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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. 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). 
 
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, 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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