


Creixement de la població 
amb una doble polaritat per edat i social

Increment de les desigualtats socials i agreujament de la situació 
social en general similar al conjunt AMB. 

Efectes de la gentri�cació de l’àrea metropolitana de Barcelona: 
Arribada de població en situació de vulnerabilitat d’altres municipis.

Creixement als últims anys de població fonamentalment 
per gent jove (20-39anys) vinguda de tercers països.

Creixement de l’envelliment de població de la ciutat.

Important nombre de desnonaments que contrasta 
amb el nombre de pisos buits.

Saturació dels serveis socials i de benestar en general: salut, 
educació i inclusió social.
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Terrassa, sistema urbà diferenciat 
i insert en la RMB

Posicionament geo-estratègic en la RMB i Mediterrània Occidental.

Punt d’unió entre la RMB i el sistema de ciutats de la Mediterrània 
Occidental.

Con�guració d’un sistema Inter municipal d’in�uència de Terrassa.

Predomini del transport privat en la mobilitat a la ciutat. 

Preu elevat de la mobilitat regional en transport públic. 

Peu del Parc Natural amb potencial natural-agrònom.
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De predomini del tèxtil a la construcció, i presència d’empreses, 
equipaments i serveis propis d’una futura ciutat industrial avançada.

Presència d’actors per un canvi de model productiu: universitat 
(UPC), empreses tecnològiques i innovadores i en l'àmbit de la salut.

Increment de població resident per sobre l’oferta de llocs de treball 
en un mercat de treball regional–metropolità.

Taxa d’atur registrat superior a la taxa comarcal i de Catalunya.

Important presència de l’atur estructural i de llarga durada.

Ocupació fortament concentrada en el sector serveis.

No consolidació de nova imatge d’indústria avançada 
com identi�cadora de la ciutat.

Predomini de la mitjana empresa.

Segona ciutat de Catalunya en nombre d’autònoms.

Pèrdua de pes del comerç tradicional.

Base econòmica en transició
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Centre formatiu i universitari amb important 
segregació social escolar

Presència de població amb baix nivell d’instrucció.

Ciutat amb alta presència de la segregació de la població 
entre escoles.

Centre Universitari.

Centre Formatiu amb iniciatives innovadores (ex. FP dual).

Nivell d’abandonament escolar important localitzat fruit 
de la descompensació entre necessitats i recursos en determinats 
centres.
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Millores recents en la mobilitat interna en transport públic.

Amplia superfície de sol urbanitzable i espais buits (industrials, 
habitatges, locals i solars): ciutat inacabada.

Millor posició relativa de l’eix sud-nord: di�cultat en la connectivitat 
est-oest.

La vulnerabilitat ha deixat de tenir un patró concèntric: Millor 
con�guració relativa en l’eix sud-nord, i en els extrems est i oest.

Parc d’habitatges públic important, però insu�cient, concentrat 
en la perifèria.

Presència de parc d’habitatge envellit i precari.

Existència de barreres, urbanes físiques i funcionals; antigues 
carreteres, rieres, ferrocarril.

Sectors de millora i extensió urbana previstos pel POUM 
no executats.

Estructura de barris fraccionada: 33 barris.

Estructura urbana contínua
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Capital social: nombrós teixit associatiu i escassa 
coproducció de projectes

Presència de teixit associatiu transversal i plural: Elevat nombre 
d’entitats socials, culturals i esportives.

Desproporció entre el consens establert en polítiques i estratègies 
per a la ciutat i la coproducció de projectes i posterior treball 
en xarxa entre els actors implicats.

Població d’alta renda que treballa o inverteix en Terrassa i àmbit urbà 
que no resideix a la ciutat.

Població diversa de procedència geogrà�ca i cultural diferent.
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