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III. Situació actual socioeconòmica i territorial de l’ entorn de la línia  
 
 
1. Entorn geogràfic 
 

Les comarques per on discorre el tram de Lleida a Balaguer són el Segrià, fins a 
mig camí entre Vilanova de la Barca i Térmens, La Noguera, comarca de la que 
Balaguer n’és la capital i el Pallars Jussà que limita amb La Noguera de manera 
natural amb la Serra del Montsec.  

 
El Segrià i la meitat meridional de La Noguera pertanyen a la plana 

centroccidental. Aquesta, escassament ondulada i bastament oberta cap a l’oest i el 
sud-oest, té pocs obstacles naturals que obstaculitzin la comunicació en alguna 
direcció. 

 
Al llarg del Noguera Pallaresa, el relleu de La Noguera es fa abrupte. Així l’únic i 

obligat pas dels desplaçaments entre el Segrià i la Noguera i el Pallars Jussà és el 
congost de Terradets el riu ha configurat al llarg dels segles. En la resta de 
direccions existeixen obstacles d’envergadura que impossibiliten el pas. Aquesta 
configuració orogràfica és també la responsable de la necessitat del túnel de Santa 
Linya, esmentat anteriorment, i dels nombrosos ponts i túnels al llarg de 
l’embassament de Camarassa i del pas de Terradets. 
 
 
2. Característiques demogràfiques. Evolució de la població 
 

Pel que fa l’evolució d’assentaments de població, s’observa  que els municipis 
situats entre Lleida i Balaguer han experimentat en els últims anys un increment de 
població considerable, en alguns casos com Balaguer i Alcoletge especialment 
importants. En canvi, el conjunt de municipis compresos en l’eix ferroviari entre 
Balaguer i La Pobla de Segur experimenten pel que fa el seu nombre d’habitants, 
una tendència a la baixa.   

 

Població 1998 2004 
Creixement de 
població (%) 

Taxa creixement 
anual (%)2 

Lleida 112.207 119.935 6,89 1,12 
Alcoletge 1.709 1.973 15,45 2,43 
Vilanova de la Barca 923 939 1,73 0,30 
Poblacions Segrià1 114.839 122.847 6,97 1,13 
Térmens 1.395 1.467 5,16 0,86 
Vallfogona de Balaguer 1.443 1.526 5,75 0,94 
Balaguer 13.188 14.540 10,25 1,65 
Total Lleida-Balaguer 130.865 140.380 7,27 1,18 
Os de Balaguer 800 761 -4,88 -0,79 
Camarassa 903 893 -1,11 -0,17 
Les Avellanes-Santa 
Linya 

476 483 1,47 0,25 

Àger 502 542 7,97 1,30 
Poblacions La Noguera1 18.707 20.212 8,05 1,30 
Llimiana 168 139 -17,26 -2,90 
Castell del Mur 167 149 -10,78 -1,85 
Tremp 5.570 5.357 -3,82 -0,64 
Salàs de Pallars 332 334 0,60 0,12 
La Pobla de Segur 2.961 2.912 -1,65 -0,27 
Poblacions Pallars Jussà1 9.198 8.891 -3,34 -0,56 
Total Os de Balaguer –  
                        La Pobla 

11.879 11.570 -2,60 -0,43 

Conjunt de municipis 142.744 151.950 6,45 1,05 

1: poblacions de l’eix pertanyents a la comarca. Més dades, veure Annex 3. 
2: mitjana dels creixements anuals del període 1998-2004. Veure Annex 3. 

Taula 2 .Creixement demogràfic. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Anàlisi del creixement del creixement demogràfic 
 
 Per tal de no desvincular les dades obtingudes de l’entorn socio-polític del 
que provenen, una bona estratègia és comparar-les amb les taxes de creixement 
de divisions territorials més grans, com les que es presenten a continuació: 
 
 

Població Taxa creix. anual 

Segrià 1,21 

La Noguera 0,91 

Pallars Jussà 0,31 

Província de Lleida 1,08 

Catalunya 1,75 

 
 

 
En el període 1998-2004 la població del conjunt de municipis que serveix la 

línia Lleida-La Pobla de Segur, ha experimentat un creixement en consonància amb 
el que ha experimentat la província de Lleida (1,08%), però inferior al del conjunt 
del territori català (1,75%). 

 
Si agrupem els municipis de l’eix ferroviari segons les comarques a la que 

pertanyen, els del Segrià i els de la Noguera han experimentat creixements per 
damunt del de la província, i en el cas de la Noguera de gairebé el doble del total de 
la comarca. Els municipis de l’eix pertanyents al Pallars Jussà, en canvi han anat 
perdent població, tot seguint una dinàmica diferenciada al del conjunt de la comarca 
que malgrat, tenia una tendència a la baixa en els primers anys del període en els 
dos últims anys ha aconseguit recuperar-la i augmentar-la.  

 
Baixant al nivell de municipis, es pot observar que l’augment de població 

més important s’ha esdevingut en l’eix Lleida-Balaguer, per la qual cosa augmenten 
els viatgers en potència de la línia ferroviària a la vegada que es fa més palès la 
necessitat de donar un servei de transport públic més complert i sostenible, com és 
el ferrocarril. 

 
Les poblacions d’Os de Balaguer a La Pobla de Segur tendeixen a disminuir a 

excepció d’Àger i Salàs de Pallars. No propicien un canvi d’estratègia pel que fa 
l’explotació de línia per convertir el servei d’aquest tram en règim de rodalies. 
 

A l’annex 3 es pot observar la taula amb l’evolució demogràfica any a any, 
així com els gràfics corresponents per cada municipi.  
 
 
El paper dels fluxos migratoris en el creixement demogràfic 
 

Segons dades de l’IDESCAT, el creixement demogràfic, en tots els municipis 
a excepció de Lleida, és degut al saldo positiu de corrents migratòries, (veure dades 
en l’Annex 3). Aquest fet es produeix també al conjunt de Catalunya, on en els 
últims gairebé 6 anys, s’ha experimentat un augment de població de més del 9% 
amb una taxa anual de 1,75%. 

 
A Lleida capital, el baix saldo migratori és degut a la compensació entre el 

flux d’emigrants d’origen Espanyol i el flux d’immigrants estrangers. 
 

Taula 3. Creixement per comarques. Font: elaboració 
pròpia a partir de dades de l’IDESCAT (1998-2004). 
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Pel que fa la resta de municipis, a les poblacions més petites els 
protagonistes dels moviments migratoris són de la mateixa comarca o província, 
mentre que en les grans com Balaguer, Tremp i La Pobla de Segur els fluxos 
migratoris es produeixen per persones de la resta de Catalunya i de l’estat 
Espanyol. 

 
Així, és plausible trobar una relació entre la mida del municipi i la llunyania 

de la provinència dels immigrants. 
 
Finalment s’ha estudiat la població estacional (veure descripció a l’Annex 3). 

Les dades només es tenen per municipis de més de 5000 habitants, és a dir, en el 
cas objecte d’estudi, Lleida, Balaguer i Tremp. En el primer i l’últim la població 
estacional fa augmentar el nombre d’habitants a considerar, mentre que en el cas 
de Balaguer el fa disminuir. La principal conclusió que es dedueix, d’aquestes dades 
i de les informacions orientatives aportades pels ajuntaments dels municipis dels 
que no es tenien dades, és que globalment la població estacional pot ser 
significativa en els municipis del Pallars Jussà, que veu augmentada la seva població 
per motius turístics, especialment a l’estiu. A la resta de termes municipals, la 
població estacional pot no ser de consideració pel que fa l’estudi de la viabilitat de la 
implantació d’un tren de rodalies a Lleida-Balaguer.    
 
 
3. Ocupació per sectors 
 
 L’estructura productiva de les tres comarques objecte d’estudi és diversa.  
 
Serveis 

 
Com a punt en comú destaca que el principal sector d’activitat és el de 

serveis que, a més, té una clara tendència a augmentar. Les últimes dades de 
l’IDESCAT afirmen que a les comarques del Segrià i el Pallars actualment el sector 
dóna feina a un 60% de la població ocupada. Pel que fa La Noguera aquesta xifra 
és propera al 50%. 
 
Indústria 
 

El sector industrial ocupa el segon lloc per a les comarques del Segrià i La 
Noguera i el quart i últim lloc pel Pallars. En els tres casos el conjunt de les 
activitats del sector pateixen una tendència a la baixa especialment greu al Pallars. 

 
Construcció 
 

La construcció és el sector emergent. Va guanyant terreny al sector 
industrial i agrari malgrat el seu és un creixement irregular que fluctua segons els 
anys. A cada comarca ocupa un lloc diferent al rànquing però a totes tres es troba 
entre el 12 i el 14%. 

 
Agricultura 
 

Finalment el tradicional sector agrari disminueix a un ritme semblant al que 
ho fa la Indústria al conjunt de les tres comarques. 

 
 A l’Annex 3 es poden observar en detall les dades exposades anteriorment i 

els percentatges de població ocupada desglossada per activitats i comarques. 
Aquesta distribució ocupacional serà d’utilitat a l’hora d’establir volum de viatgers 
en potència per a la línia ferroviària 
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Anàlisi de l’ocupació i capacitat de generar demanda de transport públic 
 
Considerant la mobilitat segons l’activitat laboral, en l’eix Lleida-Balaguer, 

s’observa que la mobilitat obligada va força lligada al tipus d’activitat i que en 
aquests municipis excepte Lleida i Balaguer el tant per cent de població ocupada 
que es veu obligada a desplaçar-se per motius laborals supera amb escreix el 50%.  

 
A la taula següent s’observen quines són aquestes activitats segons els 

municipis. 
 
 

Activitat Lleida Alcoletge 
Vilanova 

de la Barca 
Térmens 

Vallfogona 
de Balaguer 

Balaguer

Agricultura i ramaderia        

Pesca     *  

Indústries extractives  *   * * 

Indústries manufactures  * * * * * 

Electricitat gas i aigua  * * * * * 

Construcció  * * * * * 

Comerç i reparació  * * * *  

Hostaleria  *   *  

Transport i comunicacions  * * * * * 

Mediació financera  * * * * * 
Immob. lloguers 
    i serveis a empreses 

 * * * *  

Admisnistració pública serveis 
    i defensa 

 * * * * * 

Educació  * * * * * 

Sanitat i serveis socials  * * * * * 

Altres serveis  * * * *  

Personal domèstic  *  * *  

Organismes extraterritorials  * * * * * 

*: Més del 50% de la població ocupada dedicada a aquesta activitat es veu obligada a desplaçar-se fora 
del municipi. Els colors separen les activitats segons el sector al que pertanyen. 
       Taula 4. Mobilitat obligada segons activitat. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 
 
De l’anàlisi dels diferents sectors respecte la capacitat de generar mobilitat 

se’n desprenen les següents conclusions: 
 
 En primer lloc el sector serveis acostuma a concentrar-se en nuclis de 

població més grans, per la qual cosa genera una demanda de transport amb origen 
a municipis més petits la població activa del qual necessita desplaçar-se amb per 
motius laborals. D’altra banda bona part de les activitats, en realitzar-se en un lloc 
fix o bé itinerant amb automòbils que es custodien en un lloc fix generalment dins 
del nucli urbà (cotxes de policia, camions del servei de neteja, autobusos de línia i 
el propi ferrocarril), fan que la demanda del transport públic o col·lectiu depengui 
més del servei ofert per aquest que no pas de la impossibilitat d’ús per motius 
laborals. 

 
L’agricultura i la pesca (com activitat de font d’ingressos i no d’oci) en 

general es practiquen al mateix terme municipal, a més a més els desplaçaments 
es realitzen per qüestions d’accessibilitat amb vehicle privat, ja sigui utilitari o 
especialitzat, per tant no són sectors propicis a que el transport públic en capti 
demanda. 

 
 Els sectors industrial i de la construcció també tenen relativa poca capacitat 

de generar demanda de transport públic, malgrat sí generen mobilitat i elevada. En 
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el cas de la indústria les diferents activitats tendeixen cada vegada més a allunyar-
se dels nuclis urbans i a localitzar-se en terrenys on qüestions com l’espai o el cost 
del sòl no són tan problemàtiques [6], així la opció del vehicle privat com a mitjà de 
transport es perfila amb contundència com a clara preferència. Pel que fa la 
construcció, també l’ús del transport privat és majoritari, ja que d’una banda la 
localització del lloc de treball és itinerant i el fet que estigui aprovisionada de 
transport públic té un component  de fortuïtat notable, i d’altra banda, en general 
les característiques de les eines de treball i/o material necessari, fan que sigui molt 
més viable l’ús del vehicle privat.  
 

Així doncs, en primer lloc s’observa que el sector serveis és el que està 
prenent més força, en segon lloc s’ha vist que aquest no només genera mobilitat 
sinó que la satisfacció de la demanda és propícia a un  aprofitament dels recursos 
del transport públic. D’aquesta manera podem concloure que la realitat laboral 
present i sobretot futura és favorable a realitzar una aposta per una xarxa de 
transport més sostenible, i aprofitant que l’estructura bàsica del ferrocarril en l’eix 
estudiat, encara que necessita millores, ja està en funcionament, aquesta és a 
priori una bona candidata a ser el pilar del transport col·lectiu.   




