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L’aportació principal de la present recerca és una metodologia que permet identificar i delimitar 
aglomeracions urbanes, enteses com a clusters intensivament poblats caracteritzats per la seva 
estabilitat temporal. L'obtenció d'aquestes unitats territorials permet quantificar-ne la població, 
identificar l'estructura interna i les relacions funcionals que es donen a nivell de sistema urbà.  
 
La seva efectivitat ha estat provada a Anglaterra i Gal·les per la disponibilitat de series històriques 
de població de qualitat i altament detallades (registres censals a nivell de parròquia civil cada deu 
anys, de 1801 al 2001). No obstant, en ser estandarditzada, aquesta metodologia pot ser aplicada 
a qualsevol altre context sempre i quan es disposi de dades amb una resolució espacial i temporal 
similar. La precisió i la comparabilitat espaciotemporal són elements indispensables.  
 
L'aportació més rellevant d'aquest treball de tipus metodològica. Amb la quantificació que permet 
es contribueix a la millora de la comprensió del procés d'urbanització, mitjançant el qual la 
població dels assentaments urbans incrementa més ràpidament que el total de la població. En el 
cas que ens ocupa, aquest fet es tradueix en que per primer cop s’obtenen dades de població i de 
superfície de les principals zones urbanes des de finals del segle XIX fins a l’actualitat per a 
Anglaterra i Gal·les. A més, s'han detectat tendències i fases en la seva evolució i estructura 
interna.  
 
Anteriorment es comptava amb recomptes i estimacions fetes a partir de la classificació d’espai 
urbà realitzada pels organismes estadístics nacionals; una definició a escala de districte (per tant, 
menys precisa) i de demostrada inconsistència espacial i temporal. Si bé existeixen també estudis 
demogràfics a partir de registres censals, tendeixen a ser recents o bé centrats en un any en 
concret. Els escassos estudis que cobreixen sèries temporals acostumen a deixar la variable 
espacial de banda i treballen de forma agregada.  
En aquest cas, s'ha treballat a nivell de parròquia civil; el major nivell de desagregació al que han 
estat publicats els censos en qüestió. Tot i la relativa estabilitat d'aquestes unitats jurídico- 
administratives, ha estat necessari un llarg procés de pretractament de les dades. 
 
Finalment, cal remarcar que aquest estudi no s'ha de concebre aïlladament; sinó en el context 
d'una futura tesi doctoral. La delimitació de les aglomeracions està estretament vinculada amb la 
detecció de les relacions del procés d’urbanització amb l’evolució de les xarxes de transport. És 
sabut que les correlacions entre les dades de població i ferrocarrils o carreteres, per exemple, 
difícilment donen resultats apreciables ja que no segreguen l’efecte de l’expansió de les xarxes de 
les seves conseqüències. Una solució passa per distingir els assentaments urbans en funció de si 
van ser un objectiu en el procés d’expansió de les xarxes de transport o bé si se’n beneficiaven 
per la seva localització. Les aglomeracions urbanes que es desprenen del mètode que aquí es 
proposa permeten fer aquesta diferenciació.  
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