 

sexe (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Les dades destaquen que tant per la mostra de la urbanització i el nucli urbà, sortir a passejar o 

fer excursions és l’activitat que més vegades al mes és practica i, en segon lloc anar als 

restaurants. L’assistència activitats culturals i al cine es va una vegada al mes i respecte les 

activitats relacionades amb l’oci són més freqüents al nucli urbà, pel fet que a les 

urbanitzacions no existeix aquests tipus d’activitat i al nucli urbà hi ha més oferta. (vegeu gràfic 

25 i 26). 

Gràfic 25: Distribució de la freqüència de les diferents activitats de lleure o culturals a la 

urbanització (%) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Gràfic 26: Distribució de la freqüència de les diferents activitats de lleure o culturals al nucli 

urbà (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

La freqüència de les diferents activitats està relacionat amb la localització del lloc on es 

desenvolupa l’activitat, les activitats més freqüents són aquelles que es realitzen més a prop 

del lloc de residència i les activitats menys freqüents es desenvolupen més lluny ja que 

depenen d’equipaments d’escala de ciutat, com ara els teatres i els museus i sales 

d’exposicions. 

La localització dels espais que utilitza la població per desenvolupar aquestes activitats ens 

ofereixen informació sobre l’ús de l’espai de vida i com aquesta afecta en els desplaçaments 

dels residents. 

L’autocontenció de la població del nucli urbà és més elevada respecte la població de la 

urbanització quan es va a passejar o fer excursions, a restaurants, a bars i discoteques i la 

pràctica esportiva o d’alguna activitat. La urbanització absorbeix la població que va a passejar o 

a fer excursions i la pràctica esportiva o d’alguna activitat, 66,7% i 27,5% respectivament.  

L’atracció d’altres ciutats fora de l’àmbit d’estudi i de la ciutat de Barcelona és molt baixa. Es 

tracta d’activitats on al mateix municipi no existeixen o l’oferta és molt poca. Les activitat amb 

més presència és l’assistència a teatres, museus i exposicions, i amb un percentatge més elevat 

per la població del nucli urbà, 75% respecte el 50% de la mostra de la urbanització, i amb 

menys valor l’assistència a restaurants i pel la mostra de la urbanització l’assistència a l’oci 

nocturn.(vegeu gràfic 27 i 28). 
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Gràfic 27: Localització de les activitats segons la població que resideix a la urbanització(%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Gràfic 28: Localització de les activitats segons la població que resideix al nucli urbà (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Els equipaments de més autocontenció són els socials i amb menys pes, els equipaments 

esportius. L’atracció d’altres nuclis urbans de l’àmbit d’estudi és molt elevada alhora d’anar a 

la biblioteca. Respecte els espais públic, per la manca d’espais de gran dimensió aquests es 

localitzen fora de la urbanització i del nucli urbà, però l’ús dels espai públics de petites 
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dimensions la població de les urbanitzacions es desplaça molt més lluny, en comparació a la 

població del nucli urbà que es queda al mateix municipi, nivell d’autocontenció 19,2 % i 48,1% 

respectivament (vegeu gràfic 29 i 20) 

Gràfic 29: Localització dels equipaments i espais públics segons la població que resideix a la 

urbanització(%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Gràfic 30: Localització dels equipaments i espais públics segons la població que resideix a la 

urbanització(%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 
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- L’ESPAI DE LES RELACIONS PERSONALS 

El teixit social es configura pel conjunt de relacions entre persones o grups, i en destaquem dos 

tipus de xarxes. La xarxa comunitària la configuren, les relacions que establim amb familiars 

amics o veïns, persones amb qui compartim vivències, dificultats i ens donen el suport que 

necessitem en cas de problemes econòmics, laborals o personals. D’altra banda la xarxa 

associativa, la configuren el conjunt de relacions d’associacions que tenen a veure amb els 

interessos col·lectius.13 

La delimitació de l’espai de les relacions socials i personals de la població que resideix en les 

urbanitzacions se circumscriu de manera diferent a la població del nucli urbà. Per analitzar-ho, 

hem preguntat als entrevistats amb quina freqüència i el lloc on resideixen les persones amb 

les quals es relacionen, sense comptar amb les persones de la seva llar.  

El fet de canviar el lloc de residència cap a territoris dispersos, pot implicar una reducció en les 

oportunitats de relació, incloent-hi les familiars. Si això es donés el cas, afectaria aspectes de la 

vida quotidiana, tant de solidaritat, sociabilitat i el temps lliure. 

L’espai de la xarxa comunitària 

Pel que fa a les relacions familiars hi ha un 47,0% dels enquestats que es relacionen amb 

familiars que viuen en la mateixa urbanització, 10 punts menys respecte la població del nucli 

urbà. Aquest valor es corrobora amb el fet que un 23 % dels enquestats el motiu el qual van 

escollir l’actual zona és per proximitat a la xarxa familiar i de coneguts, una estratègia que ha 

resultat molt més freqüent del que ens podíem imaginar i la podríem assimilar a una mena de 

reagrupament familiar.  

“Jo estiuejava aquí a la casa dels meus pares, veníem de vacances i als caps de setmana....Els 

meus pares quan es van jubilar van venir a viure aquí...en al moment d’independitzar-me els 

meus pares em van donar un dels terrenys que ells havien comprat i nosaltres vam fer la casa”. 

Dona urbanització el Mirador 43 anys  

                                                            
13 MONTAGUT, Teresa (2002) La societat civil: relacions socials, associacionisme i expectatives A Enquesta de la 

Regió de Barcelona 2000 Informe General Barcelona: Mancomunitat de Municipis de l’ârea Metropolitana de 

Barcelona Diputació de Barcelona pp 205-216 [en línea] 

http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=10&idPub=56 [data de consulta: 24.07.12] 
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“La meva dona havia viscut aquí quan era petita i té la família en la mateixa urbanització.... 

quan va ser el moment d’anar a viure junts, vam decidir venir a viure aquí així estàvem a prop 

de la família ja que la meva està lluny“. 

Home urbanització Les Pungoles 38 anys 

Respecte els amics amb qui es relacionen, hi ha un 35,8% que resideixen a la mateixa 

urbanització i un 32,8% que resideixen a municipis veïns que pertanyen a l’àmbit d’estudi. La 

localització dels companys de feina se circumscriu majoritàriament fora de la urbanització, 

només un 10% es localitza en la mateixa urbanització. 

En canvi els residents del nucli urbà es relacionen majoritàriament amb persones que 

resideixen al mateix nucli urbà, tal i com es pot veure en el gràfic (vegeu gràfic 31) 

Gràfic 31: Lloc on resideixen les persones amb les quals els entrevistats es relacionen(%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Una altre indicador, a part de la localització, és la freqüència de les relacions. La població del 

nucli urbà es relaciona més respecte la mostra de la urbanització, cosa que deixa clar la 

conciliació amb el temps lliure. Tal com em vista anteriorment, la mostra de la urbanització 

treballa més lluny i això fa que tinguin menys temps lliure. 

Els familiars i els amics, són els grups els quals la mostra de la urbanització i del nucli urbà es 

relacionen amb més freqüència. La mostra de la urbanització veu més sovint els amics (20,5%) 

i la mostra del nucli urbà als familiars (44,2%)(vegeu gràfic 32). 
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Gràfic 32: Persones no residents a la llar amb les qual es relacionen segons la freqüència (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

L’espai de les relacions amb els familiars que es veuen cada dia se circumscriu a la mateixa 

urbanització 72,7%, a diferencia de les relacions amb amics i companys de feina que es veuen 

cada dia s’expandeix més, el 53,3% i 37,5% de les persones amb qui es va relacionar resideixen 

en l’àmbit d’estudi. A diferència, al nucli urbà l’espai de relacions amb els familiars que es 

veuen cada dia s’expandeix més, només el 50% es localitza al nucli urbà, però les relacions amb 

els amics i companys de feina es delimita al mateix nucli urbà amb un 75%(vegeu gràfic 33 i 34) 

Gràfic 33: Persones no residents a la llar amb les qual els entrevistats de les urbanitzacions es 

relacionen segons la freqüència i el lloc on resideixen (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 
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Gràfic 34: Persones no residents a la llar amb les qual els entrevistats del nucli urbà es 

relacionen segons la freqüència i el lloc on resideixen (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

L’espai de la xarxa associativa 

Són tan importants les relacions comunitàries que s’estableixen amb els familiars i els amics 

com les que provenen de la xarxa associativa. Aquesta es compon del conjunt d’entitats que 

representen els interessos i aficions de la gent, en un ampli ventall que va des de clubs 

esportius, casals d’avis, sindicats, grups polítics i associacions cíviques. 

Un 20,5% de la mostra de la urbanització pertany alguna associació, a diferència al nucli urbà 

hi ha un percentatge més elevat, un 33,3% de la mostra. Tot i que no tots els que estan 

associats participen de manera activa en les activitats de les entitats, és una dada molt 

significativa, ja que tan a la urbanització i al nucli urbà són valors molts baixos(vegeu gràfic 35). 

Respecte el lloc de residència dels companys de clubs, associacions, sindicats, etc. amb els 

quals es relaciona més sovint la mostra de la urbanització indica que l’espai s’expandeix més 

respecte la mostra del nucli urbà. Respecte la mostra de la urbanització un 11,8% de les 

persones es localitzen en la mateixa urbanització i un 41,2% es localitzen en el nucli urbà del 

mateix municipi. Pel que fa la mostra del nucli urbà un 60% de les persones es localitzen en el 

nucli urbà.  

 



Una primera aproximació a les condicions de vida i els hàbits de la població que viu en un teixit dispers. El Sistema Vallès 

Oriental-Granollers-Sant Celoni 

   65 
 

Gràfic 35:Taxa de pertinença a entitats o associacions (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

El teixit dispers, especialment en les formes d’urbanització, comporta una desconnexió major 

del teixit social, pèrdua de la importància de la comunitat i un creixent individualisme. En el 

teixit compacte la interrelació és més freqüent i el grau de pertanyença al lloc de residència és 

major. Un 66,67% de la mostra del nucli urbà considera que es bona a diferencia de la mostra 

de la urbanització que tals sols un 45,21% considera és bona , però destacar el 27, 40% i el 

16,44% de la mostra que considera que és dolenta o molt dolenta (vegeu gràfic 36) 

Gràfic 36: Valoració del grau de pertanyença al lloc de residència(%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta 

Per finalitzar, es va preguntar a tots els enquestat com són les seves relacions socials en relació 

a les d’abans de venir a viure en aquesta urbanització. Tant els homes i les dones que viuen en 

les urbanitzacions consideren que les seves relacions socials són similars a les que sempre 

havien tingut. El 35,9% de les dones i el 23,5% dels homes afirmen que en tenen menys i les 

persones que expressen que han augmentat són un grup molt reduït. 
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Taula 11: Freqüència de les relacions socials en relació abans de venir a viure en la urbanització 

(%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta  

Urbanització Home Dona Total

Menys 23,5 35,9 30,1

Més 17,6 12,8 15,1

Igual 55,9 43,6 49,3

NS/NC 2,9 7,7 5,5

Total 100 100 100
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10. Resum final  

Com a síntesi dels resultats obtinguts cal destacar que les condicions de vida i els hàbits de la 

població presenten una relació en l’espai diferenciada per activitats. Així, la delimitació de 

l’espai quotidià es circumscriu de manera diferent per cada activitat quotidiana. A continuació 

es fa una breu síntesi dels resultats obtinguts. 

L’espai del treball productiu 

- El nivell d’autocontenció laboral és baix en el nucli urbà a diferència a Barcelona, i 

irrellevant en la urbanització. 

- La tendència que reflecteixen les dades respecte la proximitat del lloc de treball, ens 

indica que la població de les urbanitzacions va a treballar més lluny respecte la 

població del nucli urbà (el 52,6% dels ocupats de les urbanitzacions treballen fora del 

Vallès Oriental i un 47,4% a la mateixa comarca, respecte els del nucli urbà un 73,1% 

treballen al Vallès Oriental i el 26,9% treballen fora ). 

- En general, les dones, de les urbanitzacions i dels nuclis urbans, tendeixen a treballar a 

llocs més pròxims, per la necessitat de conciliar la feina laboral i les tasques de les llars 

i sobretot aquelles amb presència de nens, i les que treballen més lluny tendeixen a 

realitzar jornada parcial respecte les que treballen més a prop ja que aquestes tenen 

major flexibilitat. 

- La distribució del treball de les tasques domèstiques i familiars encara són desiguals 

entre els homes i les dones, però aquesta desigualtat és més rellevant en les 

urbanitzacions. El perfil de la dona del nucli urbà és més actiu i d’un nivell intel·lectual 

més elevat, el percentatge de dones amb estudis universitaris i que treballen és més 

alt que no pas a les urbanitzacions. 

- El temps que porten vivint al municipi, també té efecte en la localització del lloc de 

treball; major antiguitat de residència major proximitat al lloc de treball, per facilitar la 

conciliació entre el treball laboral i el treball domèstic. 

- Segons el nivell professional, és rellevant el percentatge dels enquestats de les 

urbanitzacions de categoria baixa respecte al nucli urbà, i l’alt percentatge dels 

enquestats del nucli urbà de categoria alta. Aquests lloc de treballs es situen al mateix 

municipi o als municipis pròxims. 

- El vehicle privat és el mitjà de transport hegemònic i per excel·lència, tant en les 

urbanitzacions com al nucli urbà. Hi ha poques diferències entre els homes i les dones. 
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L’ús del transport públic combinat amb el privat, té com a destinació a la ciutat central 

i l’AMB, i en els viatges intermunicpals s’utilitza el transport privat i la població de les 

urbanització dedica més temps a traslladar-se al lloc de treball a diferència de la 

població del nucli urbà. 

L’espai d’estudi 

- La majoria d’escoles primàries les quals accedeixen es troben al mateix municipi de 

residència, amb un major percentatge pel que fa els estudiants de la mostra del nucli 

urbà. Respecte la situació dels centres d’estudis secundaris obligats i de batxillerat, ja 

que no tots els municipis en tenen, hi ha una major dispersió, tant en el teixit dispers i 

compacte, la meitat de la mostra es desplaça a un altre municipi. Els centres d’estudis 

universitaris es troben a major distància. A partir dels 18 anys, la majoria dels 

desplaçaments es fan a Barcelona i l’AMB.  

- El mitjà de transport utilitzat per anar a estudiar varia segons l’edat. Els menors de 16 

anys depenen totalment d’algun tipus de servei o dels pares. La majoria de les 

urbanitzacions disposen d’aquest servei a l’accés dels centres primaris, és rellevant el 

96,9% de la mostra que disposa del servei però que no en fan ús. Respecte l’accés als 

centres secundaris obligats només ho disposen si estan obligats anar a un altre 

municipi, la resta no tenen aquest servei. 

- Molts dels desplaçaments amb cotxe no són amb un únic motiu, sinó tendeixen a 

organitzar-se per portar els nens a l’escola i anar a la feina, i a la inversa. És rellevant, 

l’alt percentatge d’aquesta dinàmica de la mostra del nucli urbà respecte la 

urbanització. Emfatitzar l’alt percentatge d’homes respecte les dones del nucli urbà. 

- Els majors de 16 anys, diferenciem un primer grup d’accés als estudis secundaris no 

obligats, que són acompanyat pels pares o si tenen carnet de moto, es desplacen amb 

el vehicle privat. I un segon grup d’estudis universitaris o cicles, que es dispersa més en 

l’espai, majoritàriament si es possible d’accedir en transport públic combinat amb el 

privat en unes condicions de temps i comoditat en fan ús sinó utilitzen el vehicle 

privat. 

L’espai de les compres  

- Cal destacar que, en el nucli urbà preval la compra de proximitat a diferència de la 

urbanització. Els aliments frescos en major mesura que els envasats, un 55,6% i 40,7% 

respectivament compren al mateix nucli urbà. La botiga tradicional predomina en la 
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compra dels aliments frescos, amb un 55,6%, i el supermercat de barri amb un 42,6% i 

els hipermercats amb un 38,9% pels aliments envasats. 

- En la majoria d’urbanitzacions no hi ha comerços, i estan obligats a utilitzar el vehicle 

privat, per això hi ha un percentatge més elevat que compren als municipis pròxims, 

76,7% pels aliments frescos i amb major percentatges els envasats 82,2%, ja que 

posats agafar el cotxe van el lloc on troben més varietat i millor preu. Aquest fet 

explica el 58,% d’ús d’hipermercats respecte el 19,2% de la botiga tradicional pels 

aliments frescos i un percentatge més elevat d’ús d’hipermercats 71,2% pels aliments 

envasats. 

- En la compra de vestit i calçat, destacar el fet que la població del nucli urbà compra 

més a prop que a la resta, el 75% compren a municipi pròxims a diferència de la 

urbanització només un 49,3%, a conseqüència de la dispersió i proliferació de grans 

centres comercials a les afores dels nuclis urbans. I puntualitzar, que la població que 

resideix a les urbanitzacions respecte al nucli urbà, té un percentatge més elevat que 

compren a la ciutat de Barcelona: 20,5% i 11,1%, respectivament. 

L’espai del lleure  

- Les dades reflecteixen que l’espai de lleure i els equipaments existents fora de casa 

s’utilitza poc i la major part dels temps lliure es desenvolupa en el propi domicili, tant 

per la mostra de la urbanització com al nucli urbà. 

- Les diferents activitats que més població realitza són: passejar i fer excursions, anar a 

restaurants i al cine, tant per la població del nucli urbà i de la urbanització. La població 

de la urbanització fa més ús dels equipaments i activitats relacionades amb l’esport i a 

diferència el nucli urbà fa més ús d’equipaments i activitats més culturals i 

intel·lectuals. 

- Les activitats més freqüents són aquelles que es realitzen més a prop del lloc de 

residència i les activitats menys freqüents es desenvolupen més lluny ja que depenen 

d’equipaments d’escala de ciutat. 

- L’autocontenció de la població del nucli urbà és més elevada respecte la població de la 

urbanització. La urbanització absorbeix la població que va a passejar o a fer excursions 

i la pràctica esportiva o d’alguna activitat, 66,7% i 27,5% respectivament. 

- L’atracció d’altres ciutats fora de l’àmbit d’estudi i de la ciutat de Barcelona és molt 

baixa. Les activitat amb més presència és l’assistència a teatres, museus i exposicions, i 
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amb un percentatge més elevat per la població del nucli urbà, 75% respecte el 50% de 

la mostra de la urbanització, i amb menys valor l’assistència a restaurants. 

L’espai de les relacions: segons les xarxes comunitàries i associatives 

- La delimitació de l’espai de les relacions personals de la mostra del nucli urbà se 

circumscriu majoritàriament en al mateix nucli urbà i la mostra de la urbanització fora 

de la urbanització. 

- Pel que fa a les relacions familiars hi ha un 47,0% dels enquestats de la urbanització 

que es relacionen amb familiars que viuen en la mateixa urbanització, 10 punts menys 

respecte la població del nucli urbà. Aquest valor es corrobora amb el fet que un 23 % 

dels enquestats el motiu pel qual van escollir l’actual zona de residència va ser per 

proximitat a la xarxa familiar i de coneguts. Les relacions amb els amics i companys de 

feina se circumscriu majoritàriament fora de la urbanització. 

- La població del nucli urbà es relaciona més respecte la mostra de la urbanització, cosa 

que deixa clar la relació amb el temps lliure. Tal com s’ha vist anteriorment, la mostra 

de la urbanització treballa més lluny i això fa que tinguin menys temps lliure. 

- Un 20,5% de la mostra de la urbanització pertany alguna associació, a diferència al 

nucli urbà hi ha un percentatge més elevat, un 33,3% de la mostra, i respecte la 

localització de les persones amb les quals es relacionen la població de la urbanització, 

un 11,8% es localitza a la urbanització i respecte la població del nucli urbà, un 60% es 

localitza al nucli urbà. 

- En el teixit compacte la interrelació és més freqüent i el grau de pertanyença al lloc de 

residència és major. Un 66,67% de la mostra del nucli urbà considera que es bona. A 

diferencia de la mostra de la urbanització que tals sols un 45,21% considera és bona, 

però emfatitzar amb el 27, 40% i el 16,44% de la mostra que considera que és dolenta 

o molt dolenta 

- Les relacions socials de la mostra de la urbanització en relació a les d’abans de venir a 

viure en aquesta teixit, consideren que són similars a les quals havien tingut abans, el 

55,9% del homes i el 43,6% de les dones, però el 35,9% de les dones afirmen que en 

tenen menys. 
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10.1. Reflexions finals 

El creixement i la consolidació dels municipis més petits i de les urbanitzacions, de baixa 

densitat, ha marcat canvis en les condicions de vida i els hàbits dels residents, nous costums de 

mobilitat obligada, que actualment es contraposen als dèficits d’accessibilitat, del transport 

públic i de falta de proximitat de serveis. Viure en la urbanització o en el nucli urbà, plantegen 

problemàtiques diferents a conseqüència del baix nivell d’autocontenció en els teixits 

compactes i quasi irrellevant en els dispersos. L’espai d’ús quotidià s’expandeix més i amb més 

intensitat en els teixits dispersos, provocant desigualtats en l’ús de l‘espai, la gestió del temps i 

la mobilitat dels seus residents. L’espai del treball productiu, d’estudi, de les compres, del 

lleure i de les relacions personals i socials, se circumscriuen de manera diferent. Les activitats 

que s’expandeixen més en el territori són el treball productiu, el lleure i les relacions personals. 

Aquest eixamplament de l’espai quotidià cap als municipis de l’entorn i cap a l’AMB i Barcelona 

significa un augment dels desplaçaments i, en conseqüència, més complexitat a la gestió del 

temps i la mobilitat quotidiana, especialment pels col·lectius que tenen més dificultats per 

accedir a un transport ràpid i eficaç; els nens, la gent jove i la gent gran, i aquell col·lectiu 

format per les dones, que es responsabilitzen de la realització de la gran majoria de les tasques 

domèstiques i familiars.  

La tendència de les dades destaquen diferències entre els diversos residents de les 

urbanitzacions i dels nuclis urbans. Emfatitzem tres perfils, el primer grup està format per 

aquelles persones que realitzen una major part de les activitats al mateix municipi i municipis 

veïns, el major nombre de persones amb aquest perfil resideixen al nucli urbà. Un segon grup 

de persones que el seu espai de vida es reparteix en part iguals, entre el municipi de 

residència, municipis veïns i altres municipis a major distància (Barcelona i AMB) i un tercer 

grup que el formarien un grup de persones que majoritàriament no fan vida al municipi de 

residència, sinó és a casa seva, als municipis veïns i altres municipis a major distància 

(Barcelona i AMB). Aquests dos últims perfils, són els perfils predominants entre els residents 

de les urbanitzacions i en menor número els residents dels nuclis urbans. 

La mobilitat residencial actua com a filtre de distribució sobre el territori de les persones i de 

les famílies. La dona és la que més pateix les conseqüències de la descoordinació de les 

necessitats reals amb les mancances del lloc de residència i que afecta la seva vida quotidiana. 

Les dades de les persones que viuen en la urbanització reprodueixen el que altres estudis 

mostren, una desigualtat del treball familiar domèstic entre els diferents sexes, però al nucli 
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urbà, aquesta desigualtat és menor, ja que el perfil de la dona és més actiu i d’un nivell 

intel·lectual més alt, tenen un percentatge més elevat d’estudis universitaris i són més actives 

laboralment. També s’emfatitza en l’espai del lleure, la població de la urbanització fa més ús 

dels equipaments i activitats relacionades amb l’esport i a diferència, el nucli urbà fa més ús 

d’equipaments i activitats més culturals i intel·lectuals.  

La configuració del territori, especialment en les urbanitzacions disperses, àmbits amb un perfil 

residencial i una escassa presència de serveis de proximitat comporta una desconnexió del 

teixit social, pèrdua de la importància de la comunitat, un creixent individualisme i un efecte 

limitant a les relacions socials d’identitat i arrelament per als nous vinguts. A més implica una 

reducció de la freqüència de les relacions personals i socials, en part, a conseqüència de la 

reducció del temps lliure, ja que són els que van a treballar més lluny i tenen més temps de 

desplaçament fins al lloc de treball i la dona amb un percentatge més elevat pel fet que és ella 

majoritàriament qui s’ocupa de les tasques de la llar. No obstant, les dades indiquen que hi ha 

una dinàmica de reagrupament familiar, 23 % dels enquestats el motiu pel qual van escollir 

l’actual zona de residència va ser per proximitat a la xarxa familiar i de coneguts. 

En relació a l’enquesta per qüestionari és una bona eina de treball, que ens permet l’anàlisi de 

les relacions que s’estableixen entre el col·lectiu estudiat i l’àmbit geogràfic analitzat. 

L’enquesta obté informació de característiques, comportaments i opinions, de primera mà i de 

forma ordenada i estandarditzada que, a la vegada, facilita l’anàlisi i la comparació de les 

respostes. No obstant, aquesta primera aproximació, ens ha permès comprovar in situ quines 

qüestions plantejades són les adequades per obtenir la dades necessàries pels posteriors 

estudis, i aquelles que s’haurien de corregir, afegir o suprimir. És necessària una mostra molt 

més àmplia del que hem realitzat per obtenir valors representatius de la població, ja que a 

l’hora d’analitzar indicadors on entraven en joc moltes variables, és a dir, on concretàvem el 

perfil de la persona, els resultats de tota la mostra només obteníem un cas o a vegades cap. 

Aquest fet, fa que alguns dels resultats obtinguts no representin prou fidelment el col·lectius a 

estudiar, però l’esforç i els resultats de les entrevistes ens aporten un coneixement indicatiu 

de les condicions de vida en dispers.  
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