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INTRODUCCIÓ 

La crisi global vinculada a la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, que ocasiona la malaltia respiratòria anomenada COVID-19, ha tingut un impacte importantíssim en la totalitat de les activitats humanes. A les 
ciutats, formes d’ocupació territorial per excel·lència, espais de màxima concentració de la població, expressions geogràfiques de la centralització del capital i centres neuràlgics de representació de les xarxes de poder global 
(Ruiz, Velasco i Marco, 2020), és on més intensament ha impactat aquesta crisi. 

L’altíssima interconnectivitat (local i global) que caracteritza aquests entorns urbans, producte del seu paper com a nodes d’aquestes xarxes planetàries, és el principal motiu que les exposa a aquests impactes. Les dades 
globals disponibles indiquen que el 90% de tots els casos de COVID-19 s’han registrat a les àrees urbanes, que han esdevingut els centres neuràlgics de la pandèmia (UN, 2020a). La crisi sanitària s’ha expandit a multitud 
d’àmbits en aquests entorns urbans, afectant a la població que els habita en totes les dimensions de la seva vida: en la salut, en el treball, en l’economia, en la igualtat, en la seguretat, en els serveis públics, en les 
infraestructures i el transport (UN, 2020b). A aquestes afectacions són especialment sensibles les persones més vulnerables, aquelles que experimenten les dificultats més grans per desenvolupar una vida plena degut a factors 
vinculats a la seva classe social, el seu gènere, la seva ètnia, la seva religió o les seves capacitats (Sen, 1973, 1992; Nussbaum, 2011). 

Per tal de fer front a aquesta i d’altres situacions similars, és imprescindible que les ciutats disposin de tots els mecanismes preventius per poder enfrontar-les, la qual cosa passa per disposar de sistemes en diferents àmbits 
que ho facin possible: sistemes de salut suficientment forts, ben dotats i finançats; sistemes de transport públic que puguin acollir els viatgers que els necessitin sense perill de contagis; sistemes de planificació urbana i 
d’habitatge que contemplin la necessitat d’evitar els espais sobreocupats, tant públics com privats; sistemes econòmics diversificats; sistemes d’assistència social a les persones més vulnerables; sistemes d’ajuda a la 
desocupació; etcètera. Tenint en compte aquestes circumstàncies és necessari repensar les ciutats i transformar-les per poder respondre a la crisi del COVID-19 i altres futures crisis que puguin produir-se, amb l’objectiu de fer 
una recuperació en millors condicions que les anteriors a l’incident, construint ciutats més resilients, inclusives i sostenibles (UN, 2020 a i b). 

Un dels elements claus per a poder assolir aquests objectius és disposar d’informació detallada sobre la ciutat, que permeti obtenir coneixement de cada territori i desenvolupar estratègies que puguin donar resposta als perills 
que, eventualment, puguin produir-se. La recol·lecció de dades i l’elaboració d’indicadors és fonamental en aquestes circumstàncies i, ara, inclús les dades que en algun altre moment podien semblar irrellevants, prenen un 
paper de primer nivell. Un exemple d’aquesta necessitat és el desenvolupament del United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR) Disaster Resilience Scorecard, una eina per a l’autoevaluació per a la resiliència enfront a 
desastres a nivell local, que ha promogut les Nacions Unides amb l’objectiu de proveir a les autoritats de les ciutats de mecanismes d’avaluació, que permetin als governs locals supervisar i revisar els desafiaments i els 
progressos que es fan en la posada en marxa del Marc Sendai per a la Reducció de Desastres1. 

En el marc descrit de disposar d’informació sobre les ciutats que permeti incrementar el coneixement de cada territori i el desenvolupament d’estratègies enfront a les situacions crítiques, s’ha elaborat aquest document, amb 
voluntat d’assaig metodològic, amb l’objectiu d’identificar les zones del territori metropolità que acumulen una sèrie de factors de risc i vulnerabilitat que poden tenir una vinculació a la situació derivada de la pandèmia 
provocada per la COVID-19 però, també, a d’altres situacions de risc o emergència que es puguin produir en moments futurs i afectin a la ciutadania en la seves condicions de vida. 

FACTORS DE RISC I VULNERABILITAT A L’AMB VINCULATS A LA COVID-19 

En aquest treball s’han identificat una sèrie de factors socioeconòmics relacionats amb aspectes demogràfics, d’habitatge, de mobilitat i econòmics, que poden exposar a les persones que els experimenten a situacions de risc 
i provocar situacions de vulnerabilitat, en relació a la malaltia de la COVID-19. L’objectiu de l’assaig és identificar els territoris on aquests factors tenen una rellevància més gran de manera que puguin ser objectiu de les accions 
que siguin necessàries per compensar els estralls causats per aquesta crisi social i d’altres que es puguin esdevenir. Amb els factors identificats, i amb la intenció de disposar d’eines analítiques quantitatives, objectivables, 
ordenades, coherents, senzilles i que possibilitin la replicabilitat de l’anàlisi, s’han seleccionat les dades disponibles, públiques, gratuïtes i actualitzades regularment, que permetin construir un conjunt d’índexs que facilitin el 
coneixement de les situacions de risc mencionades en el context pandèmic actual.  

El primer grup de factors observats han estat els relatius a la densitat de població i l’habitatge, concretament, a la densitat neta de població, la superfície mitjana dels habitatges i el nombre de persones per habitatge. 
Aquests tres factors s’han analitzat individualment per obtenir una imatge d’ells tan precisa com les dades disponibles ho permeten.  

Quant a la densitat neta de població, aquesta s’ha calculat a partir de les dades de població per seccions censals del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2019 i les dades de superfície residencial de cada secció obtingudes a 
partir de l’explotació del Mapa d’Usos del Sòl de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’any 2016. Amb aquesta explotació combinada, s’ha obtingut la densitat neta de població pels 36 municipis metropolitans que s’ha 
representat cartogràficament al mapa 1 mesurada en habitants per hectàrea residencial. Per classificar cadascuna de les seccions en relació a aquest factor, s’han calculat els quartils de la sèrie de dades, s’han ordenat les 
unitats censals en funció dels valors de densitat, considerant que les densitats més altes comporten més risc i vulnerabilitat, i s’han ponderat segons la següent taula: 

1 En aquest sentit, veure https://www.undrr.org/ 
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categoria de densitat neta de població valors punts 

molt baixa inferior al 1r quartil (menys de 366,22) 0 
baixa entre 1r quartil i mediana (igual o superior a 366,22 i inferior a 535,24) 0 
alta entre mediana i 3r quartil (igual o superior a 535,24 i inferior a 711,65) 1 
molt alta superior al 3r quartil (superior a 711,65) 2 

Pel que fa a la superfície dels habitatges i el nombre de persones per habitatge (mapa 2 i mapa 3, respectivament), aquestes dades provenen del cadastre i s’han obtingut mitjançant l’explotació específica de les variables 
contingudes a les taules 14 i 15 i la seva corresponent cartografia2, traslladant la informació obtinguda d’aquesta explotació a les seccions censals. Les darreres dades cadastrals disponibles són de l’any 2019. Quant a la 
superfície dels habitatges, s’ha considerat que els habitatges de menor dimensió exposen a la població a més risc i respecte de les persones per habitatge, s’ha considerat que a més persones per habitatge, més risc.  Per 
classificar cada secció censal en relació a aquests factors, s’han calculat els quartils de les sèries de dades, s’han ordenat les unitats censals i s’han ponderat segons les taules següents: 

categoria de superfície dels habitatges valors punts 
molt alta inferior al 1r quartil (menys de 78,16 m2) 1 
alta entre 1r quartil i mediana (igual o superior a 78,16 m2 i inferior a 86,91 m2) 0,5 
baixa entre mediana i 3r quartil (igual o superior a 86,91 m2 i inferior a 99,48 m2) 0 
molt baixa superior al 3r quartil (superior a 99,48 m2) 0 

categoria de persones per habitatge valors punts 
molt baixa inferior al 1r quartil (menys de 2,10 pers/hab) 0 
baixa entre 1r quartil i mediana (igual o superior a 2,10 pers/hab i inferior a 2,32 pers/hab) 0 
alta entre mediana i 3r quartil (igual o superior a 2,32 pers/hab i inferior a 2,53 pers/hab) 1 
molt alta superior al 3r quartil (superior a 2,53 pers/hab) 2 

Tot seguit, aquests tres factors s’han analitzat combinadament, seguint el mateix criteri de detall, amb l’objectiu d’elaborar l’Índex de Vulnerabilitat Residencial (IVR) (mapa 4), que els pren en consideració tots junts de 
manera ponderada a partir de les puntuacions establertes. 

El segon grup de factors, contemplen la mobilitat diària (mapa 5 i mapa 6), mesurada segons la població que surt o entra de les àrees de mobilitat3 que defineix l’Instituto Nacional de Estadística (INE) com a unitats 
d’anàlisi espacial per a aquesta qüestió. Les dades de mobilitat provenen de l’estadística experimental que elabora l’INE sobre aquesta temàtica a partir de les dades de telefonia mòbil que proveeixen les principals operadores 
de l’estat (Movistar, Orange i Vodafone). Les dades d’aquesta estadística es van obtenir entre el 18 i el 21 de novembre de 2019 per a les ja esmentades àrees de mobilitat i la informació s’ha traslladat, també, al seccionat 
censal de l’any 2019. Per classificar cada secció censal en relació a aquests factors, s’han calculat els percentatges de població resident a cada àrea de mobilitat que surt (obertura per població resident) o entra (obertura per 
població no resident) de les esmentades àrees respecte de la seva població total, s’han ordenat les unitats censals, considerant que a major intensitat d’obertura hi ha més risc, i s’han ponderat segons les taules següents: 

categoria d'obertura per població resident valors punts 
molt baixa inferior a 50 % 0 
baixa de 50 % a 60 % 1 
mitjana de 60 % a 70 % 1,5 
alta de 70 % a 80 % 2 
molt alta més de 80 % 2,5 

2 Aquesta explotació ha estat elaborada pel Servei de Redacció del Pla Director, que ha facilitat els resultats obtinguts a la Secció d’Estudis Territorials. 
3 Veure  https://www.ine.es/experimental/movilidad/experimental_em.htm 
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categoria d'obertura per població no resident valors punts 
molt baixa inferior a 50 % 0 
baixa de 50 % a 60 % 1 
mitjana de 60 % a 70 % 1,5 
alta de 70 % a 80 % 2 
molt alta més de 80 % 2,5 

Aquests dos factors de mobilitat s’han analitzat combinadament amb l’objectiu d’elaborar l’Índex de Vulnerabilitat per Mobilitat (IVMOB) (Mapa 7) a partir de les puntuacions establertes. 

El tercer grup de factors són els que estan relacionats amb la vulnerabilitat social i, concretament, fan referència a l’envelliment (Mapa 8), la immigració (Mapa 9) i la renda per llar (Mapa 10). Aquests factors han estat 
àmpliament descrits en el treball Desigualtat i vulnerabilitat social a Barcelona i el seu entorn metropolità, elaborat per la Secció d’Estudis Territorials de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques i en aquest 
document es pot veure el procés de valoració d‘aquests factors. Bàsicament, en l’anàlisi d’aquestes dades es considera que hi ha situació de risc i vulnerabilitat quan l’envelliment de la població és alt, la immigració és alta 
(especialment si es tracta d’immigració extracomunitària) i les rendes de la llar són baixes. Els tres factors s’han combinat per elaborar l’Índex de Vulnerabilitat Social (IVS)4 (Mapa 11) que mesura la intensitat d’aquestes 
situacions. 

Una vegada obtinguts els tres índexs temàtics (IVR, IVMOB i IVS), aquests s’han combinat per a obtenir el que s’ha anomenat Índex de Vulnerabilitat COVID-19 (IVC-19), que és l’índex que permet identificar les zones on els 
riscos i les vulnerabilitats vinculades a la COVID-19 són més altes, atenent als tres grups de factors esmentats. Al mapa 12 es mostra la representació del IVC-19 per a tot el territori metropolità. Als mapes 13 i 14 es mostren, 
respectivament, aquelles zones amb una puntuació superior a 7 punts i les mateixes zones amb els límits dels barris que contenen les seccions identificades com a vulnerables. A continuació dels mapes, es mostra una taula 
amb un llistat d’aquests barris i els municipis als quals pertanyen. 

Amb l’objectiu de contrastar si el resultat de l’assaig sobre la detecció dels territoris amb més factors de risc i vulnerabilitat s’alinea amb l’evolució real de la pandèmia, s’han elaborat dos mapes que mostren els casos positius  
de COVID-19 registrats a l’AMB, des del dia 26 de febrer de 2020 al dia 18 de novembre de 2020. El primer mapa (Mapa 15), que mostra aquests casos per Àrees Bàsiques de Salut5 (ABS), permet observar les diferències 
internes que es registren als municipis amb més població, al dividir-los en diverses ABS6. En aquest cas les coincidències més destacades s’observen, per exemple, a Sant Andreu de la Barca (el Palau), Sant Boi de Llobregat 
(Ciutat Cooperativa, Camps Blancs, Casablanca), Viladecans (Centre, el Molí-Can Ginestar, Can Sellarès), el Prat de Llobregat (Sant Cosme), Cornellà de Llobregat (Sant Ildefons, Gavarra), Esplugues de Llobregat (Can Vidalet-Can 
Cervera), l’Hospitalet de Llobregat (Bellvitge, el Gornal, la Pubilla Casas, la Florida, les Planes, Collblanc, la Torrassa), Barcelona (la Marina de Port, el Poble Sec-Parc de Montjuïc, el Raval, Ciutat Meridiana, Torre Baró, la Trinitat 
Vella, les Roquetes, el Turó de la Peira, Can Peguera, Baró de Viver, el Bon Pastor, la Verneda-la Pau, el Besòs-El Maresme), Sant Adrià de Besòs (el Besòs, la Mina), Santa Coloma de Gramenet (Centre-Cementiri Vell, Can Mariné, 
Fondo, Santa Rosa, el Raval-Safaretjos, Singuerlín, Llatí), Badalona (Gorg, Can Claris, Pomar, Sant Crist de Can Cabanyes, Sistrells, la Salut, la Pau, Puigfred, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià, Sant Antoni de Llefià, Artigas, 
Sant Roc-la Mora-el Remei, Congrés). Per contra, hi ha territoris on la coincidència no es produeix. Un primer grup de zones que no apareixen al mapa de l’IVC-19 i sí al de casos positius registrats per ABS, inclou parts dels 
municipis de Sant Boi de Llobregat, Ripollet o Sant Adrià de Besòs. En aquests municipis, es varen efectuar processos de cribratges massius (als dos primers, els cribratges van ser oberts a la població en general, mentre que a 
Sant Adrià de Besòs es van fer a diverses escoles del municipi), una circumstància que fa augmentar molt el nombre de casos registrats i, per tant, que apareguin amb valors molts elevats al mapa 15 de casos positius per ABS. 
Un segon grup de zones que no apareixen especialment destacades al mapa de l’ICV-19 i sí al mapa de casos positius per ABS són les d’alguns municipis del Baix Llobregat, concretament aquells amb menys població (Torrelles 
de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Castellbisbal). Aquesta circumstància s’explica perquè aquests municipis pertanyen a ABS plurimunicipals i, per tant, les dades mostren el conjunt de casos 
detectats de diversos municipis alhora. 

Per poder copsar amb més exactitud que és el que succeeix en aquests territoris, s’ha elaborat el Mapa 16 que mostra els casos positius registrats per municipis. Si bé aquest mapa no permet observar les diferències internes 
del municipis amb més població, si que permet llegir millor el que passa als municipis que en tenen menys i que, per aquesta circumstància, formen part d’ABS plurimunicipals. En els cas dels municipis de la comarca del Baix 
Llobregat mencionats anteriorment, es pot apreciar que el nombre de casos registrats disminueix significativament quan les dades es mostren per àmbits municipals. A Santa Coloma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i 
Castellbisbal és on més s’aprecia aquest descens i a Torrelles de Llobregat en menor mesura. Aquesta situació, que obliga a interpretar els resultats dels casos positius registrats pels àmbits de les ABS als municipis amb més 

4 L’explicació detallada sobre l’elaboració de l’IVS es pot trobar al document “Desigualtat i vulnerabilitat social a Barcelona i el seu entorn metropolità”, elaborat per la Secció d’Estudis Territorials de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona al maig de 2020. Està disponible a per a consulta a  http://www3.amb.cat/repositori/Estudis%20territorials/treball_desigualtat.pdf.  
5 Les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) són les unitats territorials elementals on es presta l'atenció primària de salut d'accés directe de la població, i que constitueixen l'eix vertebrador del sistema sanitari en l'àmbit de la qual desenvolupa les seves activitats l'Equip d'Atenció 
Primària. La delimitació territorial de les ABS es fa atenent a factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis, i compten, com a mínim, amb un Centre d'Atenció Primària. 
6 A l’hora d’observar el mapa de casos registrats per ABS, cal tenir present que la delimitació geogràfica d’aquestes àrees té un detall territorial menor respecte de la de les seccions censals, que és la que s’ha emprat com a referència d’anàlisi en aquest treball. Això pot 
comportar que es detectin discrepàncies entre el que mostra l’índex IVC-19 i el que indiquen les dades de casos positius registrats per ABS. 

http://www3.amb.cat/repositori/Estudis%20territorials/treball_desigualtat.pdf


població i per àmbit municipal als municipis amb menys població, planteja el dubte de si seria necessari disposar de delimitacions territorials que siguin coherents entre elles i de dades que permetin obtenir el màxim detall 
territorial possible, a partir de les quals sigui possible fer agregacions per unitats territorials d’ordre superior.   

A més d’aquests dos mapes que mostren els casos positius registrats a l’AMB, s’han inclòs, amb l’objectiu de fer evident tota la informació disponible, dos mapes addicionals que mostren sumats els casos positius i els casos 
sospitosos7, igualment per ABS i per municipis (Mapa 17 i Mapa 18, respectivament). 

Una de les qüestions més rellevants que posa de manifest l’anàlisi dels resultats obtinguts en l’elaboració de l’IVC-19 és que, tot i que l’afectació de la COVID-19 és territorialment molt àmplia, són els barris perifèrics de 
l’AMB on habita la ciutadania que pertany a les classes socials menys afavorides, els que potencialment tenen més riscos i són més vulnerables a la situació de risc derivada de la pandèmia. En aquests territoris és 
on l’acumulació de factors de risc és més intensa. Aquesta observació és compatible amb la que s’ha identificat en altres estudis elaborats per la Secció d’Estudis Territorials vinculats amb la desigualtat social (veure nota a 
peu de pàgina número 4) i, també, amb les dades de casos positius i positius+sospitosos registrats a l’AMB pel període analitzat febrer-novembre 2020.  

Com ja s’ha mencionat amb anterioritat, la voluntat d’aquest estudi és posar en pràctica un assaig metodològic que, tenint en compte les particularitats del territori i la població de l’AMB, les dades disponibles per a l’anàlisi i 
els factors de risc i vulnerabilitat respecte de la COVID-19, permeti detectar aquells llocs de la metròpoli barcelonina on la població que els habita pot ser més susceptible a veure’s exposada al contagi d’aquesta malaltia. 
L’assaig vol, a més a més, servir com a base per a establir una metodologia que en altres situacions de risc, emergència o vulnerabilitat que es puguin produir en un futur, pugui ser emprada adaptant-la a les especificitats de 
cada situació. També, vol oferir una eina de revisió i supervisió que permeti preveure quins territoris i quina població poden ser més susceptibles a aquest tipus de situacions sobrevingudes o d’altres que es preveuen que acabin 
succeint. En aquest sentit, l’elaboració d’índexs parcials que actuen com a mòduls temàtics que permeten, per combinació, construir índexs més complexos, són un element clau d’aquest procés perquè la flexibilitat que 
proporciona l’esmentada modularitat permet l’adaptació de les anàlisis a cadascuna de les circumstàncies futures que sigui necessari observar. Finalment, també hi ha la voluntat en posar de manifest i analitzar les discrepàncies 
que es puguin detectar entre els resultats de l’anàlisi i la situació real registrada, amb l’objectiu de poder obtenir uns resultats tan fiables com sigui possible, fent els ajustaments que siguin convenients a la metodologia 
proposada.  
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05601 Centre 01901 el Raval 01504 Gorg
05603 Vista Alegre - els Canyars - el Castell-Poble Vell 01902 el Barri Gòtic 01506 el Raval

01903 la Barceloneta 01507 Can Claris
07302 Riera 01904 Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera 01509 Montigalà
07304 el Pedró 01905 el Fort Pienc 01511 Canyadó - Manresa - Guixeres
07306 Fontsanta 01906 la Sagrada Familia 01513 Pomar
07307 Gavarra 01909 la Nova Esquerra de l'Eixample 01515 Sant Crist de Can Cabanyes
07308 Sant Ildefons 01910 Sant Antoni 01516 Bufalà

01911 el Poble Sec - Parc Montjuïc 01517 Sistrells
07702 Ciutat Diagonal 01913 la Marina de Port 01518 la Salut
07704 Can Vidalet - Can Cervera 01914 la Font de la Guatlla 01520 la Pau
07706 la Plana 01915 Hostafrancs 01521 Puigfred

01916 la Bordeta 01522 Sant Joan de Llefià
08903 Centre 01917 Sants - Badal 01523 Sant Mori de Llefià
08904 les Colomeres 01918 Sants 01524 Sant Antoni de Llefià

01919 les Corts 01525 Artigas
10101 Centre 01920 la Maternitat i San Ramon 01526 Sant Roc - la Mora - el Remei
10102 Sant Feliu 01931 la Vila de Gràcia 01527 Congrés
10103 Sant Josep 01932 el Camp d'en Grassot - Gràcia Nova 01528 Nova Lloreda
10104 la Torrassa 01933 el Baix Guinardó
10105 Collblanc 01934 Can Baró 12507 la Ribera
10106 Santa Eulàlia 01935 el Guinardó
10107 la Florida 01937 el Carmel 18002 Can Mas
10108 les Planes 01938 la Teixonera 18003 Maragall
10109 Can Serra 01939 Sant Genís dels Agudells
10110 la Pubilla Cases 01943 Horta 19405 el Besòs
10111 el Gornal - Granvia L'H 01944 Vilapicina - la Torre Llobeta 19406 la Mina
10112 Bellvitge 01945 Porta

01946 el Turó de la Peira 20501 Nucli Antic
12302 el Canal - Mariona 01947 Can Peguera 20502 Vila del Prat

01948 la Guineueta
16901 Casc Antic 01949 Canyelles 24501 Centre - Cementiri Vell
16902 Eixample 01950 les Roquetes 24502 Can Mariner
16904 la Granja 01951 Verdun 24503 Fondo
16905 Sant Cosme 01952 la Prosperitat 24504 Santa Rosa

01953 la Trinitat Nova 24505 el Raval - Safaretjos
19604 el Palau 01954 Torre Baró 24506 Riu Sud

01955 Ciutat Meridiana 24507 Riu Nord
20001 Ciutat Cooperativa 01957 la Trinitat Vella 24508 Singuerlin
20004 Vinyets - Molí Vell 01958 Baró de Viver 24513 Llatí
20005 Camps Blancs 01959 el Bon Pastor
20006 Casablanca 01960 Sant Andreu 26602 les Fontetes

01961 la Sagrera
21102 Can Falguera 01962 el Congrés - els Indians 90401 Badia
21104 Can Calders 01963 Navas
21105 la Salut 01964 el Camp de l'Arpa del Clot

01965 el Clot
21703 les Planes 01966 el Parc - la Llacuna del Poblenou

01968 el Poblenou
26301 Casc Antic 01969 Diagonal Mar - el Front Marítim de Poblenou

01970 el Besòs - el Maresme
30102 Centre 01971 Provençals del Poblenou
30104 el Molí - Can Ginestar 01972 Sant Martí de Provençals
30108 Can Sellarès 01973 la Verneda - la Pau

Barris amb seccions censals vulnerables IVC-19 igual o superior a 7

Sant Feliu de Llobregat

Badalona

Sant Boi de Llobregat

Castelldefels

Cornellà de Llobregat

Esplugues de Llobregat

BarcelonaÀmbit Llobregat Àmbit Besòs - Vallès

Gavà

Montcada i Reixac

Santa Coloma de Gramenet

Sant Cugat del Vallès

Sant Vicenç del Horts

Viladecans

Badia del Vallès

Cerdanyola del Vallès

l'Hospitalet de Llobregat

Molins de Rei

el Prat de Llobregat

Sant Adrià de Besòs

Sant Andreu de la Barca

Ripollet

Sant Joan Despí
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