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

en teixits dispersos, fet que ha donat a lloc per diferents motius, a una consolidació molt important 

de les urbanitzacions en especial a l’entorn metropolità. 

PROBLEMÀTICA
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Fig. 1 Localització de les urbanitzacions 

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



Aquest procés de descentralització residencial que desplaça dels centres urbans més densificats als 

residents que requereixen d’altres amenitats urbanes 

un habitatge adequat a les necessitats de la família o de menor cost econòmic,  

recerca d’una  millor qualitat de vida més propera a la natura  

i amb menys pes per motius familiars o laborals    

                                                                                               (Jané, A. i García-Almirall, P. 1992) 

un canvi que ha afectat sense dubte a l’estructura territorial,  

a la mobilitat general 

 i en els hàbits de vida i en l’aparició d’uns valors nous respecte als d’abans   

(Pujades, I. 2007) 

URBANITZACIÓ 

DISPERSA  
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S’han portat a terme estudis que han caracteritzat i identificat el fenomen, i han donant a conèixer 

les característiques singulars i han mesurat el seu abast, sabem on estan i quantes son.  

“Cal reflexionar sobre tots aquests aspectes, pensant que ens dirigim cap un nou 

concepte de “ciutat” de major dimensió” 
(Jané, A. i García-Almirall, P. 1992) 

ESTRATÈGIES DE 

FUTUR 

No obstant, 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 la mobilitat quotidiana. 

Existeix una interacció entre l’estructura territorial i les formes de vida. 
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Té una forma lineal limitada pel Montseny i 

el Montnegre, per on travessa la carretera C-

35 i 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 de 

Mataró o per la carretera d’Arenys.  

La proximitat dels dos parcs, ha estat des de 

sempre un motiu de reclam i un element de 

plusvàlua en la promoció de les 

urbanitzacions. 

Sistema Vallès Oriental: Granollers-Sant Celoni 

Campins (1) 

Cànoves i Samalús (4) 

Gualba (3) 

Llinars del Vallès (3) 

La Roca del Vallès (2) 

Sant Antoni de Vilamajor (7) 

Sant Celoni (5) 

Sant Esteve de Palautordera (3) 

Sant Pere de Vilamajor (8) 

Santa Maria de Palautordera (7) 

Vallgorguina (6) 

ÀMBIT  D’ESTUDI  
Per la delimitació de l’àmbit d’estudi, es parteix dels límits proposats per Barba i 

Mercadé (2007), anomenats “sistemes territorials supramunicipals” (Font, Llop i 

Vilanova, 1999) els quals presenta uns trets morfològics similars  
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Fig. 2 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 



OBJECTIU PRINCIPAL 

 

des d’una visió d’escala de proximitat i no de grans indicadors agregats 

com els habitants d’aquestes àrees residencials resolen les necessitats quotidianes: com la compra, anar a l’escola, 

l’accés al treball, entre d’altres. 

1) Recollida i revisió de la informació existent entorn la qüestió de viure en dispers. 

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

3) Construcció d’una enquesta per qüestionari, que permet identificar i comprovar quines són les relacions que s’estableixen entre la 

població i el territori. 

4) Definició dels components o eixos d’estudi que permeten analitzar les estratègies familiars en el teixit dispers, observant l’espai 

quotidià, la mobilitat quotidiana, l’organització de les activitats, 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 entre el teixit dispers i el compacte 

ANALITZAR COM ELS EFECTES DEL TEIXIT DISPERS, LES URBANITZACIONS,  

INCIDEIXEN EN LES CONDICIONS DE VIDA I ELS HÀBITS DE LA POBLACIÓ QUE HI 

VIU EN RELACIÓ A D’ALTRES TEIXITS MÉS COMPACTES, ELS NUCLIS URBANS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

L’ús de l’espai quotidià la mobilitat quotidiana 
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Assumpta Jané i Pilar García-Almirall (1992), L’emigració de Barcelona: causes i característiques. El 

mercat de l’habitatge com a factor incentivador de l’emigració  

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 bàsicament per efecte de la millora dels mitjans de transport i la 

xarxa de carreteres. 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. 

 

Isabel Pujades (2007), Migrar de la ciutat i viure en dispers: L’opció de viure en urbanitzacions a la 

regió metropolitana de Barcelona 

Els motius de la migració, obeeix a la necessitat d’un habitatge, al tipus d’entorn o espai residencial i 

en menor mesura a motius familiars i laborals i 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. 

 

Carme Miralles i Antoni F. Tulla (2000), Mobilitat sostenible: Innovacions conceptuals i estat de la 

qüestió 

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. Es 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. 

Dinàmiques de 
mobilitat 

residencial 

Mobilitat i 
transport 
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Pilar García-Almirall i Anna García (2010) Vers un model de ciutat a l’abast de les dones: diagnosi i 

directrius per l’acció municipal  

Destaca que el creixement i consolidació dels municipis més petits, de baixa densitat, ha marcat 

l’evolució del parc d’habitatges i ha produït canvis en les relacions i l’estructura social dels seus 

habitants, generant nous hàbits de mobilitat obligada. 

Posant 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.  

 

 

Teresa Torns, Vicent Borràs i Sara Moreno (2006) La vida quotidians, exploració d’un marc conceptual 

i d’una proposta d’indicadors 

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, ”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 objectivista) com en termes de percepcions, 

estats i continguts intencionals i actituds (perspectiva més simbòlica)”, (Miguélez i Torns, 1998) 

Vessant social 

Vida quotidiana 
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HIPÒTESIS 

 Les principals preguntes que s’han 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. 

 

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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ESQUEMA DE 

TREBALL 
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MARC TEÒRIC 

ESTAT DE L’ART 

L’ÀMBIT D’ESTUDI 

PROCÉS DE CREIXEMENT 
FACTORS DEL PROCÉS 
CONSEQÜÈNCIES  
DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL  
ESTRATÈGIES DE FUTUR 

SISTEMA VALLÈS ORIENTAL-
GRANOLLERS-SANT CELONI 

 

PRINCIPALS 
RESULTATS 

OBTINGUTS 

REFLEXIONS 
FINALS 

ANÀLISIS COMPARATIU  
TEIXIT DISPERS/COMPACTE 

L’ENQUESTA 

6 entrevistes semi 
estructurades  

TÈCNIQUES PER L’OBTENCIÓ 
DE LA INFORMACIÓ 

DEFINICIÓ DELS COMPONENTS O 
EIXOS D’ESTUDI 

observació de 
l’àmbit d’estudi 

informació de 
l’experiència pròpia 

QÜESTIONARI 

La mostra 

Treball de camp 

Codificació i 
elaboració de matriu 



EL QÜESTIONARI 
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Punt de partida: Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la població de Catalunya (2011) i 

l’enquesta de Mobilitat quotidiana (2006), l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 

Barcelona (IERMB) 

selecció de preguntes 
 
Adaptació de preguntes 
 
Noves preguntes 
 

 
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 
E1. Mobilitat quotidiana 
E2. Compra 
E3. Serveis i equipaments 
E4. Lleure 
E5. Espais públics 
E6. Relacions socials  
F. Valoració de l’entorn residencial  
 

1. Conèixer i analitzar les condicions de vida i els hàbits de les 

persones que viuen. 

2.  Avaluar els trets característics de les formes de vida i adaptació de 

les persones a l’entorn residencial. 

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

residencial 
 

OBJECTIUS  ESTRUCTURA 

Pretén abastar  diferents aspectes que caracteritzen la població i el  

seu entorn residencial  

Precodificat 

presencial 



LA MOSTRA 
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A. Selecció de 4 municipis  

- Tipus 1 representen els municipis amb dispersió alta i de tipus 2 dispersió mitjana 

- Segons criteris: taxa d’immigració alta entre el període 1992-2000, densitat baixa, alta 

superfície residencial i habitatges unifamiliars i una alta taxa de construcció (Pujades, I. i 

García, A. (2007) 

B. Selecció de 6 urbanitzacions  i 2 nuclis urbans 

-situades a una major distància dels nuclis urbans i aquelles que tenen 

una major superfície 

Municipi Urbanització/Nucl i  urbà  
Número 

d'entrevis tes

Cànoves  i  Samalús  Mirador del  Montseny 10

Nucl i  urbà 15

Sant Jul ia  d'Al fou 14

Les  Pungoles 13

Nucl i  urbà 12

Can Ram 14

Val l serena 10

Santa  Maria  de Pa lautordera  Can Pagà 12

Tota l 100

Sant Pere de Vi lamajor

Sant Antoni  de Vi lamajor

C. Selecció de 88 llars i 100 individus 

- Qüestionari recull informació bàsica dels diferents residents de la llar, informació de 293 persones   

- 73 enquestes urbanitzacions i 27 enquestes nucli urbà 

- sexe, edat i la categoria socioeconòmica, diferents col·lectius (joves, adults i gent gran), 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 

Fig. 3: 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 

Taula 1: Urbanitzacions del camp de treball 

Font: Elaboració pròpia 
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Les condicions de vida i els hàbits de la població presenten una relació en l’espai diferenciada per 

activitats. Així, la limitació de l’espai quotidià es circumscriu de manera diferent. 

L’ESPAI DE TREBALL 

TREBALL PRODUCTIU 

 

- Nivell d’autocontenció laboral  baix en el nucli urbà a diferència de Barcelona, i irrellevant en la urbanització. 

- La població de les urbanitzacions va a treballar més lluny respecte la població del nucli urbà (52,6% dels ocupats de les 

urbanitzacions treballen fora del Vallès Oriental i un 26,9% del nucli urbà). 

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

Homes Dones Homes Dones
Mateix municipi de residència 5,3 10,5 22,2 35,3
Barcelona i AMB 52,6 31,6 44,4 11,8
Vallès Oriental 31,6 47,4 22,2 52,9
Resta de la província 5,3 5,3 0,0 0,0
Fora de Catalunya 0,0 0,0 0,0 0,0
És irregular 5,3 5,3 11,1 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Urbanització Nucli urbà

- Les dones, tant de les urbanitzacions i del nucli urbà, tendeixen a treballar a llocs més pròxims, per la necessitat de conciliar la feina 

laboral amb les tasques de la llar i sobretot aquelles amb presència de nens, les que treballen més lluny tendeixen a realitzar 

jornada parcial respecte les que treballen més a prop ja que aquestes tenen major flexibilitat en horaris i jornada. 

Taula 2: Destinació dels desplaçaments al treball de la població ocupada (%) 

Font: Elaboració pròpia 
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L’ESPAI DE TREBALL 

TREBALL DOMÈSTIC 

 

- Desigual  distribució del treball domèstic entre sexes, és més rellevant 

en les urbanitzacions.  

- La dona del nucli urbà és més activa i d’un nivell intel·lectual més 

elevat, alt percentatge de dones amb estudis universitaris i que 

treballen respecte la urbanització. 

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

Taula 3: Persona que assumeix la responsabilitat principal de l’organització de les tasques familiars i 
domèstiques (%) 

Font: Elaboració pròpia 

- Elevat percentatge de dones que fan jornada parcial a les urbanitzacions, al nucli urbà és 

homogeni el nombre de dones i homes 

Font: Elaboració pròpia 

Fig. 4: Tipus de jornada realitzada per la població ocupada 
segons sexe (%) 
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L’ESPAI DE TREBALL 
- El vehicle privat és el mitjà de transport hegemònic i per excel·lència, tant en les urbanitzacions 

com al nucli urbà. 

- L’ús del transport públic combinat amb el privat, té com a destinació a la ciutat central i l’AMB i en 

els viatges intermunicipals s’utilitza el transport privat. 

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

Mitjà de transport utilitzat per la població 
ocupada en els desplaçaments al treball 
(%)

Urbanització Nucli urbà

A peu 2,6 26,9
Privat 76,3 73,1
Combina privat i públic 21,1 0,0
Total 100,0 100,0

Taula 6: Mitjà de transport utilitzat per la població ocupada en els 
desplaçaments al treball (%) 

Fig. 5: Temps de desplaçament al treball (només l'anada) de la població ocupada (%) 

Font: Elaboració pròpia 
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L’ESPAI D’ESTUDI 

- La majoria d’escoles primàries que accedeixen es troben al mateix municipi de residència, amb un 

major percentatge per la mostra del nucli urbà. 

- Els 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 i la majoria dels desplaçaments es fan 

a Barcelona i l’AMB.  

Destinació dels desplaçaments per 
estudi de la població segons edat  (%)

menors de 12 anys de12 a 16 anys de 16 a 18 anys més de 18 anys menors de 12 anys de12 a 16 anys de 16 a 18 anys més de 18 anys 
Mateix municipi de residència 64,1 55,6 50,0 0,0 88,5 50,0 33,3 0,0
Barcelona i AMB 0,0 0,0 10,0 80,0 7,7 0,0 33,3 75,0
Vallès Oriental 30,8 33,3 40,0 0,0 3,8 50,0 33,3 0,0
Resta de la província 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Fora de Catalunya 5,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Urbanització Nucli urbà

Taula 7: Destinació dels desplaçaments per estudi de la població que estudia segons edat (%) 

Font: Elaboració pròpia 
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L’ESPAI D’ESTUDI 
- Menors de 16 anys depenen totalment d’algun tipus de servei o dels pares 

- Majoria de les urbanitzacions disposen d’aquest servei d’accés als centres primaris, és rellevant el 

96,9% de la mostra que disposa del servei però que no en fan ús 

- 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 

És significatiu, l’alt percentatge d’aquesta dinàmica en la mostra del 

nucli urbà (65% nucli urbà i 42% urbanitzacions) i l’alt percentatge 

d’homes respecte les dones. 

Fig. 7: Desplaçaments a la feina segons si aprofiten el viatge 
per fer alguna activitat domèstica o familiar i sexe (%) 

 

Fig. 6: Servei de transport públic segons localització del lloc d'estudi (%) 

Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 
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L’ESPAI DE LES 

COMPRES 

- En el nucli urbà preval la compra de proximitat pels aliments frescos i en menor mesura pels 

envasats 

- La majoria d’urbanitzacions no hi ha comerços, i estan obligats a utilitzar el vehicle privat, hi ha un 

percentatge més elevat que compren als municipis pròxims, tant els aliments frescos i els envasats, 

però aquests en major percentatge, posats agafar el cotxe van el lloc on troben més varietat i 

millor preu.  

- La compra de vestit i calçat, la població del nucli urbà compra més a prop que a les urbanització i 

en les urbanitzacions hi ha un percentatge més elevat que compra a la ciutat de Barcelona 

Lloc on els membres de la llar 
compren habitualment  (%)

aliments frescos aliments envesats vestit i calçat aliments frescos aliments envesats vestit i calçat
Al mateix municipi de residència 19,2 12,3 1,4 55,6 40,7 7,4
indistintament 1,4 1,4 19,2 0,0 0,0 7,4
Internet/catàleg 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Àmbit Sistema Vallès Oriental 76,7 82,2 49,3 44,4 59,3 74,1
Fora àmbit 2,7 2,7 9,6 0,0 0,0 0,0
Barcelona 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 11,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Urbanització Nucli urbà

Taula  8: Lloc on els membres de la llar compren habitualment  

Font: Elaboració pròpia 
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L’ESPAI DEL LLEURE 
- 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, tant en la urbanització com al nucli urbà. 

- Activitats predominants són: passejar, 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 mentre que el nucli urbà estan més relacionades amb la cultura. 

Fig. 9: Distribució de l’ús o pràctica dels diferents equipaments i l’ús de l’espai 
públic (%) 

Font: Elaboració pròpia 

Fig.8: Distribució de l’ús o pràctica de les diferents activitats de lleure o 
culturals (%) 

Font: Elaboració pròpia 



INTRODUCCIÓ      OBJECTIUS     ESTAT DE L’ART     HIPÒTESI     METODOLOGIA    RESULTATS  OBTINGUTS     CONCLUSIONS     BIBLIOGRAFIA   

L’ESPAI DEL LLEURE - Les activitats més freqüents són aquelles que es realitzen més a prop del lloc de residència i les 

menys freqüents es desenvolupen més lluny ja que depenen d’equipaments d’escala de ciutat. 

- La urbanització absorbeix la població que va a passejar i practica esport o alguna activitat. 

- L’atracció d’altres ciutats fora de l’àmbit d’estudi i de la ciutat de Barcelona és molt baixa. Les 

activitats amb més presència és l’assistència a teatres, museus i exposicions, i amb un major 

percentatge per la població del nucli urbà. 

Fig. 10: Distribució de la freqüència de les diferents activitats de lleure o 
culturals a la urbanització (%) 

Font: Elaboració pròpia 

Fig. 11: Distribució de la freqüència de les diferents activitats de lleure o 
culturals al nucli urbà (%) 

Font: Elaboració pròpia 
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L’ESPAI DE LES 

RELACIONS  

LA XARXA COMUNITÀRIA  
 

- La delimitació de l’espai de les relacions personals es circumscriu majoritàriament en al mateix nucli 

urbà pel teixit compacte i  fora de la urbanització pel teixit dispers. 

- Respecte les relacions familiars un 47% dels 

enquestats de la urbanització 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 

“reagrupament familiar” 

Fig. 13: Motius per viure en urbanitzacions  (%) 

Fig. 12: Lloc on resideixen les persones amb les quals els entrevistats es relacionen (%) 

Font: Elaboració pròpia 



INTRODUCCIÓ      OBJECTIUS     ESTAT DE L’ART     HIPÒTESI     METODOLOGIA    RESULTATS  OBTINGUTS     CONCLUSIONS     BIBLIOGRAFIA   

L’ESPAI DE LES 

RELACIONS  

- Les relacions socials i personals de la mostra de la urbanització 

respecte a les d’abans de venir a viure en aquest teixit, 

consideren que són similars a les quals havien tingut abans, 

però és rellevant  el 36% de les dones que afirmen que en 

tenen menys. 

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

- La població del nucli urbà es relaciona més sovint respecte la mostra de la urbanització, cosa que 

deixa clar la relació amb el temps lliure.  

Fig. 14: Persones no residents a la llar amb les qual es relacionen segons la freqüència (%) 

Font: Elaboració pròpia 

Taula  9: Freqüència de les relacions socials en relació abans de venir a 
viure en la urbanització (%) 

 

Font: Elaboració pròpia 
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L’ESPAI DE LES 

RELACIONS  

LA XARXA ASSOCIATIVA 
 

- Baix percentatge de pertinença a associacions tant per la mostra de la urbanització i del nucli urbà 

(20% i 33%). 

- Respecte la localització de les persones amb les quals es relacionen la població de la urbanització, 

un 12% es localitza a la mateixa urbanització i respecte la població del nucli urbà, un 60% es 

localitza al mateix nucli. 

- En el teixit compacte la interrelació és més freqüent i el grau de pertinença al lloc de residència és 

major (67% de la mostra del nucli urbà considera que es bona respecte el 45% de les 

urbanitzacions). Emfatitzar el 27% i el 16% de la mostra de les urbanitzacions que considera que és 

dolenta o molt dolenta. 

Fig. 16: Valoració del grau de pertinença al lloc de residència (%) 

Font: Elaboració pròpia 

Fig. 15: Taxa de pertinença a entitats o associacions (%) 

Font: Elaboració pròpia 
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- 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, problemàtiques diferents entre el nucli urbà 

i les urbanitzacions  

- L’espai d’ús quotidià s’expandeix més i amb més intensitat en els teixits dispersos i se circumscriuen de manera diferent 

segons les activitats. Les activitats que s’expandeixen més són el treball productiu, el lleure i les relacions personals. 

- Aquest eixamplament 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. 

- 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.  

- 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.  

- L’enquesta per qüestionari és una bona eina de treball, que permet obtenir 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, és necessària una mostra molt més amplia del que s’ha realitzat per obtenir valors representatius, ja 

que alguns dels resultats obtinguts no mostren prou fidelment el col·lectiu estudiat, però l’esforç i els resultats de les 

entrevistes aporten un coneixement indicatiu de les condicions de vida en dispers. 
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