
 

Resum 
 

 
La planificació territorial és el vehicle clau amb la que les administracions públiques 

compten per assolir el futur social i econòmic que els ciutadans desitjarien per a ells i les 
generacions que encara han de venir. És per aquest motiu que es necessita amb urgència 
eines objectives i fiables que els permetin l’avaluació de les diferents alternatives i prendre 
decisions que capgirin aquesta tendència cap a l’acumulació de riquesa. 

 
Pel que fa el transport de viatgers socialment més eficient i sostenible, el públic -

ferrocarrils, autocars i autobusos-, és el que ara per ara rep menys subvencions per part de 
les administracions públiques, ja que per exemple el pressupost destinat a carreters supera 
amb escreix al destinat al transport públic i això juntament amb l’espectacular auge de la 
motorització privada genera un cicle de demanda i necessitats cobertes del vehicle privat i 
individual que allunya el col·lectiu de l’eficiència i la competitivitat. 

 
En aquest marc de necessitats i demandes insatisfetes, s’han desenvolupat, en altres 

tesines, eines que d’una manera global donen directrius per prendre decisions sobre quin és 
el sistema de transport, que més s’adequa a cada àrea territorial, però són documents que 
per força han de ser genèrics i per tan en general només útils en primers esglaons de 
planificació del transport, per exemple per descartar propostes de viabilitat dubtosa.  

 
En aquesta tesina s’intentarà fer un pas més i aprofundir en el món del transport de 

viatgers en ferrocarril. S’exposarà la metodologia per a una avaluació més detallada i per 
tant precisa de la conveniència d’instaurar o no un tipus de servei ferroviari. 

 
Per donar una dimensió pràctica a la tesina, l’estudi es realitzarà per a un cas 

concret, però el document persegueix un objectiu d’anàlisi que pugui servir de base per a 
qualsevol altre projecte de dinamització ferroviària. El caràcter concret permetrà a la vegada 
donar conclusions reals que poden ser directament utilitzades per a la implantació del mateix 
projecte analitzat.  

 
El nostre estudi té com a objectiu principal determinar si és factible la dinamització 

d’una línia ferroviària que ha vist perillar la seva existència i que ara canviant de gestor té 
una nova oportunitat. Estem parlant de la línia que uneix les poblacions de Lleida i La Pobla 
de Segur, 90 quilòmetres més al nord, a la comarca del Pallars Jussà. La dinamització passa 
per augmentar la freqüència de pas dels trens i plantejar-se un servei de rodalies o similar 
entre Lleida i Balaguer tal i com vénen demanant les administracions locals. 
 

La idea plantejada no és nova, encara que sí ho seran les propostes de servei que es 
plantegen en aquesta tesina. El nostre punt de partida és el traspàs del tren de La Pobla 
(nom amb que és coneguda la línia) de RENFE a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

 
La tesina desenvolupa una metodologia raonada que permetrà analitzar la futura 

demanda i de la rendibilitat a partir de diferents escenaris. L’anàlisi es realitza des d’un punt 
de vista financer i des d’una perspectiva d’eficiència social.  

 
Finalment de la necessitats d’avaluar els costos de l’explotació de la línia, 

n’extraurem la segona gran conclusió: quins costos dels que l’Observatori de Costos estima 
són realistes i quins no. La importància de determinar la fiabilitat de l’Observatori és 
doblement important, ja que a més de l’interès per a aquesta tesina, es considera una eina 
útil per les futures decisions en matèria ferroviària, i en aquest sentit té mancances 
importants. 

 
En definitiva, proposem un endinsament pel món de la presa de decisions en matèria 

de transport públic, a la vegada que determinarem si el tren de La Pobla ha arribat a la seva 
última estació o si encara li resten molts quilòmetres de recorregut. 


