
Anàlisi del tractament de la mobilitat quotidiana a 
les zones frontereres. El cas d’Aragó i Catalunya

Un cas semblant el trobaríem en l’article dedicat a les 
Terres de l’Ebre quan Polo (2008) afirma:

L’estudi de la mobilitat quotidiana, és a dir, aquella que es realitza per resoldre els quefers habituals de les persones (treball, compres, estudis, oci, serveis personals...) ha 
permès cartografiar àrees territorials funcionals, espais que esdevenen el territori viscut de forma habitual per a una comunitat humana. Però la delimitació d’aquestes àrees 
ve condicionada per l’elecció prèvia dels territoris d’estudi; en ells, els espais de frontera solen quedar “mutilats” a l’hora d’establir la seva àrea territorial funcional ja que tot 
allò que queda fora del límit preestablert no és objecte d’anàlisi. En aquest sentit, les terres del “límit” han de quedar forçosament incloses en l’àmbit d’estudi prèviament 
establert de forma que es nega la possibilitat d’existència de comunitats “transfronteres”, o almenys de terres de transició. 
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S’observa que els autors de l’estudi, per calcular 
aquests mercats laborals locals només tenen en 
compte els fluxos intraaragonesos; és a dir, no s’han 
contemplat els fluxos de persones de fora d’Aragó per 
anar a treballar en aquest territori i s’han eliminat de la 
base de dades els ocupats residents a Aragó que es 
desplacen cap a municipis de fora de la Comunitat. Per 
tant, la delimitació final està esbiaxada per aquesta 
lògica político-administrativa que condiciona els 
resultats de l’anàlisi dels territoris de frontera. 

És xocant veure com l’elecció metododològica escollida 
es contradiu amb un dels objectius dels propis autors 
del treball: “merece la pena destacar que las 

delimitaciones de los mercados no tienen por qué

coincidir con las demarcaciones administrativas

existentes” (pàg. 24). Fins i tot, quan descriu el mercat 
laboral de Binèfar els autors posen de manifest la 
permeabilitat de les fronteres administratives 
(comarcals i provincials)  i diuen que les 
administracions haurien d’actuar d’acord amb aquestes 
dinàmiques (pàg. 75). Però tots aquests objectius i 
afirmacions es fan sempre pensant dins dels límits 
d’Aragó i mai no es contempla la permeabilitat de la 
frontera amb territoris no-aragonesos.  

El mapa final, com pot observar-se, mostra uns mercats 
laborals que aparentment no presenten relacions amb 
els municipis de l’altre cantó de la frontera.

CATALUNYA
Si mirem el mapa de fluxos de la mobilitat 
quotidiana (IERMB, 2997) (per exemple) 
veurem que es presenta Catalunya com un 
territori absolutament tancat en ell mateix i 
sense cap tipus de relació amb els territoris 
de l’entorn. Les dades fan referència 
exclusivament a residents a Catalunya, per 
tant, no se sap les persones que es 
desplacen cap a aquest territori d’una 
forma quotidiana, ja sigui per motius 
laborals, d’estudi, de compres, oci, visites 
mèdiques…. (a l’enquesta es codifiquen 
fins a 20 motius de desplaçament) però 
resideixen en un altre. 

S’observa que només s’analitzen els fluxos 
de mobilitat entre comarques i àmbits 
territorials catalans. La resta de fluxos es 
classifiquen sota l’etiqueta de “cap a fora 
de Catalunya”, però aquests ja no es 
tenen en compte. 

El resultat, com en el cas del mapa 
d’Aragó, torna a resultar condicionat per la 
lògica político-administrativa i presenta un 
territori que s’assembla més a una 
hipotètica illa que un territori obert amb 
relacions amb territoris “externs”.
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Algunes referències a les relacions 
transfrontereres dels mercats laborals 
locals d’Aragó (Alonso et al. 2008)

MLBenasc: “Muchos de los municipios que conforman este

mercado local tienen una gran interacción con la comarca 

leridana de l’Alta Ribagorça, tanto por su proximidad, como por 

poseer una de las pocas vías de enlace transversal entre los 

valles del Pirineo (N-260) (…) Localidades como Montanuy, 

Bonansa o Laspaules han tenido una gran permeabilidad

hacia l’Alta Ribagorça (…).pàg.71

MLTamarit: “el porcentaje de desplazamientos es bastante

importante y se dirige principalmente a la provincia de Lérida”

pàg. 120

MLBinéfar: “Porcentaje de desplazamientos a municipios

fuera de Aragón relativamente elevado” pàg. 78

MLFraga: “Destaca la salida de ocupados desde Fraga hacia

otros municipios tanto de su propio mercado (174) como hacia

otros mercados (450) de los cuales casi 200 lo hacen al 

municipio de Lérida. No hay que olvidar que el conjunto de 

este mercado bascula hacia el área leridana por su gran 

proximidad” pàg. 80.

MLCasp: “Los desplazamientos fuera de Aragón son 

significativos y se dirigen principalmente a la provincia de 

Tarragona” pàg.193

En altres textos on s’analitza la mobilitat en els 
territoris de frontera de Catalunya també solen sortir 
referències de les relacions amb els territoris de 
frontera d’Aragó. Per exemple, en els diferents articles 
del número 48 de la revista Papers. Regió

Metropolitana de Barcelona, dedicat a l’anàlisi de 
l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 s’observen 
alguns detalls interessants:

En el cas de l’Àmbit de l’Alt Pirineu i l’Aran (Tulla i 
Pallarès-Blanch, 2008), no es fa en tot el text cap 
referència a la mobilitat “catalano-aragonesa” però sí
amb Andorra i França, tot i que l’anomenen “mobilitat 
de pas”. Almenys en el aquest cas sí que es deixa 
constància de l’existència d’una relació quotidiana vers 
Andorra i França. 

En l’Àmbit de Ponent, Bellet i LLop (2008) tenen 
present les relacions amb l’Aragó, tot i que els costa dir 
les “coses pel seu nom” emprant ambigüetats com 
“fora de Catalunya” quan afirmen: 

ALONSO, P. et al. (2008) Mercados laborales de Aragón. Zaragoza, Fundear.  

IERMB (2007) EMQ 2006 de Catalunya. 1. La mobilitat quotidiana. Barcelona, PTOP i ATM, pàg. 134 
(http://www.atm.cat/cat/apartado4/ap4_04.htm, consultat el 3 de març de 2010)

ARAGÓ
A l’estudi d’Alonso et al.

(2008) (per exemple) els 
“mercats laborals locals”
es calculen a partir dels 
fluxos de mobilitat per 
treball. Els 
desplaçaments entre 
diferents muncipis i la 
identificació de les 
capçaleres per als 
diferents mercats permet 
delimitar unes àrees que 
constitueixen els mercats 
laborals, és a dir, aquells 
espais on les persones hi 
“viuen” i hi treballen. 

Evidència: En tots dos casos analitzats s’insinuen unes realitats transfronteres ben intenses que, sense cap justificació, 
queden amagades cartogràficament i resten al marge de les anàlisis científiques realitzades.

Primera conclusió: La frontera no és un límit, sinó un espai de transició. Però els espais de frontera resten invisibles als 
respectius poders públics que governen el territori (els quals només hi veuen un límit), cosa que inevitablement dificulta la 
correcta gestió pública d’aquelles àrees.

Segona conclusió: S’observa que el treball científic dels investigadors que estudien la mobilitat quotidiana de la població es 
veu condicionat de manera injustificable per la lògica político-administrativa. La ciència se sotmet al poder polític.
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“Igualment, cal apuntar que existeix una notable 

relació de deseplaçaments a l’àmbit fora de 

Catalunya des de l’àmbit de Ponent, xifrats en uns 

7000 desplaçaments en dies feiners. La magnitud de 

desplaçaments que s’estableix entre l’àmbit de 

Ponent i l’Alt Pirineu i el doble de les relacions que 

s’estableixen amb Terres de l’Ebre.

Possiblement aquest elevat nombre de 

desplaçaments diaris fora de Catalunya es pot 

explicar per la posició fronterera de l’àmbit de 

Ponent i la històrica intensa relació del territori amb 

la franja aragonesa. De fet, és destacable que els 

desplaçaments vers l’exterior de Catalunya des de 

l’àmbit de Ponent són significativamen més alts que 

a la resta de país els dies festius, quan es 

dupliquen les dades respecte als dies feiners”
(pàgina 94).

“Tancant el bloc de fluxos de més gran magnitud 

trobem la relació amb territoris externs a Catalunya, 

bàsicament la Comunitat Valenciana i l’Aragó.” (pàg. 
70).

Però


