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Anàlisi dels factors de creixement d’una ciutat. El cas concret de Cerdanyola i Granollers 

Pol Llopart, Carla Llovet, David Planas i Mar Soriano 

1. RESUM EXECUTIU 
Segurament molts de nosaltres ens hem preguntat algun cop quina és la millor ciutat per viure, o 
si les polítiques de ciutat que adopta el nostre ajuntament tindran un bon desenvolupament en el 
futur, és a dir, si milloraran el nivell de vida de la nostra ciutat o no. També és possible que 
aquells que hagueu canviat de lloc de residència algun cop en la vostra vida, us hagueu plantejat 
diferents qüestions a l’hora d’escollir la vostra destinació, com per exemple la seva proximitat  
respecte el lloc de treball/estudi, la seva situació geogràfica, el nivell de vida, etc. Però quin 
d’aquests factors és més determinant? En què ha d’invertir una ciutat si vol atreure més gent? 

Òbviament totes aquestes preguntes no tenen una resposta senzilla, entre d’altres coses perquè la 
forma plantejada no és la millor per a un estudi coherent (què ens fa millorar el nostre nivell de 
vida, més comerç o més habitants? Més centres hospitalaris o més centres d’oci? Més 
comunicacions o més serveis?). Però motivacions com aquestes eren les que nosaltres ens vàrem 
fer al principi del treball i, delimitant bé el nostre àmbit d’estudi, hem aconseguit realitzar una 
aproximació per determinar i estudiar els factors més importants del creixement de les ciutats. 

Al llarg del treball, a part de conèixer algunes dades curioses, com quines són les ciutats amb 
més riquesa de Catalunya (en RFDB per càpita) hem analitzat diversos factors, com la 
immigració, el nivell d’atur o l’edat de la població autòctona, que hom podria considerar claus 
per una ciutat, però també hem trobat d’altres menys previsibles com els desplaçament diaris 
atrets i generats, el factor capitalitat, etc. 

A part de tot això teníem la intenció de fer el treball el més proper possible, en el que ens 
poguéssim sentir identificats i fins i tot trobar-li una aplicació directa. És per això que vam voler 
concretar i estudiar tots aquests factors en dues ciutats que coneixíem prou bé, però aquestes 
havien de complir una sèrie de característiques: la població d’aquestes ha de ser semblant, la 
situació geogràfica ha de ser prou propera per evitar biaixos per raons climàtiques, però alhora 
l’àmbit d’influència de les dues ha de ser petit perquè si no ens podríem trobar que les accions 
que tinguin lloc en una, tinguin conseqüències en l’altra. Creiem doncs que les dues ciutats 
escollides, Granollers i Cerdanyola del Vallès, compleixen amb les característiques. Aquestes 
ciutats es troben en la província de Barcelona, en la que podríem anomenar segona corona 
metropolitana; dins d’aquesta regió es troba la gran majoria de la població catalana, habitants de 
moltes ciutats segurament molt semblants a les dues analitzades, així que segurament gran part 
dels lectors també s’hi podran sentir identificats. 

També serveix aquest treball per refutar algunes de les hipòtesis que ens vam fer al principi i ens 
semblaven molts coherents i d’altres que es troben del tot esteses per la societat i, a més, a 
mesura que el lector vagi progressant en la lectura del treball podrà comprovar que no és un sol 
factor el que determina el desenvolupament de les ciutats, sinó que s’estableix una extensa xarxa 
d’interrelacions entre elles que promou aquest creixement. Així doncs, tan sols ens queda 
animar-vos a endinsar-vos en la lectura del treball, que esperem us resulti interessant. 
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2. INTRODUCCIÓ 
Abans d’entrar en matèria, creiem important exposar quina ha estat l’estructura i metodologia 
que hem seguit al llarg de tot aquest temps per tal de facilitar-ne el seguiment. 

En primer lloc, l’objectiu del nostre treball és analitzar quins són els factors de creixement 
d’una ciutat des de dues perspectives diferents: en primer lloc, estudiant com han evolucionat 
fins ara les dues ciutats, i en segon lloc, a través d’una part pràctica, intentant establir relacions 
entre diferents factors del creixement (estudiats en la part teòrica) i les variables de creixement.  

Les ciutats escollides per realitzar aquest treball comparatiu han estat Cerdanyola i Granollers. 
Hem triat aquestes dues perquè ens són molt properes als autors del treball, però per altra banda 
perquè complien un seguit de requesits que ens havíem plantejat: tant la població com la riquesa 
(RFDB per càpita) en l’actualitat de les dues és molt similar i volíem veure si era una cosa 
casual o no. Per altra banda, volíem dues ciutats properes geogràficament per tal d’evitar biaixos 
per raons climàtiques, culturals... (que també podrien ser factors de creixement, però que no 
formen part del nostre estudi), però que no fossin tan grans com per influenciar una a l’altra. 

Partint dels plantejaments teòrics postulats en la bibliografia amb la qual hem treballat, hem 
destacat diversos factors que en general poden influir en el creixement de qualsevol ciutat, però 
sense ser cap d’ells més important (almenys a priori) que els altres. 

Continuant amb la part teòrica del treball hem detallat l’evolució històrica d’ambdues ciutats 
durant el segle XX, per a poder contextualitzar força més el nostre treball i que el lector pugui 
entendre el perquè de la situació actual tant de Granollers com de Cerdanyola. Al realitzar 
aquesta evolució hem dut a terme una anàlisi de les diferències i similituds en el creixement 
d’ambdues per tal de veure com ha sigut el seu creixement i ja poder començar a observar que 
aquest s’ha degut a diferents factors. 

Una vegada hem tingut la part teòrica realitzada, ens hem posat a treballar amb la nostra part 
pràctica i per tal de començar, amb la intenció d’especificar més el treball, el que hem fet ha 
estat elaborar una sèrie d’hipòtesis més concretes que tractaven alguns dels factors per a 
estudiar-los de forma més concreta, ja que és impossible determinar quin són els factors que 
afecten més en el creixement i el grau de cadascun d’ells. 

Aquestes hipòtesis, que ens han servit de fil conductor per a la part pràctica del treball, són 
afirmacions que semblen seguir la lògica o bé són creences força exteses entre la població, un 
exemple d’aquesta última podria ser la de que “a major nombre d’immigrants, major és l’atur en 
aquella ciutat”. 

I a continuació, un cop introduït al lector amb una petita història econòmica i de fets bàsics de 
les dues ciutats, ens centrem en l’estudi del àmbit local. Aquesta anàlisi l’hem estructurada de 
manera que primer hem realitzat una radiografia comparativa actual de les macromagnituds més 
importants de les dues ciutats per veure on ens trobem en l’actualitat, així com també 
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l’explicació de l’evolució de les variables més importants per veure de quina manera hem arribat 
al punt actual.  

Un cop hem tingut totes les hipòtesis plantejades i aquesta situació de les variables, les hem 
estudiat amb diferents tècniques, des de l’observació de les dades i l’anàlisi d’aquestes 
mitjançant gràfics o taules, fins a l’elaboració de correlacions per tal de veure si afecten i de 
quina manera els diversos factors tant en el creixement econòmic (RFDB per càpita) com en el 
creixement de la població (nombre d’habitants), i un cop analitzades poder corroborar o refutar 
aquestes hipòtesis basant-nos en dades empíriques i estudis estadístics. 

Com ja hem dit anteriorment hem volgut centrar l’estudi en dues ciutats bastant semblants quant 
a nombre d’habitants com són Granollers i Cerdanyola. Però també hem analitzat algunes dades 
i hipòtesis que crèiem necessàries estudiar en un àmbit major com és el de tota Catalunya (dades 
comarcals).  

Finalment, i a mode de conclusió hem volgut fer una petita predicció sobre què pot passar en 
aquestes dues ciutats en els pròxims anys i ja per últim trobareu les conclusions finals que hem 
extret en el treball. 
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3. PART TEÒRICA: factors que poden influir en el creixement 
d’una ciutat. 
La teoria ens diu que són molt diversos els factors que poden contribuir al desenvolupament o 
creixement d’una ciutat. A més a més, molts d’ells tenen un conjunt de relacions entre ells que 
fan complicat determinar quin d’aquests és més important per si sol o determinar-ne les 
verdaderes conseqüències. 

A continuació el que farem serà presentar aquests factors que en general poden influir en el 
creixement urbà i explicar quines en són les causes fonamentals per tal de poder, durant el 
treball, analitzar quins tenen lloc en el nostre entorn. 

 

ENTORN: Poblacions del voltant 

Des del principi de la història els poblats s’han intentat assentar en entorns que afavorissin el seu 
desenvolupament; ja siguin per condicionants climatològics, territorials o per l’obtenció de 
subsistències. Però en l’actualitat ja no és tant aquest entorn natural el que influeix en el 
desenvolupament sinó la demografia i les característiques més imporants de les poblacions que 
ens envolten. Sobretot en el terreny en què nosaltres ens centrarem que és l’estructura de les 
poblacions, el nivell de vida d’aquestes i el nombre d’habitants, és a dir, les dades 
demogràfiques i econòmiques. 

Per posar un exemple podem pensar en la competència a l’hora d’oferir serveis (tant públics 
com botigues). Com la demanda és limitada en la majoria de casos, i els habitants d’una sola 
població no són molts cops suficients per assolir-la tota, molts d’aquests serveis són compartits 
per diverses ciutats. És a dir, la seu se situa en una població i els habitants de les altres s’hi han 
de desplaçar. Això pot passar, per exemple, amb els centres comercials, que requereixen un gran 
nombre de visitants, i si per exemple ens trobem en una població mitjana que té un centre 
comercial a un radi massa proper, pot resultar bastant infructuós créixer per la via del comerç, 
perquè la demanda ja està coberta per una població del voltant.  

 

COMUNICACIONS  

A l’hora de decidir on establir-se els habitants dels països més desenvolupats donen una gran 
importància a les comunicacions, ja que cada vegada més, gràcies a un bon estat de les 
comunicacions, les distàncies tant reals com virtuals es fan més curtes. 

La proximitat a grans vies de comunicació terrestres, ja siguin autopistes o corredors ferroviaris 
són importants tant pels particulars com cada cop més per les empreses, ja que dins d’un món 
globalitzat estar a prop de tot arreu és cada cop més important. 
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Però no només per la gent que decideix viure-hi, sinó per moltes altres raons, multitud de ciutats 
basen el seu creixement en la capacitat que tenen d’atraure gent per a treballar-hi, i això seria 
impossible sense una bona xarxa de comunicacions. De la mateixa manera passa amb el turisme. 

En les darreres dècades també esta prenent una importància capital les telecomunicacions, per 
tant les ciutats cada cop es preocupen més per tenir una bona xarxa telemàtica per facilitar les 
relacions a ciutadans i empreses. 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

Segurament aquest sigui un dels factors o eixos més clàssics en la teoria del creixement de les 
poblacions en termes demogràfics. Sens dubte no pot ser el mateix el creixement d’una ciutat, la 
població de la qual té una mitjana de 50 anys, que el creixement d’una altra que en té una de 30, 
o el creixement d’una ciutat que rebi un 30% d’immigració anual i una altra que en rebi un 2%. 

Això, però, no vol dir que un patró de creixement sigui millor que un altre, però sens dubte 
tenen un efecte diferent. Una població més envellida, serà menys fèrtil i per tant la taxa de 
natalitat serà menor, junt amb una taxa de mortalitat més que probablement elevada, i, per tant, 
el creixement natural serà petit. Al revés pot passar amb una població en edat fèrtil. Però no 
només això, no són els mateixos els serveis que demanden uns i altres, ni en termes econòmics 
les contribucions que poden fer (aquest és un exemple de les relacions que s’estableixen entre 
diferents factors, ja que un condicionant que pot semblar clarament demogràfic també té efectes 
econòmics). 

 

RECURSOS DELS QUE ES DISPOSA 

Aquest punt és el que segurament més té a veure amb l’aspecte econòmic. De fet, en cert sentit 
té a veure amb el model de creixement de Sollow, important en la teoria econòmica del 
creixement. El que ens diu és que, tal i com és lògic pensar, quants més recursos disposa una 
població, més possibilitats té de creixement perquè major podrà ser el volum d’inversió. Quan 
parlem de recursos ens referim a pressupostos dels ens públics, és a dir, dels ajuntaments (o 
altres òrgans públics que destinen una part dels seus pressupostos als ajuntaments). Però no hem 
de separar això de la riquesa ja existent en la població, ja que a major riquesa, major quantitat 
d’impostos recaptables i major pressupostos. 

Tots els recursos però, no han de ser necessàriament diners, també hi ha moltes altres 
pertinences de les ciutats que poden ajudar a crear riquesa, benestar o atraure més habitants; 
com poden ser recursos naturals, equipacions esportives o culturals, etc. 

Això fa que la possessió d’aquests recursos sigui una condició necessària però no suficient per el 
creixement, ja que és indispensable administrar-los correctament. 
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CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DE CADA MUNICIPI 

A part de totes aquests condicionants que poden compartir o no tots els municipis, hi ha moltes 
característiques en cadascun d’ells que els fan diferents a tots els altres i, per tant, els doten 
d’unes oportunitats o els priven d’altres a l’hora de créixer. 

Aquest és per molts autors el que realment marca el desenvolupament d’una ciutat: la capacitat 
d’usar correctament les seves característiques definitòries. Cal dir que quan parlem de correcte 
desenvolupament ens referim a assolir aquelles fites que s’han marcat, ja que no per totes les 
ciutats han de ser les mateixes tal i com veurem en el següent punt. 

Podem parlar en aquest cas de multitud d’exemples, ja sigui en grans ciutats com les capitals 
mundials (atractius turístics per aquest sol fet) o en petits pobles característics per la seva 
gastronomia per exemple. 

 

DECISIONS POLÍTIQUES  

Aquest és sens dubte el factor més subjectiu en el creixement de les ciutats, és el punt on es 
prenen les decisions de cap a on es vol anar. El governants (representats del poble), escullen 
quin model de ciutat volen seguir. Poden preferir augmentar el nivell de renda, créixer en 
població, atraure empreses, establir-se com a reclam turístic o lloc d’estiueig, apostar per les 
ciències, etc. Hi ha multitud de camins per prendre i a priori no hi ha un que es demostri 
clarament millor que els altres. Per tant, el que marca la diferència és la capacitat i la continuïtat 
a l’hora de porta-ho a terme. 

A més a més, en el nostre país ens trobem amb una problemàtica que no es dóna a tot arreu i és 
el fet que se segueix un model molt centralitzat i això fa que les decisions polítiques no es 
prenen totes en els ajuntaments i, per tant, algunes tot i no ser preses pels propis ajuntament 
també repercuteixen positiva o negativament. Aquest model centralitzat també afecta a les 
diferents ciutats perquè es volen acumular la majoria de recursos en les capitals o en llocs el més 
propers possibles d’aquestes; per exemple, aquí seria impensable tenir el parlament fora de la 
capital. I, per tant, hi ha ciutats que tot i que estiguin més preparades per tal d’assumir aquestes 
funcions no ho podran fer mai per estar massa lluny de la capital. 

 

CAPITALITAT 

Aquest factor només el posseeixen determinades ciutats, i fa que no sigui tant important en 
l’estudi general. Però per aquelles que de fet són capital (dins dels molts àmbits dels quals es pot 
ser capital, districte, comarca, regió, província, país..) és un condicionant clau. Aquest és 
considera com a positiu en la gran majoria del casos, ja que atrau més serveis, més 
reconeixement, millors comunicacions... 
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4. ESTUDI DELS ANTECEDENTS 

4.1. ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL CREIXEMENT DELS 
PRINCIPALS INDICADORS  DE LES DUES CIUTATS DURANT EL 
SEGLE XX 

A) Granollers: 

PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX, FINS EL FRANQUISME 

A partir de l’any 1900, el creixement demogràfic va ser força generalitzat a moltes de les 
comarques catalanes, a Granollers aquest creixement es va caracteritzar per ser tan sols un 34% 
vegetatiu, la resta provingué de la immigració. També van anar disminuint les poblacions de 
muntanya i augmentant les de pla dins la comarca, i això va comportar la transformació de les 
activitats productives, un augment considerable de l’oferta de treball industrial o de construcció. 
Fins aleshores, el Vallès Oriental havia estat la comarca menys poblada i menys industrialitzada 
dels entorns de Barcelona.  

Per parlar de l’activitat econòmica hem de mencionar com l’aparició del ferrocarril, el 
creixement i la millora de la xarxa viària, acceleren els processos d’explotació del recursos 
naturals. Tenim el comerç forestal, amb demanda d’alguns béns com el suro, llenya, i fusta pel 
ferrocarril. Tot i així, es troba per darrere de la indústria tèxtil, considerada monoproductora 
d’aquest bé, principalment teixits de cotó.  

Per últim, parlant del comerç de l’època trobem que la major part dels intercanvis eren 
intracomarcals i els mercats i les fires eren l’estructura comercial més eficient dins del sistema 
productiu.  

 

PERÍODE DE GUERRA I FRANQUISME 

Un cop acabada la Guerra Civil, la majoria de les comarques, entre elles el Vallès Oriental 
mantenen la població o en perden. Degut al descens de l’activitat econòmica, la població creix 
molt poc, en el nostre cas tan sols un 4%.  

Tot i així, després d’aquesta dècada, en els anys que van de 1950 fins a 1975, és quan es 
produeix el gran creixement de Granollers. Durant la dècada dels anys 50 la població augmenta 
un 28%, i als anys seixanta gràcies a la immigració, el Vallès Oriental és la segona comarca de 
tota Catalunya amb la taxa de creixement comarcal més elevada amb un 69,43%, corresponent 
un 20,5% a la població de Granollers.  
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Disminueix el nombre de població activa rural com a totes les societats industrials, fet que va 
produir el descens del nombre d’explotacions agrícoles i el desenvolupament del sector 
secundari i terciari. La Guerra Civil va afectar molt poc l’estructura productiva del tèxtil, 
produint-ne menys per manca de matèria prima, però en molts casos es va canviar la producció 
per roba de militars i les empreses es van saber adaptar: moltes van ser col·lectivitzades o 
intervengudes. Al començament de la segona Guerra Mundial va iniciar-se un període d’eufòria 
en el tèxtil gràcies a la possibilitat de venda a l’exterior sense massa competència i un mercat 
intern exclusiu. Ja als anys 50 apareixen nous sectors productius, els químics i metal·lúrgics. 

Per últim mencionar l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbanística a l’any 1953.  

 

TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA  I ANYS 80 

Aquesta etapa es caracteritza per l’inici dels processos de desconcentració demogràfica i amb 
ells el creixement de la mobilitat intrametropolitana.  

Granollers no és tan sols la capital comarcal administrativa, comercial o de serveis, sinó també 
és capital industrial. Els sectors industrials que es donaven en aquest període a Granollers van 
ser el de productes metàl·lics, màquines, material i accessoris elèctrics amb un 27,6%; el de 
productes químics amb un 16,5%; el de productes alimentaris i begudes amb un 15,2%, el de 
producció cautxú, plàstics, mobles i altres productes de fusta també amb un 15,2% i el de tèxtil, 
cuir i calçat amb un 13,6%.  

Com a últim indicador i no menys important parlarem del comerç a Granollers durant aquesta 
etapa, on ja estava consolidat i prenia força rellevància. Per tal de fent-se a la idea, transcriurem 
un fragment de Pere LLeonart de l’any 1987: “Granollers presenta, doncs, un minifundisme 
comercial, en consonància amb el que succeeix a la resta del país, i on predominen els sectors 
alimentaris (49%), vestit i calçat (17%) i mobiliari (12%). L’estructura del comerç és força 
tradicional, amb poca utilització de serveis moderns, com serien l’acceptació de targetes de 
crèdit, l’ús de caixes registradores...”1

 

 

 

 

 

                                                 
1 Reproduït de LLEONART, P.: El potencial econòmic del sistema de ciutats de Catalunya, Granollers. Un centre 
industrial i terciari de gran dinamisme. Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Direcció General de Política Territorial, Banca catalana. Barcelona 1988, pàgina 15. 
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ANYS 90 I INICIS DE SEGLE XXI 

El canvi que es va donar va ser un major creixement de la mobilitat intrametropolitana. 
D’aquesta manera, Granollers va actuar com a focus d’expulsió de població, expulsant població 
cap a nuclis propers i mitjans.  

Tot i així podem dir que la ciutat de Granollers, igual que altres municipis de la corona 
industrial de Barcelona, s’ha beneficiat de la saturació d’aquesta que comporta desplaçar 
indústria a les comarques de l’entorn. Amb aquest fet Granollers va experimentar un salt 
demogràfic brusc i una important transformació de la seva estructura productiva. Actualment, el 
sector industrial representa un 50% del PIB generat per l’economia del Vallès Oriental, 
destacant-hi amb un 27% els productes metàl·lics i la construcció de maquinària. En l’àmbit de 
Granollers, tot i que hi hagi una especialització de l’activitat industrial en l’actualitat s’està 
produint un procés de terciarització.  Parlant del mercat laboral a Granollers, podem dir que s’ha 
convertit en un subcentre dins l’àrea metropolitana polaritzant la força de treball dels municipis 
propers.  

 

 

B) Cerdanyola: 

PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX, FINS LA GUERRA CIVIL 

A començaments de segle, Cerdanyola era un poble format per tan sols uns pocs habitatges, 
aquestes cases eren una gran majoria d’estiueig de les famílies més benestants de Barcelona. Era 
un poble agrícola i conreava majoritàriament la vinya. Les primeres activitats industrials que 
neixen a Cerdanyola estan relacionades amb tota aquesta producció de vinya que hi havia a la 
ciutat i podem posar com a exemples els tallers boters o la destil·lació d’aiguardent i alcohol. 

L’any 1910 arriba l’electricitat a Cerdanyola i gràcies a aquesta comença la seva 
industrialització. El fet que marca aquest inici és la construcció de la fàbrica de materials per a 
la construcció, Roviralta (més coneguda amb el nom d’Uralita).  

D’aquesta manera passa de ser un poble totalment agrícola i rural a un amb una economia una 
mica més industrialitzada que comporta un creixement de la població i un l’augment dels 
serveis. També es duu a terme una gran quantitat d’obres públiques per donar més benestar a la 
població: construcció de mercats, clavegueres, fonts, últim tram de la carretera d’Horta...  
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PERÍODE DE GUERRA I FRANQUISME 

Els primers anys de guerra, es compliquen les comunicacions amb tren cap a Barcelona ja que 
l’electricitat de la línia es va tallar. Això va dificultar encara més el benestar de la població de 
Cerdanyola (que es va incrementar  durant aquells anys per tots els refugiats que va rebre). Els 
primers anys de la postguerra es caracteritzen per manca de treball, molta precarietat, destrucció, 
i sense creixement econòmic ni demogràfic.  

Però de cop, entre els anys 60 i 70 es va produir un salt bastant considerable d’aquest 
creixement degut bàsicament a la immigració, i durant aquell època Cerdanyola va multiplicar 
per 4 la seva població. 

Degut al ràpid creixement, es va convertir en una ciutat molt desordenada, amb poc benestar i 
serveis per a la població i fins i tot l’aparició de moltes xaboles il·legals fetes pels treballadors i 
durant alguns anys acceptades. Un últim apunt d’aquest període és la inauguració el 1971 de les 
primeres facultats de la UAB. 

 

TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA  I ANYS 80 

Un cop arribada la democràcia, el primer fet que cal destacar a Cerdanyola és la continuació de 
l’alt creixement demogràfic que s’havia encetat en els últims anys del període anterior.  

Aquesta immigració es justifica pel fet que els preus de Barcelona eren molt més elevats i, per 
tant, Cerdanyola comença a prendre format de ciutat-dormitori de les ciutats més industrials que 
té al voltant. Durant aquest primers anys de transició, es pren consciència dels dèficits que tenen 
els ciutadans i la ciutat (infraestructures sanitàries, d’educació...) que poc a poc es van suplint. 

En els anys 80 el creixement de la població s’atura tant per la caiguda de la natalitat com pel fre 
de la immigració. No estem dient que la població disminueixi, sinó que el ritme de creixement 
és molt més lent. Pel que fa al creixement urbanístic aquest és molt més ordenat que en el passat 
(Plans Urbanístics Parcials). Pel que fa a l’economia, continuen instal·lant-se noves empreses a 
la ciutat i van creixent les que ja hi havia, la major d’elles dedicades al sector tradicional. 

 

ANYS 90 I INICIS DE SEGLE XXI 

Durant aquesta època Cerdanyola continua sent principalment una ciutat-dormitori i la majoria 
de gent que hi immigra prové de Barcelona. El fet clau en l’evolució demogràfica és la 
independització el 1994, del barri de Ciutat-Badia, amb la pèrdua de més de 9000 habitants. 

Finalment, pel que fa a la indústria i la part més econòmica, en aquest període es comencen a 
instal·lar a Cerdanyola (aquest procés va començar en el període anteior) tot un seguit 
d’empreses de carácter tecnològic degut a l’ubicació de la UAB en el terme municipal. Això fa 
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que la ciutat ofereixi alguns llocs de treball més i que sigui una ciutat més vital per tots els 
alumnes que aquí hi viuen. Per altra banda, la creació del Parc Tecnològic ha suposat un canvi 
en el tipus d’indústria que hi havia a la ciutat, durant aquest temps hem passat de tenir una 
indústria tradicional a una tecnològica lligada al coneixement i la investigació de la UAB. Per 
altra banda, però, a part de que el tipus de indústria existent a la ciutat evoluciona, la ciutat 
també passa de ser una ciutat majoritàriament industrial a una ciutat centrada en el sector 
serveis. 

 

 
 

4.2. ANÀLISI DE LES DIFERÈNCIES I LES SEMBLANCES EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE LES DUES CIUTATS. 

PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX 

Per començar a parlar sobre les principals similituds i diferències en l’evolució d’aquests 
municipis ens hauríem de situar en els seus inicis i trobem com en tots dos casos l’agricultura 
era la base de la seva activitat econòmica, com a la majoria de Catalunya.  

- Cerdanyola era un poble agrícola on és conreava vinya i cereals, però més aviat era petit, 
disposava unes 381 cases a l’any 1910.  

- Granollers en canvi ja disposava de 5000 habitants i es caracteritzava pel sector forestal, en 
l’obtenció de fusta, suro i llenya  que es destinaven al ferrocarril i a les primeres indústries 
que sorgien.  

D'aquesta manera, podem apreciar que tot i ser activitats relacionades amb l'extracció de 
recursos naturals, Granollers en aquell moment ja es trobava més relacionat amb la indústria que 
no pas Cerdanyola.  

- Ja que no és fins l’any 1910 que arriba a Cerdanyola l’electricitat i és a partir d’aquest 
moment quan comença la seva industrialització.  

- Granollers ja en disposava des d’uns anys enrere amb una major coexistència de 
l’agricultura i el sector industrial 

Per últim afegirem que degut al creixement de la immigració que té lloc en ambdues ciutats 
durant el primer període del segle XX, totes dues pateixen una primera transformació dels 
municipis, amb aquest creixement demogràfic, juntament amb un desenvolupament del sector 
industrial i la construcció.  
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LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME 

Per començar aquest període hauríem de mencionar el fet que es va dur a terme de manera 
general en moltes empreses, la col·lectivització. Això va passar tant a Cerdanyola com a 
Granollers, de la mateixa manera que en tots dos municipis el creixement de la població va ser 
molt inferior al registrat durant el període anterior just després de la guerra. Aquest ínfim 
creixement es va veure solapat pel gran augment de la població en ambdues ciutats des de 1950 
fins a 1970 aproximadament.  

- A Cerdanyola aquest increment de la immigració va permetre-li desenvolupar la seva 
indústria i començar a esdevenir una ciutat semi-industrial, i en un principi, dormitori.  

- En el cas de Granollers aquest creixement li va permetre, a un nivell superior que a 
Cerdanyola, desenvolupar el sector secundari, on treballava el 75% de la població i el sector 
terciari, que ja començava a sorgir. En aquest moment, al contrari que en moltes altres 
localitats, el sector tèxtil assentat a Granollers surt guanyant per la possibilitat de vendre 
roba militar durant la segona Guerra Mundial. Tot i així pel fet que no innovi en la 
maquinària que fa servir acaba endarrerint-se de la competència.  

Al final d’aquest període en totes es plantegen plans urbanístics que es desenvoluparan durant la 
democràcia, per una necessitat d’ordenació urbanística i com a compromís social. 

 

TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA I ANYS 80 

Tal com s’ha mencionat prèviament aquest període és una etapa de millora per molts municipis, 
tot i que veurem que amb diferents graus. 

- Cerdanyola va rebre encara una última tongada d’immigrants arribant al 50% de la població 
la nascuda fora. D’aquest increment se’n va derivar l’augment del pes de la seva indústria 
però també es va agafar més consciència de serveis com els sanitaris i educatius. Es crea la 
UAB en aquest moment, que va repercutir de manera molt positiva al municipi, la millora de 
l’accessibilitat, la seva imatge...  

- Al contrari que Cerdanyola, en aquest moment l’estancament d’immigrants ja era evident a 
Granollers. Tot i així, pel fet que a Barcelona hi començava a haver una saturació del sector 
industrial, tots dos municipis es van veure afectats per l’augment de la inversió industrial. 
Amb el descens del paper de l’agricultura en la seva activitat econòmica s’incrementa la 
importància del béns manufacturats, degut a l’augment de la demanda d’aquests  i del 
comerç tot i que fos tradicional. 
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ANYS 90 I S.XXI 

Principalment durant aquest període, a partir de la situació en que ens trobàvem anteriorment, 
podem dir que en tots dos municipis es produeix una terciarització.  

- En el cas de Cerdanyola, la millora de les comunicacions, l’apogeu de l’UAB i la 
instal·lació del Parc Tecnològic del Vallès, fan que aquesta ciutat s’obri, que apareguin més 
serveis. Veiem com, tot i que ho fa tard, a dia d’avui és un municipi on s’hi desenvolupen 
innovacions tecnològiques i està al cap dels avanços en  aquest àmbit.  

- Granollers també pateix aquesta terciarització, però per causes diferents. Pel fet que aquest 
municipi sempre havia estat una ciutat amb tradició comercial, amb una indústria instaurada 
i amb una hegemonia respecte les localitats del voltant, els serveis tenen un pes molt 
important en la seva activitat econòmica. Però podríem arribar a dir que per manca 
d’innovacions, de millores en els mateixos serveis, renovant-los, es justifica que no hagi 
crescut tant en els últims anys. 

Durant aquest període també veiem com en ambdues ciutats la immigració rebuda canvia de 
procedència. Durant èpoques anteriors la majoria provenia de altres punts de l’Estat mentres que 
ara provenen de dins de la mateixa província com en els últims anys immigració exterior 
(Europa, Àfrica...). Aquest canvi en la immigració farà canviar els patrons de creixement en 
alguns aspectes. 
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5. PART PRÀCTICA 

5.1. FORMULACIÓ DE LES HIPÒTESIS CONCRETES I LA SEVA 
JUSTIFICACIÓ 

A l’hora de formular una hipòtesis ens hem trobat amb un problema bastant rellevant i és el fet 
que en el cas de l’estudi del creixement o de l’evolució de les ciutats, tal i com demostra la 
teoria, no es pot centrar o enfocar solament en un únic factor, ja que no és cert que un sol 
determinant faci modificar per si sol l’evolució dels milers d’individus que conviuen en una 
ciutat. Si aquest fos el cas, segurament seria molt fàcil preveure i sobretot influir en el 
desenvolupament de les poblacions controlant només aquest factor. 

Per aquest motiu el que nosaltres hem cregut necessari fer és diversificar les nostres hipòtesis 
per així intentar estudiar diversos factors o àmbits de creixement, i dins d’aquests àmbits una 
varietat d’aspectes concrets major. Això si, hem cregut també convenient, per l’adequació del 
treball i per l’extensió d’aquest, centrar-nos bàsicament en els aspectes econòmics i en els 
demogràfics. Aquests dos són alhora els més determinants i els més relacionats amb el nostre 
àmbit d’estudi. 

Tot i això cal senyalar que és difícil fer aquest suposada abstracció de tots els altres factors ja 
que les relacions entre tots els àmbits i condicionants son inacabables. I qualsevol decisió presa 
per un ens representatiu de qualsevol dels factors influeix quasi irremediablement en molts dels 
altres. Com a mostra podem plantejar el nostre propi cas, el nostre plantejament inicial era 
estudiar si la capitalitat (un únic factor) era realment determinant en el creixement d’una ciutat, 
però ràpidament ens en vam adonar que  dins d’aquest concepte hi havia influències de multitud 
de condicionants diferents, i que ens era gairebé impossible quins partien únicament de la 
capitalitat i quins havíem de considerar-los efectes col·laterals. 

Després de tenir en compte tots aquests plantejament, la tria de  les hipòtesis que hem acabat 
realitzant ha estat la següent, el seguit de les quals primer presentarem i a continuació 
intentarem explicar o justificar perquè les hem escollit. Per últim cal afegir, que tal i com hem 
comentat, és molt difícil estudiar en la seva globalitat com afecta cadascun dels factors i, per 
tant, el que hem dut a terme és una concreció a través de característiques de cada factor i veure 
com influeixen aquestes característiques en l’evolució demogràfica (nombre d’habitants) i 
econòmica (RFDB per càpita). 

Hipòtesis demogràfiques: 

 Un major nombre d’immigrants implica una major taxa de natalitat en un territori i un 
augment en la població total. 

 La dimensió i el poder adquisitiu de les poblacions que envolten una ciutat influeixen 
directament en aquesta.  
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Hipòtesis econòmiques: 

 Amb un preu per metre quadrat més alt, el ritme de creixement de la població es frena.  

 Quan es redueix l’atur augmenta la riquesa (RFDB) de la població. 

 La taxa d’immigració està relacionada amb la taxa d’atur. 

 Una capital obté més serveis i institucions de les que li pertocaria pel nombre 
d’habitants.  

 

Cal dir que en aquest apartat només volem especificar quin motiu ens ha dut a escollir aquestes 
sentències i perquè en un principi ens poden semblar raonables o com a mínim coherents a 
priori, és a dir, a falta de realitzar-ne el seu estudi.  

Comencem a analitzar doncs les hipòtesis de caire demogràfic: 

HIPOTESIS 1. Un major nombre d’immigrants implica una major taxa de natalitat 
en un territori i un augment de la població total. 

Al veure les taxes de natalitat per col·lectius ens adonem que els que tenen un nombre major de 
fills són els immigrants, però això no faria certa la nostra sentència; el que nosaltres volem 
comprovar és si aquesta major “fertilitat” es dóna en el país d’origen en la seva majoria, o si 
realment té una influència en la natalitat del nostre territori. Com es pot veure, aquesta hipòtesis 
aglutina els dos tipus de creixement demogràfic d’una ciutat, la pròpia immigració i el 
creixement degut a aquesta natalitat, però no alhora un decreixement de la població autòctona, 
que també es podria donar. 

 

HIPOTESIS 2. La dimensió i el poder adquisitiu de les poblacions que envolten una 
ciutat influeixen directament en aquesta. 

Sens dubte les poblacions estan influenciades pel seu entorn, però nosaltres amb aquesta 
hipòtesis i el seu posterior estudi pretenem discernir si aquest entorn només és el físic 
(vegetació, clima, proximitat a la costa...) o si  també són importants les poblacions del voltant, 
tal i com ens sembla lògic pensar. 

 

Passem a analitzar a continuació les de caire econòmic: 

HIPOTESIS 4. Amb un preu per metre quadrat més elevat, el ritme de creixement de 
la població es frena. 

Creiem que aquesta hipòtesis pren força i esdevé més lícit si alhora de plantejar-la fem el supòsit 
que els preu del metre quadrat és una variable exògena que ens bé donada i no reparem en els 
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factors que el determinen. Sota aquest supòsit, la nostra hipòtesis és clarament justificable, i fins 
i tot fàcil de demostrar amb les dades empíriques. Però, realment és aquesta la relació que es 
dona en la realitat? 

 

HIPOTESIS 5. Quan es redueix l’atur augmenta la riquesa (RFDB) de la població. 

És lògic pensar, que quan menor és el nombre d’atur, és a dir, més percentatge de la població 
activa està treballant, major és la riquesa d’una població perquè més de la meitat de la renda dels 
individus bé donada pel seu sou. Però que es redueixi l’atur pot no implicar un major nombre 
d’assalariats, sinó que pot ser derivat d’una disminució de la població activa o d’una onada 
migratòria. A més a més, durant els dos primers anys d’atur tots sabem que es cobra un subsidi i 
aquest també fa augmentar el patrimoni dels individus; pot fer variar aquest subsidi el signe de 
la relació? 

 

HIPOTESIS 6. La taxa d’immigració està relacionada amb la taxa d’atur. 

Aquesta és una assumpció que malauradament està molt estesa en el si de la nostra comunitat, ja 
sigui per l’interès de determinats grups d’opinió o perquè realment és una creença popular  
extreta de la experiència. Volem amb el nostre treball, utilitzar les dades que tenim d’aquest dos 
àmbits per comprovar si realment es dona o no aquesta relació, i en el cas afirmatiu, quin és el 
signe d’aquesta, és a dir, si la immigració fomenta o redueix l’atur. 

 

HIPOTESIS 7. Una capital obté més serveis i institucions de les que li pertocarien pel 
nombre d’habitants. 

Moltes son les capitals que alberguen seus supramunicipals com el consell comarcal, la 
diputació de la seva zona, seus de empreses públiques... Així com serveis no només dirigits a els 
habitants de la pròpia ciutat sinó de tota la comarca. Però, això passa també en altres ciutats d’un 
nombre semblant d’habitants? 
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5.2. ANÀLISI ACTUAL DE LES VARIABLES MÉS IMPORTANTS 

A continuació exposarem un anàlisi de la situació de les variables, dividides entre 
demogràfiques i econòmiques de les dues ciutats per tal de veure en quins punts les dues són 
iguals en l’actualitat i en quins punts divergeixen. Posteriorment ja veurem com s’ha arribat als 
punts actuals de les més importants d’aquestes. 

Dades demogràfiques 

Taula nº1: Població segons el lloc de naixement 2

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
14.878 20.837 1.480 2.985 19.258 10.725 15.695 14.447

Població segons el lloc de naixement 
Mateixa ciutat Resta Catalunya Resta del EstatResta comarca

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
2.139 1.309 664 4.939 2.667 4.612 338 268

Àsia i OceaniaResta Europa Àfrica Amèrica

 

La primera variable que compararem entre aquestes dues ciutats és la població, ja que és la 
diferència més visible a simple vista. La població total de Granollers és de 60.122 i la de 
Cerdanyola és 58.119. 

A Granollers hi trobem més gent nascuda a la mateixa ciutat i a la resta de la comarca perquè, 
com a capital de comarca, és un pol d’atracció. 

A Cerdanyola, en canvi, hi ha més gent nascuda a la resta de Catalunya perquè, a part d’estar 
més a prop de Barcelona (17km de Cerdanyola a Barcelona centre, per 31km de Granollers), és 
una ciutat limítrofa amb una altra comarca, el Barcelonès (la comarca amb més habitants de 
Catalunya) i, per tant, és lògic que hi hagi més gent nascuda fora del Vallès Occidental. 

Quant a la població nascuda fora d’Espanya, hi ha una clara diferència entre les dues ciutats: 
Granollers té un total de 11.128 immigrants estrangers, que suposa un 18.51% del total. Podem 
veure així com Granollers és una ciutat amb força immigració, ja que supera la mitjana catalana, 
que és un 16.36%, mentre que Cerdanyola no té gaire immigració, un 9.9%, que en dades 
absolutes equival a 5.808 persones. 

La principal diferència rau en els immigrants procedents d’Àfrica, dels quals Granollers en té un 
8.2% de la seva població total, molt clarament per sobre de la mitjana de Catalunya, que és d’un 
3.78%. Cerdanyola, en canvi, està bastant per sota de la mitjana, amb un 1.14% de població 
nascuda a Àfrica. 

Molt més semblant és el nombre d’immigrants procedents de fora de Catalunya però de dins 
d’Espanya, que és un 24.03% de la població de Granollers i un 27.01% de la de Cerdanyola, 
ambdues per sobre de la mitjana catalana, un 22.25%. 

                                                 
2 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 

 - 17 -



Anàlisi dels factors de creixement d’una ciutat. El cas concret de Cerdanyola i Granollers 

Pol Llopart, Carla Llovet, David Planas i Mar Soriano 

Amb totes aquestes dades podem veure com Cerdanyola només està per sobre la mitjana 
catalana en immigrants d’Espanya, mentre que Granollers està per sobre en tot menys en 
immigrants europeus i asiàtics i els procedents d’Oceania. 

Taula nº2: Moviment natural de la població3

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
580 746 362 426

Naixements Defuncions 
Moviment natural de la població

 

La major natalitat granollerina és explicada degut a que hi ha més immigració i a la procedència 
d’aquesta, ja que els que sostenen la taxa de natalitat catalana són sobretot els africans i sud-
americans, majoria a Granollers. Quant a defuncions veiem que hi ha una menor disparitat. 

Taula nº3: Taxa bruta de creixement 4

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
3,82 5,38 7,64 15,9 11,46 21,28

TotalNatural Migratori
Taxa bruta de creixement

 

Com ja es podia intuir tant en la taula de procedència de la població com en la del moviment 
natural, Granollers té una taxa bruta de creixement superior a la de Cerdanyola. Això es dona 
tant en el creixement natural, on Granollers, tot i tenir una mortalitat més alta, té una natalitat 
encara més alta i, per tant, el balanç total es favorable a Granollers; com en el migratori, on la 
diferència és molt més significativa, cosa que ja es veia clarament en la primera taula d’aquesta 
radiografia comparativa. 

Així doncs, segons les dades de la taula, Granollers creix més en l’actualitat que no pas 
Cerdanyola amb una diferència que podríem considerar significativa, gairebé del doble. Tot i 
això, no ens basarem en les taxes d’un sol any per extreure grans conclusions. 

Taula nº4: Migracions internes i saldos migratoris 5

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
-266 -370 218 124 -116 -118

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
-173 -196 -337 -560

Resta d'Espanya Total

Migracions internes, saldos migratoris
Mateixa comarca Resta de la província Resta de Catalunya

 

                                                 
3 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
4 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
5 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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L’any 2008, quant als saldos migratoris interns, ambdues ciutats van perdre habitants. Però cal 
remarcar que els saldos de migració interns, no tenen en compte tots els moviments, sinó només 
aquells que es produeixen dins del mateix país. 

Podem veure com ambdues ciutats tenen un patró similar, és a dir, només guanyen població de 
la resta de la província, en totes les altres migracions internes en perden. 

El moviment més important, com és normal per raons de proximitat, es produeix dins la mateixa 
comarca, i, en un procés de desmassificació en el qual l’Àrea Metropolitana perd població, és 
major en el cas de Granollers, que té ciutats més petites al voltant que no pas a Cerdanyola que 
és la petita de les ciutats del seu voltant. És a dir, entre Granollers i les petites poblacions del 
voltant hi ha un fenomen de transvasament de població cap a les localitats més petites. I aquest 
fenomen es dóna en una escala més gran entre Barcelona i les localitats del voltant, una de les 
quals és Cerdanyola, raó que explica perquè Granollers perd més habitants que Cerdanyola dins 
de la mateixa comarca i perquè Cerdanyola rep més habitants que Granollers dins de la 
província. 

 Taula nº5: Immigració exterior segons continent de procedència 6

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
169 88 267 130 79 723 586 869

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
125 51 1 1 1.270 2.015

TotalÂsia Oceania

Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica
Immigració exterior segons continent de procedència

 

Amb la immigració exterior es compensa, i de sobres, el saldo migratori negatiu que tenen 
ambdues ciutats en migració interior. En les dues ciutats, el territori de on més gent va arribar va 
ser Amèrica, la gran majoria dels quals són de Sud Amèrica, la qual cosa és normal perquè tenen 
el mateix idioma i lògicament emigren cap a un lloc on s’adaptaran més fàcilment. 

En general aquestes dades van en concordança amb el nombre total d’immigrants, és a dir, a 
Granollers hi ha un nombre més elevat d’immigrants africans, doncs aquest últim any van 
arribar més africans a Granollers que a Cerdanyola i, per exemple, a Cerdanyola hi ha més 
immigrants europeus, doncs al 2008 també van arribar més immigrants europeus a Cerdanyola 
que a Granollers. 

Cal recordar que totes aquestes dades les podem comparar tot i estar en termes absoluts perquè 
les poblacions de les dues ciutats són molt semblants. 

 

 

 
                                                 
6 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Taula nº6: Desplaçament obligat residència-treball7

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers 
25.004 25.406 19.099 31.666 -5.905 6.260

Total atrets Diferència atrets/generatsTotal generats
Desplaçament obligat residència-treball

 

Com es veu en les taules, Granollers i Cerdanyola tenen una població activa molt similar 
(25.000 persones aprox.), la diferència rau en el nombre de llocs de feina que genera cada ciutat 
(31.666 – 19.099 = 12.567 de diferència). 

D’aquests 25.406 persones actives de la capital vallesana, 12.983 treballen a Granollers mateix i 
les 12.423 restants treballen fora, mentre que 18.683 persones treballen a Granollers tot i no ser-
ne residents. En el cas de Cerdanyola, hi treballen 8.168 residents, 16.836 viuen a Cerdanyola 
però treballen fora i, en canvi, tan sols 10.931 persones venen a Cerdanyola a treballar. 

Veiem com Granollers atrau 6.260 llocs de treball més dels que genera i en canvi Cerdanyola 
genera 5.905 llocs de treball més dels que atrau. 

Una de les raons que pot explicar aquest fenomen és que Cerdanyola està molt propera a 
Barcelona, que atrau molts llocs de treball, i Granollers, al ser capital de comarca i tenir pobles 
més petits al voltant, produeix el mateix efecte que provoca Barcelona, però en una escala molt 
menor. 

Aquesta és una de les causes que pot explicar la diferència entre RFDB i PIB per càpita que es 
veurà en les taules següents. 

 Taula nº7: Atur registrat8

Cerdanyola Granollers
2.280 2.602

Atur registrat

 

Aquesta variable l’hem analitzat en termes absoluts perquè la població ocupada dels dos 
municipis és pràcticament idèntica i, per tant, en termes relatius queda gairebé igual. 

Tot i així, aquesta variable haurà canviat molt en aquest últim any degut a la crisis econòmica i a 
l’augment tant espectacular de l’atur dels últims mesos, així doncs molt probablement aquesta 
taula no té gaire semblança amb la situació actual. 

En la taula apareix que Granollers té un atur lleugerament més elevat que a Cerdanyola, en 
concret 322 aturats més. 

 

 
                                                 
7 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
8 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Dades econòmiques 

 Taula nº8: Renda Familiar Disponible Bruta 9

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
783,185 784,174 13,8 13,7

Renda Familiar Disponible Bruta*
Total Per càpita

 

RFDB*: Renda Familiar Disponible Bruta de base 2000 expressada en milers d'Euros 

La RFDB és el volum de renda de què disposen les famílies residents per al consum i l’estalvi, 
un cop restades les amortitzacions en les explotacions econòmiques familiars i els impostos 
directes i quotes de la Seguretat Social. L’Eurostat la recomana com a principal agregat 
econòmic regional.. 

Com que el total de les dues ciutats és gairebé el mateix i la població també és molt semblant 
això fa que la RFBD per càpita sigui pràcticament idèntica. 

Com ja hem explicat, aquesta dada indica la riquesa econòmica de les famílies i ens dona idea 
de la igualtat que també existeix en molts termes dins d’aquestes dues ciutats. 

Tot i així, s’ha de tenir en compte que dins de Cerdanyola hi ha Bellaterra, que és una zona amb 
una RFBD molt elevada i, molt probablement, distorsiona el valor total de Cerdanyola, que en 
general deu ser una mica inferior al que surt en aquesta taula. 

Ambdues ciutats estan per sota de la mitjana de Catalunya (Granollers està en el 97.6% i 
Cerdanyola en el 98.4%). 

 Taula nº9: Renda Familiar Disponible Bruta per recursos 10

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
65,6 64,8 22,4 21,4 12 13,8

Renda Familiar Disponible Bruta per recursos (%)
Remuneració d'Assalariats EBE1 Prestacions Socials

 

EBE1: Excedent Brut d'Explotació, és la renda que obtenen les unitats productives per la 
utilització dels seus propis actius de producció. 

La remuneració d'assalariats comprèn tota la remuneració en efectiu i en espècie a pagar pels 
empleadors als seus assalariats com a contrapartida del treball realitzat per aquests. 

Per prestacions socials s’entenen les transferències econòmiques i ajudes de caràcter social que 
concedeixen, sota determinades circumstàncies, els organismes públics i certes empreses a les 
famílies. 

                                                 
9 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
10 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Com podem veure en la taula, els percentatges que formen la RFDB són pràcticament idèntics, 
la qual cosa indica que les dues ciutats reben gran part de la seva capacitat econòmica prové de 
la remuneració d’assalariats, que està per sobre del 61.4%, mitjana catalana, i en menor mesura 
per l’excedent brut d’explotació i les prestacions socials, ambdues per sota de la mitjana 
catalana per pocs punts. 

 Taula nº10: Producte Interior Brut 11

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
898,9 1631,8 16,7 30,1 79 142,9

Producte Interior Brut
PIB total PIB per càpita Índex Catalunya = 100

 

Aquí podem veure com, contràriament a la RFDB, hi ha una gran diferència entre les dues 
ciutats, de fet Granollers gairebé dobla a Cerdanyola i està molt clarament per sobre de la 
mitjana de Catalunya. 

Aquesta diferència pot ser explicada, en part, per la diferència de llocs de treball atrets i 
generats, ja que el què les 31.666 persones que treballen a Granollers produeixen es 
comptabilitza en el PIB de la ciutat, mentre que els sous que cobren els 18.683 treballadors no 
residents a la capital vallesana es comptabilitzaran en la RFDB d’una altra població. A 
Cerdanyola tan sols hi treballen 19.099 persones i, per tant, és probable que es produeixi un PIB 
inferior que amb 31.666. En canvi, hi ha una diferència de 5.905 entre els cerdanyolencs que 
treballen fora i els no residents que treballen a Cerdanyola, cosa que fa que els diners que 
aquests treballadors guanyen treballant fora es comptabilitzin com a RFDB de Cerdanyola. 

També hi ha un altre fet que s’ha de tenir en compte, que és que Bellaterra és una zona molt rica 
però que no aporta gaire valor afegit, és a dir, sí que fa augmentar la RFDB de Cerdanyola 
perquè els habitants de Bellaterra tenen un poder adquisitiu molt elevat, però en canvi no fa 
augmentar tant el PIB perquè la gran majoria d’habitants de Bellaterra treballen o tenen els 
negocis fora de Cerdanyola. 

 Taula nº11: Població ocupada per sectors (%)12

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
0,4 0,6 27,6 34,1 8,6 8,6

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
63,5 56,8 25.004 25.406

Serveis Total (num)

Població ocupada per sectors (%)
Agricultura Indústria Construcció

 

                                                 
11 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
12 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Ambdues ciutats són majoritàriament terciàries, però només Cerdanyola està per sobre de la 
mitjana catalana en ocupats en el sector serveis, que és d’un 62% de la població activa. Amb 
aquest percentatge Cerdanyola compensa la menor població ocupada en la indústria. 

És a dir, Granollers és més industrial que Cerdanyola, tot i que ambdues estan per sobre de la 
mitjana, 25.2%. De fet Granollers és un dels nuclis industrials del Vallès Oriental. 

Finalment veiem com el percentatge d’ocupats en la construcció és idèntic i per sota del 10.35%, 
la mitjana catalana. 

 Taula nº12: Parc de vehicles, per tipus i índex de motorització 13

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
28.025 29.225 3.898 3.124 4.763 6.455 0,485 0,496

Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Turismes/habitant
Parc de vehicles, per tipus i Índex de motorització

 
 

Tal com veiem en la relació turismes per habitant, hi ha gairebé un turisme per cada dos 
habitants tan a Cerdanyola com a Granollers. Amb aquest valor estan per sobre de la mitjana 
catalana, que és de 0.462, tot i que Barcelona la distorsiona una mica la mitjana, ja que el 20% 
dels vehicles estan a Barcelona amb una ràtio de 0.386 turismes per habitant.  

Aquesta variable es pot entendre com un indicador de riquesa, ja que els vehicles solen tenir un 
preu molt elevat i, per tant, el fet de que hi hagi una quantitat de vehicles per sobre de la mitjana, 
parla positivament de la capacitat adquisitiva dels seus habitants. 

 Taula nº13: Empreses i els seus establiments 14

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
416 548 582 630 806 1.182

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
2.033 2.676 684 889 4.521 5.925

erveis, llevat comerç al deta Professionals i artistes Total

Comerç al detallIndústria
Empreses i els seus establiments

Construcció

 

Serveis*: llevat el comerç al detall 

En valors absoluts Granollers té un nombre superior de tots els tipus d’empreses i establiments, 
però en termes relatius la diferència és mínima entre les dues ciutats. 

Hi ha un percentatge gairebé idèntic en serveis (45%), professionals i artistes (15%) i en 
indústria (9.2%). El fet de que el percentatge d’indústries sigui idèntic en les dues poblacions i, 
en canvi, hi hagi més població ocupada en el sector secundari a Granollers, fa indicar que les 

                                                 
13 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
14 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 

 - 23 -



Anàlisi dels factors de creixement d’una ciutat. El cas concret de Cerdanyola i Granollers 

Pol Llopart, Carla Llovet, David Planas i Mar Soriano 

indústries granollerines o bé són més grans o bé són de sectors més intensius en treball i no tant 
en maquinària. 

Les úniques diferències en termes relatius són que Cerdanyola té un 2% més d’empreses de la 
construcció que Granollers, un 13% per un 11%, percentatge que es compensa en el comerç al 
detall, on Granollers té un 20% i Cerdanyola un 18%. De fet, tot i ser una ciutat més industrial 
que Cerdanyola, el centre de Granollers és eminentment comercial i això explica aquesta 
diferència. 

Taula nº14: Nombre d’entitats financeres (total)15

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
45 72 14 23 31 49 0,83 1,32

Entitats financeres (total)
Total Bancs Caixes Entitals financeres x 1000h

 

La major presència d’entitats financeres a Granollers es podria explicar a partir de la capitalitat 
de comarca, és a dir, si una entitat financera vol estar present al Vallès Oriental, el més probable 
es que tingui almenys una sucursal a la capital. I també es pot explicar pel nucli comercial que 
és el centre de Granollers i és lògic que en una zona on hi ha moltes botigues i es mogui un 
volum elevat de diners hi hagi bancs i caixes a prop. 

 Taula nº15: Establiments hotelers 16

Cerdanyola Granollers Cerdanyola Granollers
7 9 545 835

Nombre Places
Establiments hotelers

 

Per ser dues poblacions no costeres tenen un nombre d’hotels acceptable, ja que ni Cerdanyola 
ni Granollers no són gens turístiques. 

Els establiments hotelers de Granollers existeixen gairebé exclusivament degut a la proximitat 
del Circuit de Catalunya. 

I els de Cerdanyola un està situat a la Vila de la Universitat Autònoma i s’utilitza sobretot per 
als professors convidats i la resta són per a allotjar gent que ve a congressos, cursos, reunions de 
feina, etc. que se celebren a Barcelona, Sabadell o Terrassa. 

 

 

 

                                                 
15 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
16 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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5.3. ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DE LES VARIABLES MÉS 
IMPORTANTS 

A continuació procedirem a analitzar l’evolució de les variables més importants que 
caracteritzen econòmica i demogràficament una ciutat per tal de veure si aquesta ha sigut 
constant al llarg dels últims anys o si l’evolució en les dues ha estat similar o molt dispar i, per 
tant, que el fet que en l’actualitat siguin similar sigui només una coincidència. 

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA (RFDB) PER CÀPITA 

Gràfic nº1: Evolució de la RFDB per càpita 17

evolució de la RFDB per càpita
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Cerdanyola Granollers
 

Hem triat la RFDB com a principal indicador de riquesa regional perquè correspon als diners 
dels que disposen les famílies per a consumir, estalviar o invertir i perquè així ho recomana 
l’Eurostat 18  

Amb un primer cop d’ull al gràfic podem distingir tres etapes en l’evolució de la variable: de 
1991 a 1993, de 1994 a 1999 i del 2000 fins a l’actualitat. 

La primera etapa correspon als tres primers anys de la sèrie temporal i la seva principal 
característica és que Granollers està relativament per sobre de Cerdanyola. En aquests anys el 
creixement és molt moderat i, fins i tot, disminueix. 

La segona etapa (1994-1999) correspon a un període de creixement. En aquest període, 
Cerdanyola creix força més que a Granollers, arribant a una màxima diferència de 1423€ en la 
RFDB per càpita a l’any 1995, de fet és en aquest any on a Cerdanyola trobem la variació 
                                                 
17 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
Vegeu annex 1. Taula nº16: Evolució de la RFDB per càpita. Pàgina I 
18 Eurostat: Oficina Europea d’Estadística. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 
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interanual més pronunciada, un 25,52%, que juntament amb el 19,36% de creixement al 1994 
explica perquè es produeix aquesta diferència entre les dues ciutats. 

A partir de llavors, Granollers va retallant la distància que la separa de Cerdanyola fins a arribar 
a superar-la a l’any 2000, any en què s’inicia la tercera etapa. 

Aquesta última etapa es caracteritza per una evolució pràcticament idèntica en les dues 
poblacions estudiades. La única diferència significativa es dóna a l’any 2005, on Cerdanyola té 
una renda disponible per càpita de 550€ major, però en la resta d’anys la similitud és enorme, 
per exemple als anys 2002 i 2007 hi ha una diferència de 27€ i 12€ respectivament. 

És a dir, que podríem dir que és la variable que ha tingut una evolució més semblant en les dues 
localitats, seguida de ben a prop pel preu del m2, com ja es veurà en els següents gràfics. 

  

POBLACIÓ 

Gràfic nº2: Evolució de la població 19
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Com a variable demogràfica més representativa hem triat, lògicament, la població. 

Fàcilment podem distingir dues etapes molt diferents en l’evolució d’aquesta variable. 

En la primera etapa, que va de 1975 a 1995, veiem com Granollers té inicialment més habitants, 
però degut a l’espectacular creixement demogràfic que pateix Cerdanyola a l’any 1978 ja l’havia 
superat. Aquest enorme creixement continua fins a 1981 i és durant aquests sis anys quan 
Cerdanyola té els sis augments interanuals més elevats dels últims trenta anys. Per exemplificar 
                                                 
19 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
Vegeu annex 1. Taula nº17: Evolució de la població. Pàgina II 
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aquesta diferència en el creixement, podem veure com als anys 1978 i 1981 Cerdanyola creix en 
un 6% més que Granollers. 

A partir de 1981 la població de Cerdanyola passa a tenir un creixement molt més moderat, 
similar al que es produïa a Granollers des de 1976, per això de 1981 a 1994 tenen una evolució 
molt similar, però amb una diferència constant d’uns 5.000 habitants més a Cerdanyola. 

Aquesta primera etapa acaba amb el punt d’inflexió de 1995, on Cerdanyola perd 9.000 
habitants degut a que Badia del Vallès va independitzar-se de Cerdanyola i Barberà del Vallès i, 
per tant, els habitants que van passar a formar part de Badia, ja no es comptabilitzaven a 
Cerdanyola. 

A partir d’aquest any i fins a l’actualitat podem veure en el gràfic com les dues línies gairebé se 
superposen, la qual cosa demostra que han crescut gairebé idènticament però Granollers amb 
una població sempre lleugerament superior. De fet fins a l’any 2006 la diferència entre el 
nombre d’habitants de la capital vallesana i Cerdanyola no va superar les 1.000 persones, 
diferència que ha anat augmentant aquests dos últims anys fins a gairebé superar en 2.000 
habitants a Cerdanyola. 

Aquest major creixement de Granollers en els últims anys és sobretot degut a la forta arribada 
d’immigrants, molt més nombrosos que a Cerdanyola i que, com ja explicarem més 
detalladament en l’apartat de Correlacions, fan augmentar la població per dues vies. La primera 
és la via migratòria, la qual fa augmentar la població a curt termini perquè al arribar un 
immigrant nou en una ciutat, al empadronar-se, la ciutat ha guanyat un habitant. I la segona és la 
via natural, que com ja hem observat anteriorment, els immigrants (sobretot els dels dos 
col·lectius majoritaris, com són els africans i sud-americans) tenen una natalitat més elevada, 
així doncs a llarg termini el nombre d’habitants d’aquella ciutat augmentarà perquè aquests 
immigrants tindran més fills que la mitjana de la població autòctona. 
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ATUR REGISTRAT 

Gràfic nº3: Evolució de l’atur registrat 20
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En l’evolució d’aquesta variable veiem com a Granollers hi ha hagut menys variació que a 
Cerdanyola. A la capital vallesana el màxim nombre d’aturats han estat els 4.207 de l’any 1985 i 
el mínim els 1.366 de l’any 2001, mentre que a Cerdanyola el màxim ha sigut molt superior al 
de Granollers, amb 6.175 aturats a l’any 1988 i un mínim de 1.750 al 2000. 

A simple vista es podrien distingir tres etapes principals. 

La primera és la més curta de totes i va de 1983 a 1985, en la qual el nombre d’aturats augmenta 
considerablement, concretament augmenta en gairebé 1.000 aturats a cada localitat. 

A l’any 1986 comença una segona etapa caracteritzada per l’evolució dispar de Granollers i 
Cerdanyola, a més a més també és l’etapa amb un atur més elevat. A la capital vallesana 
disminueix ràpidament fins a estancar-se una mica entre 1990 i 1992, per després patir durant 
dos anys consecutius dos dels augments més notables dels últims 25 anys. 

En canvi, durant aquesta etapa el nombre d’aturats es manté molt més alt a Cerdanyola, arribant 
al seu màxim històric dels últims anys, 6.175 a l’any 1988, amb un augment d’un 40% respecte 
a l’any anterior. Llavors el nombre d’aturats disminueix constantment, a excepció d’una petita 
pujada a l’any 1993. 

Amb l’arribada del 1994 es posa fi a la segona etapa i comença una tercera etapa amb molta 
igualtat en quan a l’evolució de la variable. Fins a 1999 la tendència continua sent la de 
disminuir el nombre d’aturats any rere any i llavors s’entra en un període d’estancament que 
                                                 
20 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
Vegeu annex 1. Taula nº18: Evolució de l’atur registrat. Pàgina III 
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dura fins a 2005, on hi ha una lleugera pujada, major a Granollers, que deixa el nombre d’aturats 
en pràcticament el mateix a les dues ciutats. 

En els últims tres anys a Cerdanyola s’ha mantingut constant, mentre que a Granollers hi va 
haver una petita baixada al 2006 i posteriorment un augment bastant considerable al 2008. 

Aquesta última etapa és la que té un nombre d’aturats més constant i baix, ja que no arriba a 
superar els 3.000 aturats i hi ha varis anys amb un nombre inferior als 2.000. 

  

IMMIGRACIÓ EXTERIOR 

 Gràfic nº4: Evolució del nombre total d’immigrants exteriors 21
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Per immigració exterior entenem els immigrants que han nascut fora del país, així doncs la 
immigració interna, és a dir, els que han nascut a Espanya, no es conten en aquesta variable. 

A línies generals, de 1988 fins a 1999 hi havia més immigrants exteriors a Cerdanyola que a 
Granollers, però a partir del 2000 aquesta tendència va canviar dràsticament. 

Els primers anys de la sèrie temporal són dominats per Cerdanyola, però amb una diferència 
molt mínima, de fet la màxima va ser al 1995, on Cerdanyola tenia 262 immigrants que 
Granollers. Aquesta diferència tan petita ve donada pel creixement molt moderat produït en 
aquests anys. 

De fet, en aquests 12 anys el nombre d’immigrants exteriors ha crescut en 1002 persones a 
Cerdanyola i 1124 a Granollers, creixement menor al produït tan sols entre els anys 2003 i 2004. 

                                                 
21 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
Vegeu annex 1. Taula nº19: Evolució del nombre total d’immigrants exteriors. Pàgina IV 
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Això mostra clarament el canvi patró de creixement iniciat al 2000, on es va disparar la 
immigració exterior, sobretot a Granollers, tal com veiem en el gràfic. 

L’any 2000 va ser el primer on Granollers va tenir un nombre d’immigrants superior a 
Cerdanyola, concretament 362 més, aquesta diferència va anar creixent constantment, any rere 
any hi havia un nombre més elevat d’immigrants a Granollers. 

Aquesta tendència de creixement no va donar cap senyal de minvar fins al 2007, que va ser el 
primer any del segle XIX on la variació interanual no va ser superior al 15% (a excepció de 
l’any 2000 a Cerdanyola), de fet, en la majoria d’anys entre el 2000 i el 2006, l’augment ha 
oscil·lat entre el 20% i el 40%. 

Aquest ha sigut l’únic any en què el nombre absolut d’immigrants ha disminuït, ho va fer a 
Cerdanyola en un 1.14%. 

Tot i aquest estancament, al 2008 va tornar a créixer amb força, però més a Granollers, on ha 
sigut el segon creixement més elevat en termes absoluts (1578 immigrants més) que a 
Cerdanyola, provocant que aquest sigui l’any amb una major diferència entre ambdues 
poblacions, 4613 immigrants exteriors més a la capital vallesana que a Cerdanyola. 

 

PREU DELS HABITATGES (€/METRE2) 

Gràfic nº5: Evolució del preu del metre quadrat.22
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La variable que reflecteix amb més fidelitat l’evolució dels preus de la vivenda és el preu del 
metre quadrat, a l’evitar així la incidència del tamany dels habitatges. 

                                                 
22 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
Vegeu annex 1. Taula nº20: Evolució del preu del metre quadrat. Pàgina V 
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A primer cop d’ull veiem en el gràfic que a Cerdanyola sempre ha estat una mica més alt que a 
Granollers, exceptuant l’any 2005, però tot i així han tingut un creixement molt similar. 

El preu del metre quadrat d’habitatges nous a Granollers a l’any 1995 era de 811€ i a 
Cerdanyola de 823€. Durant la segona meitat de la dècada dels 90, el preu no va tenir cap pujada 
espectacular, fins i tot, a Granollers l’any 1997 va pujar tan sols un 0.48%, sent així l’únic any 
on el preu del metre quadrat d’habitatge ha pujat menys que l’IPC, que en aquell any va pujar un 
2.1%. Aquest va ser el primer any on es van començar a distanciar els preus entre les dues 
ciutats, al augmentar un 11.96% a Cerdanyola. 

A l’any 2000 va començar la tendència alcista dels preus, amb un augment del 19.78% a 
Cerdanyola i 14.27% a Granollers, ciutat en la qual es va doblar a l’any 2001. 

Una de les moltes causes d’aquest creixement va ser l’increment de la demanda entre 2000 i 
2002, donat pel fet que molts compradors pretenien blanquejar diners a través de les 
transaccions immobiliàries abans de l’entrada en circulació de l’euro. 

El 2002 es va viure una petita situació d’estancament a Granollers, on va passar d’un augment 
del 28.12% de l’any 2001 a només un 7.71%, però a Cerdanyola el preu va augmentar molt més, 
tornant-se a distanciar els preus en ambdues localitats. 

La tendència alcista va continuar en els dos anys següents, arribant el 2004 a la màxima variació 
interanual viscuda en els últims 13 anys tant a Cerdanyola com a Granollers, amb 56.96% i 
33.22% respectivament. Va ser en aquest any on hi va haver la màxima diferència entre les dues 
poblacions, el preu del m2 era 792€ major a Cerdanyola que a Granollers. 

Aquesta diferència, però, va neutralitzar-se totalment l’any següent, l’únic any on el preu ha 
disminuït a Cerdanyola, amb una baixada considerable d’un 14.15%, aquell mateix any, en 
canvi, a Granollers va augmentar prop d’un 14%, sent l’únic cop on el preu del m2 a la capital 
vallesana ha estat més elevat que a Cerdanyola. 

Llavors va començar a Granollers una tendència a l’alentiment d’aquest augment que va durar 
fins al 2007, sent la variació sempre menor que la de l’any anterior, en canvi a Cerdanyola 
aquest alentiment no va començar fins al mateix 2007, ja que al 2006 va augmentar en un 31%, 
la segona màxima variació interanual dels seus últims 13 anys. 
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5.4. ANÀLISI DE LES CORRELACIONS 

Aquesta és el capítol més important de la nostra part pràctica: hem realitzat tot un seguit de 
correlacions per intentar veure quins factors afecten al creixement demogràfic i quins a 
l’econòmic, per, posteriorment corroborar o refutar algunes de les hipòtesis que ens havíem 
plantejat. El conjunt de correlacions relacionen les variables més importants que hem considerat 
anteriorment i ja n’hem estudiat la seva evolució, juntament amb la RFDB (pel creixement 
econòmic) i la població (pel creixement demogràfic). 

 

RELACIÓ ENTRE L’ATUR I LA RFDB PER CÀPITA: 

En aquests gràfics trobem que la correlació entre les dues variables és negativa, és a dir, quan 
l’atur puja, la RFDB baixa, i que és més forta la correlació a Cerdanyola (-68,7%) que a 
Granollers (-51,1%). 

Si bé no arriben, Cerdanyola per ben poc, a un -70%, valor a partir del qual una correlació es 
considera alta, creiem que la relació existeix degut a que una gran part de la RFDB prové de la 
remuneració d’assalariats (al voltant del 65%), que és el sou que reben els treballadors per 
compte d’altri. Al pujar l’atur, vol dir que hi ha menys treballadors que reben un sou per part de 
les empreses, així doncs la remuneració d’assalariats baixa i, per tant, la RFDB també. Ara bé, la 
correlació no és molt alta perquè la gent que es queda sense feina rep una retribució pel fet 
d’estar a l’atur que s’engloba dins de les prestacions socials, que també formen part de la RFDB. 

Però la RFDB baixa al augmentar l’atur perquè el sou que els treballadors deixen de cobrar al 
passar a ser aturats és major que la retribució que se’ls paga. 

Gràfic nº6: Relació entre l’atur i la RFDB per càpita de Cerdanyola 23
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23 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Gràfic nº7: Relació entre l’atur i la RFDB per càpita de Granollers24
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RELACIÓ ENTRE LA IMMIGRACIÓ EXTERIOR I LA RFDB PER CÀPITA: 

La primera impressió al mirar les dues gràfiques de l’evolució de les dues variables i l’elevat 
coeficient de correlació que hi ha entre elles, un 94,4% a Cerdanyola i un 96,8% a Granollers, 
ens pot dur a una interpretació errònia, ja que el fet de que tinguin una evolució pràcticament 
idèntica pot fer pensar que el nombre d’immigrants totals vinguts de fora d’Espanya sigui la 
variable que més influeix en el creixement de la renda familiar disponible bruta. 

Si bé és cert que si hi ha una oferta de llocs de treball superior a la demanda que tenen aquests, 
al arribar nous immigrants aquestes vacants s’ompliran i hi haurà més gent que estarà cobrant un 
sou, però la RFDB per càpita tan sols augmentarà degut a l’arribada d’immigrants si els sous 
que aquests cobren estan per sobre de la mitjana. 

A més a més, com hem vist als gràfics anteriors, aquestes dues poblacions sempre han tingut 
cert nombre d’aturats, cosa que indica que mai hi ha hagut una oferta de llocs de treball més 
gran que el nombre de persones disposades a treballar i, per tant, no podem estar segurs de que 
tots els immigrants que arribin a Cerdanyola o Granollers puguin trobar una feina 
immediatament. 

Així doncs, podem determinar que el fet de que l’evolució d’aquestes dues variables sigui tan 
semblant és més un fet de coincidència que de relació entre elles, així que l’evolució d’ambdues 
variables en els pròxims anys és probable que sigui força diferent. 

  

 

 

 
                                                 
24 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Gràfic nº8: Relació entre la immigració exterior i la RFDB per càpita de Cerdanyola25
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 Gràfic nº9: Relació entre la immigració exterior i la RFDB per càpita de Granollers 26
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RELACIÓ ENTRE LA RFDB PER CÀPITA I EL PREU DEL METRE QUADRAT 

Al estudiar la relació que hi ha entre aquestes dues variables hem invertit l’ordre utilitzat en les 
dues anàlisis anteriors perquè creiem que la seva relació és molt més lògica si la RFDB és la 
variable explicativa i el preu del metre quadrat és la variable resposta, ja que un major poder 
adquisitiu pot explicar que el preu del m2 augmenti i no a la inversa.  

La teoria diu que quan la gent veu augmentat el seu poder adquisitiu, estan disposats a pagar un 
preu més alt pels béns, però com veiem en els gràfics, la RFDB augmenta de 8.000 a 
15.000€/any i el preu del m2 augmenta de 1.000 a 4.000€/m2, és a dir, la RFDB ha augmentat 
7.000€ i el preu del m2 ho ha fet en 3.000€. I donat que els pisos solen tenir entre 60 i 100m2, el 
seu preu total s’ha vist augmentat en més de 180.000€, per tant és lògic dir que aquest augment 
no pot ser explicat tan sols per l’increment de la renda. 

                                                 
25 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
26 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Així doncs, tot i tenir una correlació molt elevada, Cerdanyola 91,6% i Granollers 85%, 
l’augment de la RFDB no creiem que faci que el preu del m2 pugi, sinó que més aviat és un 
factor que permet que pugi. És a dir, el què pot explicar que el preu del m2 augmenti és, per 
exemple, la baixada dels tipus d’interès, l’augment de la durada de les hipoteques o la reducció 
de l’oferta de sòl, en canvi l’augment del poder adquisitiu el què fa és permetre que la gent 
pugui demanar una hipoteca que creu que en el futur podrà pagar i així poder comprar un 
habitatge tot i l’augment espectacular del seu preu. 

Gràfic nº10: Relació entre la RFDB per càpita i el preu del metre quadrat de 
Cerdanyola 27
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Gràfic nº11: Relació entre la RFDB per càpita i el preu del metre quadrat de 
Granollers28
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27  Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
28  Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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RELACIÓ ENTRE L’ATUR I LA POBLACIÓ 

Abans d’elaborar els gràfics i calcular la correlació existent entre l’atur i la població crèiem que 
el fet de que l’atur registrat en una ciutat fos alt, faria que la població emigrés cap a un territori 
amb més possibilitats de trobar feina, és a dir, un territori amb l’atur més baix. 

Però clar, la lògica diu que els que emigrarien de la ciutat serien els aturats i, per tant, l’atur 
disminuiria a un ritme similar que la població, cosa que queda totalment desmentida amb el 
gràfic de Granollers, el qual té una correlació negativa, és a dir, quan l’atur baixa, la població 
augmenta i viceversa. 

A més, el fet de que la correlació de Cerdanyola sigui positiva, un 20,9% (el valor més baix de 
les correlacions estudiades) i que la de Granollers sigui negativa, un –53,4%, també pot dur a 
pensar que no hi ha una tònica general en aquest sentit, és a dir, que si la gent no troba feina a la 
seva ciutat, busca treball a poblacions properes però no emigra, sinó que segueix vivint a la 
mateixa ciutat. 

 Gràfic nº12: Relació entre l’atur i la població de Cerdanyola 29
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 Gràfic nº13: Relació entre l’atur i la població de Granollers30
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29 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
30 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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RELACIÓ ENTRE LA IMMIGRACIÓ EXTERIOR I LA POBLACIÓ 

La relació entre aquestes dues variables és completament lògica, ja que al arribar nous 
immigrants a una ciutat, la població d’aquesta, òbviament, augmenta. Això ho podem veure amb 
la forta correlació existent, Cerdanyola té un 99,4% (el valor més alt de les estudiades) i 
Granollers un 94,7%. 

A més, el fet de que arribi immigració exterior fa augmentar la població a través de dues vies, la 
primera és la ja explicada de que al arribar nous immigrants puja la població i la segona és que 
com ja se sap, els immigrants africans i sud-americans (que són els dos col·lectius d’immigrants 
predominants) tenen una taxa de natalitat més alta. 

Així doncs, la població creix a partir d’un moviment migratori a curt termini i d’un moviment 
natural a llarg termini a partir dels fills que aquests immigrants tinguin al nostre territori. 

 Gràfic nº14: Relació la immigració exterior i la població de Cerdanyola 31
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 Gràfic nº15: Relació la immigració exterior i la població de Granollers 32
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31 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
32 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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RELACIÓ ENTRE LA POBLACIÓ I EL PREU DEL METRE QUADRAT: 

En aquest cas també hem volgut analitzar la relació amb l’ordre invertit, la població en l’eix X i 
el preu del m2 a l’eix Y, ja que un cop vist que un increment en el preu del m2 no provoca que es 
freni el ritme de creixement de la població, creiem que l’explicació lògica ve donada per una 
altra banda. 

Donat que hi ha una quantitat màxima de sòl on s’hi poden construir habitatges, el sòl 
urbanitzable, a mesura que va augmentant la població d’una ciutat, aquest sòl urbanitzable es va 
reduint, a no ser que es produeixin requalificacions de terreny. 

Així doncs, cada cop és més escàs el sòl per edificar i el seu preu es veu augmentat. 

En els gràfics següents hi trobem una correlació d’un 95,6% a Cerdanyola i un 96,8% a 
Granollers, és a dir, que si bé no és l’únic factor determinant, si que s’ha de tenir molt en 
compte. 

 Gràfic nº16: Relació entre la població i el preu del metre quadrat de Cerdanyola 33
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 Gràfic nº17: Relació entre la població i el preu del metre quadrat de Granollers 34
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33 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
34 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Hipòtesis: Al augmentar el preu del metre quadrat, el ritme de creixement de la 
població es frena. 

Perquè aquesta hipòtesis fos certa, la correlació existent entre les dues variables estudiades en el 
gràfic hauria de ser molt baixa o directament negativa. En canvi ens trobem amb unes 
correlacions altíssimes tant a Cerdanyola com a Granollers, un 98,5% i un 96,8% 
respectivament. 

Amb aquestes dades podem veure clarament com al augmentar el preu del m2 no s’ha frenat el 
creixement de la població, sinó que aquesta ha seguit incrementant al llarg dels anys. Tot i així, 
el fet de que la correlació sigui tan alta no vol dir necessàriament que el preu del m2 influeixi 
directament en l’evolució de la població, però sí que ens diu que durant els últims anys al 
augmentar una, l’altra ha seguit augmentant, desmentint així aquesta hipòtesis formulada. 

 Gràfic nº18: Relació entre el preu del metre quadra i la població de Cerdanyola 35
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 Gràfic nº19: Relació entre el preu del metre quadrat i la població de Cerdanyola36
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35 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
36 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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Correlacions de dades comarcals 

Fins ara totes les correlacions eren de Cerdanyola i Granollers, però per tal d’analitzar dues 
hipòtesis hem cregut més convenient tractar unes dades més àmplies: les de totes les comarques 
de Catalunya. 

 

RELACIÓ ENTRE LA TAXA D’IMMIGRACIÓ I LA TAXA DE NATALITAT: 

Se sap tant Espanya com Catalunya tenim una natalitat extremadament baixes mentre que altres 
països o continents la tenen molt més elevada. És per això que volem veure si la immigració 
externa influeix en la taxa de natalitat de les nostres comarques. 

Observant el gràfic entre la taxa d’immigració general i la taxa de natalitat veiem que no hi ha 
correlació entre les dues variables, ja que aquesta és tan sols de 0,3161, però hem volgut 
aprofundir més i hem volgut analitzar tan sols la immigració d’Àfrica i Amèrica del Sud perquè 
tal i com hem estudiat anteriorment és la immigració més nombrosa tant a les dues ciutats 
estudiades com en tot Catalunya en general. És amb aquest gràfic en què observem que tot i no 
arribar a ser extremadament forta, podem parlar de l’existència d’una relació entre la taxa 
d’immigració i la taxa de natalitat (la correlació és de 0,6469) i, per tant, podem concloure que 
la immigració influeix en el creixement de la població de les ciutats també per la banda de la 
natalitat. 

 Gràfic nº20: Relació entre la taxa d’immigració i la taxa de natalitat37
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Gràfic nº21: Relació entre la taxa d’immigració d’Àfrica i d’Amèrica del Sud i la taxa 
de natalitat38

                                                 
37 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
38 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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RELACIÓ ENTRE LA TAXA D’IMMIGRACIÓ I LA TAXA D’ATUR: 

Una creença molt extesa entre la societat és que per culpa de la immigració hi ha gent d’aquí 
que es queda sense feina i que hi ha més atur. Però és certa aquesta afirmació? Observant el 
gràfic de la taxa de tota la immigració veiem que la correlació és de -0,03, és a dir inexistent i a 
més a més negativa. Si ens fixem amb la que comprèn només la immigració africana i 
sudamericana veiem que la correlació és una mica major, de 0,22. Però en ambdós casos veiem 
que no hi ha relació existent entre les dues variables i que l’atur ve determinat per altres factors.  

Gràfic nº22: Relació entre la taxa d’immigració i la taxa d’atur39
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Gràfic nº23: Relació entre la taxa d’immigració d’Àfrica i d’Amèrica del Sud i la taxa 
d’atur40

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10 12 14

Taxa d'immigració Àfrica + Amèrica del Sud 

Ta
xa

 d
'a

tu
r

y = 1,1604Ln(x) + 4,9031
correlació = 0,2296

                                                 
39 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
40 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de l’IDESCAT. 
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5.5. ALTRES FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL CREIXEMENT 
En aquest apartat ens dedicarem a observar si es compleixen altres de els hipòtesis plantejades a 
través de l’observació de dades estadístiques per veure si allò que ens ha dit la teoria es 
compleix en els nostres casos o no. 

A) Les poblacions del voltant 

Tal i com ha estat tractat en la part teòrica del nostre treball, un aspecte a destacar que influencia 
en el creixement d’un municipi i sobretot en el grau d’aquest creixement és l’entorn d’aquest 
municipi, sobretot les dimensions i els tipus de poblacions del seu voltant. 

És per aquest fet que en aquest apartat tractarem sobre les dimensions d’aquestes poblacions 
limítrofes, els llocs de treball que en elles es generen i els que atreuen, l’activitat econòmica que 
en elles es desenvolupa, el PIB corresponent, etc.  

A partir d’aquestes dades determinarem el mode en que influencien en les ciutats escollides,  
Cerdanyola i Granollers.  

Comencem doncs parlant de la població. A partir del gràfic nº2441 es pot apreciar com dins del 
seu entorn, Cerdanyola no destaca en comparació amb la resta. S’hauria de tenir en compte que 
toca amb una de les capitals del Vallès Occidental, Sabadell, que disposa d’una població molt 
superior i per darrere seu també trobem Sant Cugat.  

En el cas de Granollers passa al contrari, és aquest municipi el més poblat del seu entorn, tal i 
com s’aprecia en el gràfic 2542. D’aquesta manera tot i que Cerdanyola i Granollers tinguin a 
dia d’avui una població similar, les poblacions que envolten als municipis no són de les 
mateixes dimensions. Granollers és amb diferència, un centre de concentració demogràfica, fet 
que provoca que en ell es concentrin moltes més empreses, es desenvolupi més el comerç... 
Aquesta realitat i gran diferència es pot apreciar en el gràfic nº2643 i gràfic nº2744 .  

Un altre factor a tenir en compte són els llocs de treball atrets i generats a aquestes ciutats, per 
tal d’analitzar el tipus de municipi que tractem, ja sigui un punt atractiu de treball o un punt que 
genera més treball que no pas atreu. A partir del gràfic nº2845 es pot apreciar com Cerdanyola es 
un municipi on un percentatge elevat de la seva població es desplaça per qüestions de treball, tot 
i així en el mateix gràfic es pot veure com la majoria del seu voltant es caracteritzen de la 
mateixa manera. La justificació que es dóna és la proximitat d’aquesta comarca a Barcelona i les 

                                                 
41 Vegeu annex 2. Gràfic nº24: Població de les ciutats del voltant de Cerdanyola. Pàgina VI 
42 Vegeu annex 2. Gràfic nº25: Població de les ciutats del voltant de Granollers. Pàgina VI 
43 Vegeu annex 2. Gràfic nº26: Nombre d’establiments de professionals i empreses de les poblacions del voltant de 
Cerdanyola.  Pàgina VII 
44 Vegeu annex 2. Gràfic nº27: Nombre d’establiments de professionals i empreses de les poblacions del voltant de 
Granollers. Pàgina VII 
45 Vegeu annex 2. Gràfic nº28: Diferència dels llocs de treball generats/atrets de les poblacions del voltant de 
Cerdanyola. Pàgina VIII 
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bones comunicacions. D’altra banda a partir de l’observació del gràfic nº2946, veiem que 
Granollers és un punt que atreu a molta gent per treballar en el municipi, en comparació amb la 
població activa del municipi. Entre les ciutats del seu entorn podem apreciar altre que tot en 
menor nivell també n’atreuen més que no pas generen degut a l’activitat industrial que s’hi 
desenvolupa i d’altres on la diferència és molt petita. Per tant podem concloure com les ciutats 
del voltant dels nostres municipis són de manera general molt diferents entre elles i, per tant, 
també serà molt diferent la influència que podran tenir sobre cadascuna de les dues.  
 

 

B) Capitalitat 

Dins la part teòrica, se’ns deia que una ciutat pel fet de ser capital rebia més serveis públics que 
el nombre que li pertocaria pels habitants. Això és de fàcil demostració a partir de la comparació 
dels principals serveis que té una ciutat. Si això fos cert, i en el nostre cas, Granollers hauria de 
superar Cerdanyola en la majoria d’aquests aspectes.  

 Gràfic nº30: Serveis municipals a Granollers i Cerdanyola 47
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Gràcies al gràfic que recull una llista dels serveis públics més importants, podem observar que 
Granollers supera a Cerdanyola en pràcticament tots els ítems, i en alguns els iguala, tot i que la 
grandària d’ells també pot discernir. Per exemple, en el cas de les administracions comarcals, 
que ambdues ciutats tenen tan sols 1, la de Cerdanyola correspon a la Mancomunitat de 
Montcada-Ripollet-Cerdanyola i la de Granollers és el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Tan sols Cerdanyola supera a Granollers pel que fa a les biblioteques i aquest fet es deu tan sols 
perquè dins el comptatge d’aquestes també s’inclouen totes les de l’Autònoma, precisament un 
factor particular que té Cerdanyola. Per tant, com a conclusió podem veure que sí que és veritat 

                                                 
46 Vegeu annex 2. Gràfic nº29: Diferència dels llocs de treball generats/atrets de les poblacions del voltant de 
Granollers. Pàgina VIII 
47 Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de les webs dels ajuntaments de Cerdanyola i Granollers. 
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que una ciutat té més serveis pel fet de ser capital i, per tant, crea més llocs de treball en aquest 
sentit que creen més riquesa a la ciutat. 
 

C) Les comunicacions 

En primer lloc, pel que fa a carreteres i eixos de circulació48, Granollers està connectat 
directament amb el Maresme, amb el Baix Montseny, amb Barcelona a través del Besós i amb 
altres ciutats del Vallès Oriental a través de diverses carreteres comarcals però principalment 
l’AP-7, ja que Granollers està situat a tocar d’aquesta gran via. Referint-nos ara a Cerdanyola, 
gràcies a la seva posició al voltant de diverses ciutats importants fa que per Cerdanyola passin 
diversos eixos viaris de gran importància i que la connecten amb Sabadell, Barcelona, Sant 
Cugat, el Besòs... En aquest cas els eixos més importants torna a ser l’AP-7 i també la C-58. 

Pel que fa a la quantitat de vehicles que circulen pels diferents eixos esmentats, sumant tots els 
que eixos que travessen Granollers el nombre de vehicles està comprès entre 3000 i 8000 
diàriament, mentre que pels de Cerdanyola hi circulen entre 15000 i 23000 vehicles 
diàriament49. 

Per altra banda, pel que fa als transports públics, en l’actualitat tant Granollers com Cerdanyola 
tenen 2 línees de RENFE, però mentre que el primer té 3 parades, Cerdanyola tan sols en té 2 i a 
més a més, les dues línies tracen el mateix recorregut dins la ciutat. En quant als autobusos, 
Cerdanyola té 3 línies urbanes mentre que Granollers ja en té 5 i aquestes són més llargues ja 
que comuniquen més zones de la ciutat i les poblacions del voltant i a més, fa més anys que 
funcionen (la primera línia urbana a Cerdanyola es va inaugurar fa 4 anys i els de Granollers fa 
més de 10 anys que funcionen). I en quant a línies interurbanes, per Cerdanyola hi passen 8 
autobusos que connecten les poblacions del voltant i que tenen pas per la ciutat, mentre que 
Granollers té 13 línies privades que connecten la ciutat amb les del voltant o amb altres 
poblacions més llunyanes com Barcelona. 

Un cop hem vist quines vies de comunicació té cadascuna de les ciutats, veiem que a un nivell 
més proper Granollers està més ben comunicat amb les ciutats del voltant i ella és el centre de la 
majoria d’eixos i comunicacions que hi passen i això és pel fet que com hem vist al llarg 
d’aquestes pàgines Granollers atrau treballadors de les ciutats del voltant i per tant ha d’estar 
ben comunicat amb elles per aconseguir-ho. 

En canvi les comunicacions que té Cerdanyola són pel fet d’estar situada al voltant de ciutats 
més importants que es troben amb la ciutat a mig trajecte i per tant Cerdanyola pot aprofitar-ho 
perquè els seus ciutadans es desplacin més fàcilment a totes aquestes ciutats, però en cap cas 
ajuda a atraure gent cap a Cerdanyola. 
                                                 
48 Vegeu annex 3. Taula nº21: Eixos i sistemes urbans que uneix . Pàgina IX i Gràfic nº31: Eixos i sistemes urbans 
que uneix. Pàgina X 
49 Vegeu annex 3. Gràfic nº32: Volum de mobilitat per motiu de treball i estudis entre els diferents sistemes urbans 
vallesans. Pàgina X 
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6. I ARA QUÈ? Quin és el creixement futur d’aquestes ciutats. 
Un cop hem analitzat el creixement d’aquestes dues ciutats des de dos àmbits ben diferents, 
creiem interessant fer una petita predicció sobre quina pot ser l’evolució d’ambdues en un curt 
termini. 

En primer lloc, Granollers no pot créixer gaire més demogràficament, ja que gairebé no queda 
sòl urbanitzable degut a que no té un terme municipal molt extens. 

Al proper 2010 s’iniciaran les obres per al soterrament de 60km2 de la línia 2 de Rodalies Renfe 
que creua Granollers. Part d’aquest projecte es finançarà a partir de la venta dels terrenys 
limítrofs a la via, en els quals està projectada la construcció de 900 habitatges, així doncs 
aquesta és una de les poques vies de creixement importants per a la ciutat. 

Pel Nord ja està unit amb Canovelles i Les Franqueses, per tant per allà no pot créixer més, i en 
tot cas la seva altra via d’expansió podria venir donada per una requalificació dels terrenys 
agrícoles que hi ha al barri de Palou, al sud de la ciutat. 

L’Ajuntament de Granollers estima que la població a l’any 2016 serà de 66.500 habitants, 6.378 
més que en l’any 2008. 

Tot i així, aquesta disminució en el creixement de la població no implica necessàriament un 
alentiment en el creixement econòmic, ja que Granollers és limítrof amb Les Franqueses i La 
Roca, que són dues poblacions amb un terme municipal enorme i, per tant, amb grans 
possibilitats de creixement i que, juntament amb les altres poblacions del voltant de Granollers, 
com poden ser Canovelles, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall, poden proveir a Granollers de 
treballadors per a continuar creixent econòmicament. 

Per altra banda, Cerdanyola patirà un procés similar al de Granollers pel que fa al creixement 
demogràfic; tot el sòl urbanitzable de la ciutat ja està programat per un nou barri que es calcula 
que serà habitat per a 10000 persones, però a part d’aquest barri Cerdanyola ja no podrà créixer 
més perquè limita per tots costats amb altres poblacions i amb el parc natural de Collserola. És a 
dir, les autoritats estan convençudes que la ciutat mai superarà la barrera dels 70.000 habitants. 

Per tant, el que vol intentar Cerdanyola és créixer més econòmicament i això ho durà terme a 
partir de la construcció (dins d’aquest mateix nou barri) del Centre Direccional i el Sincrotró 
d’Alba. Ambdós són laboratoris científics, que aglutinaran un gran nombre de grups de recerca i 
d’empreses i, per tant, seran un gran factor atractiu de treballadors de les poblacions del voltant 
(igual que ho ha estat l’Autònoma durant aquests anys).  

Es vol intentar convertir Cerdanyola en una ciutat referent pel que fa al desenvolupament 
tecnològic i s’espera que primer s’atragui els treballadors i que a llarg termini siguin aquests els 
nous habitants de Cerdanyola quan vegin les avantatges de la ciutat (propera a Barcelona i a 
prop de la feina) i és per això que també hi ha programat la construcció de nous equipaments 
esportius, culturals... per tal d’aconseguir aquest objectiu. 
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7. CONCLUSIONS 
Un cop elaborat el nostre treball i especialment l’estudi de les hipòtesis que ens ha permès veure 
diferents factors influents en l’evolució de les poblacions, hem arribat a un seguit de 
conclusions. El que farem per exposar-les serà en primer terme corroborar les hipòtesis i a 
continuació exposar les conclusions més generals que hem assolit. 

Hipòtesis demogràfiques: 

 Un major nombre d’immigrants implica una major taxa de natalitat en un territori i 
un augment en la població total.  

Hipòtesis parcialment corroborada: La primera part de la hipòtesis només és parcialment 
corroborada perquè és certa tan sols si tenim en compte els dos col·lectius d’immigrants 
majoritaris (Àfrica i Amèrica del Sud). En canvi, la part de que a major immigració, un 
major augment en la població total és cert per a tots els immigrants, ja que augmenten la 
població per la via migratòria: al arribar a la ciutat, fan augmentar el seu nombre 
d’habitants; i per la via natural: a llarg termini, com que certs col·lectius d’immigrants 
tenen una major natalitat, faran augmentar la població. 

 La dimensió i el poder adquisitiu de les poblacions que envolten una ciutat influeixen 
directament en aquesta.  

Hipòtesis corroborada: És lògic pensar que una ciutat es veurà influenciada per les 
localitats del seu voltant, tant per les dimensions d’aquestes, el seu poder adquisitiu, 
entre altres característiques. D’aquesta manera a partir de realitzar una comparació entre 
Granollers i Cerdanyola observem com pel fet que Granollers tingui una població molt 
superior respecte les seves poblacions limítrofes l’establiment d’empreses i professionals 
en la ciutat és sis vegades superior que la població que li procedeix. En canvi Cerdanyola 
en relació a Sabadell o Sant Cugat, que serien les dues poblacions del seu voltant amb 
més riquesa i més població, no atreu, amb una gran diferència la mateixa activitat 
comercial que aquests nuclis. És per aquest fet que deduïm que segons la tipologia de 
ciutat que envolti a un municipi, es desenvoluparà amb més o menys intensitat l’activitat 
econòmica en aquesta, sense influenciar únicament la nostra pròpia població. 

 
Hipòtesis econòmiques: 

 Amb un preu per metre quadrat més alt, el ritme de creixement de la població es frena.  

Hipòtesis refutada: Contràriament al què pugui semblar lògic, hi ha una altíssima 
correlació entre les dues variables, la qual cosa significa que tot i augmentar el preu del 
metre quadrat, ha augmentat la població. Al treball ja s’ha explicat que creiem que una 
explicació més raonable és la de que al augmentar la població, augmenta el preu del m2 
degut a la major escassetat de sòl urbanitzable. 
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 Quan es redueix l’atur augmenta la riquesa (RFDB) de la població. 

Hipòtesis corroborada: La RFDB prové en gran part de la remuneració dels assalariats i, 
al reduir-se l’atur vol dir que més gent treballa i, per tant, hi ha més gent que rep un sou, 
per tant la RFDB d’aquella població augmenta. No té una correlació molt elevada perquè 
els aturats cobren una retribució durant els primers mesos de no tenir feina i això 
amortigua l’efecte. 

 La taxa d’immigració està relacionada amb la taxa d’atur. 

Hipòtesis refutada: Amb aquesta hipòtesis refutem una creença mínimament estesa entre 
la societat, que és el fet que quan a un ciutat hi arriba una gran quantitat d’immigrants, 
l’atur d’aquella ciutat augmenta. Aquesta idea podria ser lògica ja que si per una 
quantitat determinada de llocs de treball hi ha un cert nivell d’atur, en el moment que 
incrementem la demanda de llocs de treball, s’incrementaria l’atur. Tot i així hem 
analitzat les dades de totes les comarques catalanes i hem vist que no hi ha una relació 
directa entre aquestes dues variables i que aquest fet no es dona de manera generalitzada 
en les nostres comarques. 

 Una capital obté més serveis i institucions de les que li pertocaria pel nombre 
d’habitants.  

Hipòtesis corroborada: Per tal de corroborar aquesta hipòtesis comparem els principals 
serveis que té una ciutat. Si la hipòtesis fos certa Granollers hauria de superar 
Cerdanyola en la majoria d’aquests aspectes. A partir de l’observació de dades com les 
institucions públiques, hospitals, jutjats.. podem concloure que sí que és veritat que una 
ciutat té més serveis pel fet de ser capital i, per tant, crea més llocs de treball que en 
aquest sentit creen més riquesa a la ciutat, i d’instauració d’aquests serveis no depen de 
la població que disposi la ciutat. 

 

A continuació, i un cop exposades les hipòtesis que ens han servit de fil conductor del treball, 
conclourem explicant  el que creiem que podem extreure de tot aquest estudi de caire estadístic i 
demogràfic, ajudant-nos dels fets històrics i decisions polítiques que s’han pres. 

Com hem exposat durant tot el treball el nostre objectiu principal ha estat analitzar els factors de 
creixement de les ciutats, i ens hem basat en dues ciutats bastant semblants per estudiar-ne els 
d’aquestes. El que primer hem pogut observar ha estat allò que ja ens deia la teoria prèvia, que 
no hi ha un sol factor que predomini per sobre dels altres sinó que és la combinació de tots 
aquests els que fan créixer les poblacions. Hem pogut veure que en les ciutats estudiades hi ha 
diferència en la aportació dels factors, però que l’evolució de la població ha estat bastant 
semblant, sobretot després de la independència de Badia del Vallès de Cerdanyola.   
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Això ens porta a enllaçar amb la segona conclusió, i és que a priori no hi ha una estratègia de 
creixement que sigui més bona que les altres. Sinó que el que marca aquesta bondat és el mode 
d’aplicació i la capacitat dels governants de fer-la útil. En el cas de les nostres ciutats ambdues 
han apostat per models prou diferents, Granollers es basa en el comerç i en  la seva condició de 
capital que fa que sigui una ciutat receptora de fluxos de desplaçament diaris, i Cerdanyola ha 
adoptat un model  basat en la recerca, la innovació o els sectors universitaris i educatius, a partir 
de la ubicació de la UAB en aquesta ciutat. Tot i això veiem que en els últims 10 o 15 anys tots 
els indicadors demogràfics i econòmics estudiats segueixen la mateixa evolució, tant el RFDB 
per càpita, l’atur, la població com ja hem dit abans i el preu del m2.  

El que sí que som conscients és que l’àmbit temporal del nostre estudi pot resultar certament 
curt, ja que les mesures d’execució poder tenir un període de maduració més llarg, tot i això 
creiem que quan les mesures són útils es poden observar les tendències ja en el curt període. 

Això ens porta a enllaçar amb l’evolució futura, que era una de les nostres intencions al 
començar el treball, poder predir encara que fos mínimament el que passarà en aquestes ciutats 
en un futur. El que concloem nosaltres és que primerament en quan a habitants les dues ciutats 
estan molt a prop del seu límit assolible, i per tant aquesta via de creixement està esgotada. Dels 
dos models de creixement creiem que els dos poden ser uns models eficients en el sentit de 
procurar un creixement econòmic per les poblacions de forma sostenible. Això no ha de ser una 
assegurança per cap de les dues ja que no seria el primer cop que algun model de ciutat com 
aquestes no acaben arribant a bon port, degut a una mala execució d’una bona idea. Tot i això, 
com que ambdues ciutats, de forma intel·ligent, diversifiquen cada dia més les seves fonts de 
creixement, això els pot donar més tranquil·litat al afrontar el futur.  
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 I

ANNEX 1. 

Procedent de l’apartat 5.3. anàlisi de l’evolució de les variables més importants 

Les següents taules mostren les dades de l’evolució de les variables a partir de les quals 

hem realitzat els gràfics d’aquest apartat. 

Taula nº16: Evolució de la RFDB per càpita55

RFDB Variació RFDB Variació
1991 6,373 6,934
1992 6,486 1,77% 7,185 3,62%
1993 5,886 -9,25% 6,757 -5,97%
1994 7,025 19,36% 6,321 -6,44%
1995 8,818 25,52% 7,394 16,98%
1996 9,330 5,81% 8,188 10,74%
1997 9,406 0,81% 8,788 7,32%
1998 9,913 5,40% 9,413 7,12%
1999 9,980 0,67% 10,381 10,28%
2000 11,310 13,34% 11,587 11,62%
2001 11,802 4,35% 11,698 0,95%
2002 12,094 2,47% 12,121 3,62%
2003 13,131 8,58% 12,949 6,83%
2004 13,969 6,38% 13,860 7,03%
2005 13,366 -4,31% 12,814 -7,54%
2006 13,312 -0,41% 13,685 6,80%
2007 14,462 8,64% 14,450 5,59%
2008 15,847 9,58% 15,380 6,43%

Renda Familiar Disponible Bruta

Any Cerdanyola Granollers
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 II

Taula nº17: Evolució de la població56

 

Població Variació Població Variació
1975 31.721 36.366
1976 35.764 12,75% 39.838 9,55%
1977 38.702 8,21% 40.473 1,59%
1978 42.606 10,09% 42.237 4,36%
1979 44.813 5,18% 44.042 4,27%
1980 47.496 5,99% 44.817 1,76%
1981 50.885 7,14% 45.348 1,18%
1982 50.765 -0,24% 46.125 1,71%
1983 52.050 2,53% 46.822 1,51%
1984 52.337 0,55% 47.394 1,22%
1985 53.037 1,34% 48.102 1,49%
1986 53.537 0,94% 47.967 -0,28%
1987 53.968 0,81% 48.380 0,86%
1988 54.990 1,89% 49.045 1,37%
1989 55.642 1,19% 50.000 1,95%
1990 56.497 1,54% 50.562 1,12%
1991 56.612 0,20% 51.873 2,59%
1992 56.932 0,57% 52.303 0,83%
1993 58.071 2,00% 52.748 0,85%
1994 59.263 2,05% 53.012 0,50%
1995 50.235 -15,23% 53.225 0,40%
1996 50.503 0,53% 50.951 -4,27%
1997 51.079 1,14% 51.250 0,59%
1998 51.305 0,44% 51.910 1,29%
1999 52.166 1,68% 52.368 0,88%
2000 52.778 1,17% 52.892 1,00%
2001 53.481 1,33% 53.847 1,81%
2002 54.404 1,73% 54.758 1,69%
2003 55.731 2,44% 56.199 2,63%
2004 56.065 0,60% 56.580 0,68%
2005 57.114 1,87% 57.946 2,41%
2006 57.959 1,48% 59.099 1,99%
2007 57.758 -0,35% 59.047 -0,09%
2008 58.493 1,27% 60.455 2,38%

Any

Població
Cerdanyola Granollers
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 III

Taula nº18: Evolució de l’atur registrat57

 

Atur Variació Atur Variació
1983 3.026 3.282
1984 3.457 14,24% 3.765 14,72%
1985 3.998 15,65% 4.207 11,74%
1986 5.509 37,79% 3.961 -5,85%
1987 4.399 -20,15% 3.668 -7,40%
1988 6.175 40,37% 2.942 -19,79%
1989 5.458 -11,61% 2.616 -11,08%
1990 4.310 -21,03% 2.102 -19,65%
1991 4.092 -5,06% 2.357 12,13%
1992 3.950 -3,47% 2.280 -3,27%
1993 4.461 12,94% 2.837 24,43%
1994 3.213 -27,98% 3.600 26,89%
1995 2.755 -14,25% 3.022 -16,06%
1996 2.422 -12,09% 2.850 -5,69%
1997 2.121 -12,43% 2.434 -14,60%
1998 1.812 -14,57% 1.996 -18,00%
1999 1.777 -1,93% 1.564 -21,64%
2000 1.750 -1,52% 1.437 -8,12%
2001 1.799 2,80% 1.366 -4,94%
2002 1.931 7,34% 1.583 15,89%
2003 2.067 7,04% 1.742 10,04%
2004 2.018 -2,37% 1.765 1,32%
2005 2.432 20,52% 2.431 37,73%
2006 2.361 -2,92% 2.109 -13,25%
2007 2.179 -7,71% 2.109 0,00%
2008 2.280 4,64% 2.602 23,38%

Any Cerdanyola Granollers

Atur registrat
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 IV

Taula nº19: Evolució del nombre total d’immigrants exteriors58

 

Immigració Variació Immigració Variació
1988 720 545
1989 777 7,92% 556 2,02%
1990 849 9,27% 612 10,07%
1991 922 8,60% 716 16,99%
1992 1.026 11,28% 836 16,76%
1993 1.127 9,84% 921 10,17%
1994 1.230 9,14% 979 6,30%
1995 1.346 9,43% 1.084 10,73%
1996 1.314 -2,38% 1.233 13,75%
1997 1.453 10,58% 1.375 11,52%
1998 1.517 4,40% 1.493 8,58%
1999 1.722 13,51% 1.669 11,79%
2000 1.769 2,73% 2.131 27,68%
2001 2.191 23,86% 3.031 42,23%
2002 2.922 33,36% 4.133 36,36%
2003 4.006 37,10% 5.582 35,06%
2004 4.604 14,93% 6.527 16,93%
2005 5.530 20,11% 8.072 23,67%
2006 6.396 15,66% 9.670 19,80%
2007 6.323 -1,14% 10.217 5,66%
2008 7.182 13,59% 11.795 15,44%

Immigració exterior (total immigrants)

Any Cerdanyola Granollers
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Anàlisi dels factors de creixement d’una ciutat. El cas concret de Cerdanyola i Granollers 

Pol Llopart, Carla Llovet, David Planas i Mar Soriano 
 

 V

Taula nº20: Evolució del preu del metre quadrat59

 

Preu m2 Variació Preu m2 Variació
1995 823 811
1996 886 7,65% 864 6,48%
1997 992 11,96% 868 0,48%
1998 1.193 20,26% 984 13,44%
1999 1.284 7,63% 1.084 10,10%
2000 1.538 19,78% 1.238 14,27%
2001 1.644 6,89% 1.587 28,12%
2002 2.042 24,21% 1.709 7,71%
2003 2.270 11,17% 2.080 21,71%
2004 3.563 56,96% 2.771 33,22%
2005 3.059 -14,15% 3.158 13,97%
2006 4.011 31,12% 3.509 11,11%
2007 4.200 4,71% 3.758 7,10%

Any Cerdanyola Granollers

Preu mitjà del m2 de nova construcció
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 VI

ANNEX 2: 

Procedent de l’apartat 5.5. altres factors que influeixen en el creixement, apartat a) les 

poblacions del voltant. 

Els següents gràfics ens mostren algunes de les variables que hem estudiat de les 

poblacions del voltant i que hem anat comentant al llarg d’aquest apartat. 

Gràfic nº24: Població de les ciutats del voltant de Cerdanyola60
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Gràfic nº25: Població de les ciutats del voltant de Granollers61
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 VII

Gràfic nº26: Nombre d’establiments de professionals i empreses de les poblacions del 

voltant de Cerdanyola62
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Gràfic nº27: Nombre d’establiments de professionals i empreses de les poblacions del 

voltant de Granollers63
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Gràfic nº28: Diferència dels llocs de treball generats/atrets de les poblacions del 

voltant de Cerdanyola64
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Gràfic nº29: Diferència dels llocs de treball generats/atrets de les poblacions del 

voltant de Granollers65
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ANNEX 3: 

Procedent de l’apartat 5.5. altres factors que influeixen en el creixement, apartat c) les 

comunicacions. 

Les següents il·lustracions ens mostren els diferents eixos de circulació que hi ha en les 

dues comarques del Vallès i els sistemes urbans que uneix. 

Taula nº21: Eixos i sistemes urbans que uneix66
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Gràfic nº31: Eixos i sistemes urbans que uneix67

 
 

Gràfic nº32: Volum de mobilitat per motiu de treball i estudis entre els diferents 

sistemes urbans vallesans68
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