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INTRODUCCIÓ i OBJECTIUS 
 
 
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. El conjunt 
d’estratègies que la conformen com els moviments de persones i de mercaderies, 
els equipaments col·lectius o l’ordenació de l’habitatge, tenen l’objectiu comú de 
marcar les directrius del desenvolupament del territori, i d’elles depèn que es 
tendeixi a un equilibri solidari entre les parts integrants d’aquest o a una 
polarització social i econòmica com la que es pateix a molt indrets i que, lluny 
d’estancar-se, va prenent força.  

 
És per aquest motiu que les administracions necessiten 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. 

 
El sector de les comunicacions, tampoc s’escapa d’aquesta polarització. 
 
L’absència d’una planificació global i una implantació continuada al llarg del 

temps de les xarxes que contribueixen a estructurar el territori -carreteres i 
ferrocarrils- dificulta la definició d’un model de desenvolupament competitiu, 
eficient i sostenible. 

 
A Catalunya el dèficit històric d’inversió en infrastructures que es pateix i la 

sempre difícil concertació entre les diferents administracions públiques amb 
competències en aquesta matèria provoquen continus endarreriments en l’execució 
de les actuacions previstes, i una pèrdua d’oportunitats de captació de tràfic i 
activitat econòmica. Tanmateix, la construcció d’infrastructures a posteriori 
comporta una debilitat del desenvolupament i un impacte molt superior, quan el 
territori ja està ocupat i els pocs espais lliures existents tenen un elevat grau de 
protecció. La presència de diferents subxarxes, amb titularitats i gestors diferents, 
planificades i operades de manera independent, provoca greus disfuncions. 
 

El greuge es torna especialment rellevant per a les zones rurals que, 
tradicionalment aïllades, veuen com perden avantatges per ser competitives en la 
imminent terciarització de l’economia. En aquest sentit, el principal problema a 
afrontar és la desigualtat del repartiment econòmic de les diferents zones. Aquest 
fet que s’evidencia clarament en matèria de transport on es dóna l’acumulació de 
recursos als principals focus econòmics amb la conseqüent paràlisi del 
desenvolupament de les comunicacions que pateixen la resta de les àrees més 
deprimides o, si més no, llunyanes als grans centres urbans.  

   
Actualment el sistema de transport a Catalunya com a la resta de l’estat 

espanyol té tres grans inconvenients. El primer és, com ja hem comentat, la 
centralització dels recursos pel que fa les comunicacions. El segon és que ara per 
ara és un gran devorador d'energia; a Espanya el sector del transport és el 
responsable de més del 40% del consum d'energia primària, per damunt dels 
consums industrial i domèstic. L’altre gran problema és la despesa social que 
ocasionen les externalitats que sovint queden totalment fora de control de 
l’administració, dels ens encarregats de vetllar per la salut del nostre medi natural 
o dels propis ciutadans; en són bons exemples la contaminació per emissions de 
gasos nocius i partícules a l'atmosfera, els accidents, el soroll, la pèrdua de temps 
en els col·lapses circulatoris o l’ocupació a les ciutats d'un bé escàs i car com és el 
sòl públic. 
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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, així, 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 desitjables. 

 
 Amb tot, el sistema ferroviari espanyol ha demostrat que amb un cert nivell 

d'inversions és possible guanyar viatgers. Així una estratègia que poc a poc es 
perfila com una bona solució pel transport interurbà és l'aposta pels trens de 
rodalies. Es tracta doncs de captar demanda que actualment és fidel al vehicle 
privat, més contaminant i amb efectes socials i territorials més indesitjables. Per 
això, és necessari consolidar una planificació en tot el territori que el doti d’un 
sistema sostenible de transport. 

 
Així, doncs, les administracions es troben amb la tasca, no gens fàcil, de 

decidir la localització i la magnitud de les inversions públiques així com de 
determinar si es tractarà de sistemes autofinançables o no i en tal cas si estan 
capacitades per afrontar el dèficit generat, situació que malauradament, en matèria 
de transport públic, sovint es repeteix. Tanmateix no es pot perdre de vista la 
finalitat última: garantir una xarxa de transports pública i de qualitat per a tothom.
  
 Una de les eines de planificació que la Generalitat ha desenvolupat és el “Pla 
de transport de viatgers de Catalunya” que recull un seguit d’objectius entre els 
que específicament hi ha la potencialització d’una xarxa ferroviària ben dotada de 
servei de rodalies i regionals. D’altra banda existeix el “Pla Director 
d’Infrastructures”, però aquest és específic per la regió metropolitana de Barcelona, 
i en aquest sentit seria necessari, una vegada més, que s’elaboressin plans que 
contemplessin la resta del territori, fins i tot les zones de baixa densitat de població 
on el transport públic és pràcticament inexistent o nul.     
 
 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. Per la seva banda [10] assumeix el repte de simplificar una realitat 
diversa i complexa en una eina metodològica que serveixi per als diferents 
corredors desenvolupant un sistema de suport a la presa de decisions pel que fa a 
les inversions del transport interurbà; [12]  esgrimeix les eficiències econòmiques i 
econòmico-socials de l’autobús i el ferrocarril en el transport també interurbà. 
 
 A nivell metodològic són documents molt vàlids, i el seu àmbit d’aplicació és 
en principi extens (tot el territoris català), però els resultats exposats i d’altres que 
se’n deriven, no semblen ser vàlids per a prendre decisions encertades per a tots 
els corredors. Tanmateix aquest aspecte és plenament lògic quan es generalitzen 
realitats, necessitat que d’altra banda sorgeix si es vol simplificar per obtenir una 
metodologia global. D’aquesta manera es converteixen en unes bones eines de 
treball pels primers esglaons de planificació del transport, per exemple per 
descartar propostes de viabilitat dubtosa. 
 
 Així doncs, en la present tesina, intentarem dotar el tamboret de la tercera 
pota, i exposar 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 
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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 (d’ara endavant FGC), és a dir que d’alguna manera es 
traspassa el poder de decisió de mans del govern central a l’autonòmic català.  

 
Som conscients que les autoritats catalanes emparant-se en l’Estatut 

d’Autonomia tal i com veurem més endavant, fa temps que demana ser el 
responsable del que concerneix Catalunya en matèria de transport, especialment 
pel que fa el transport ferroviari i que en aquest sentit aquesta línia és el pretext 
perfecte per assentar un precedent per a futurs traspassos. La idoneïtat de la línia 
bé donada pel fet que RENFE és partidària de la seva clausura des del contracte-
programa de l’any 1984 i si fins ara no ha dut a terme aquesta voluntat és per les 
subvencions rebudes de les administracions catalanes i que per tant les 
negociacions eren a priori més senzilles que en qualsevol altra línia, tot i que la 
Generalitat ha trigat anys a aconseguir que el traspàs es fes efectiu. 

 
I en aquest context apareix una altra incògnita que també quedarà resolta: 

¿la possible dinamització que la Generalitat defensa respon una esperança real o 
darrera de les afirmacions de millora hi ha uns interessos polítics de cara a futures 
accions?.  

 
Deixant a banda especulacions que si s’escau ja analitzarem més endavant, 

l’objectiu principal duu intrínsec el plantejament d’altres objectius els quals són 
suficientment importants per sí sols. Així, per exemple, a banda de l’estudi sobre 
l’entorn social actual, hem hagut de desenvolupar una metodologia per a estimar la 
demografia i sobretot la mobilitat futura, tasca gens fàcil degut a la desinformació i 
a la manca d’estudis pel territori que no pertany a l’àrea metropolitana de 
Barcelona.  

 
La tesina també desenvolupa una metodologia raonada que permetrà 

analitzar la futura demanda a partir de diferents escenaris. 
 
Finalment es realitza un anàlisi financer i una valoració social que ens 

permetran saber quin grau de factibilitat té el projecte. I 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 [6] estima són realistes i quins no. La 
importància de determinar la fiabilitat de [6] és doblement important, ja que a més 
de l’interès per a aquesta tesina, [10] i [12] estan basats en l’Observatori, i per 
tant els resultats d’aquests dos estudis caldrien ser revisats. 

 
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 quilòmetres de recorregut. 

 


