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V. Mobilitat I. La demanda actual: distribució modal 
 
 
Els estudis de la mobilitat i demanda s’han acotat a l’eix Lleida-Balaguer, ja 

que s’ha considerat que l’estudi d’aquest tram de corredor és suficient per arribar a 
conclusions prou interessants. 

 
D’una banda s’han obtingut les dades de la mobilitat per raons de treball i 

estudi a partir d’informació proporcionada pel Departament de Política Territorial i 
dades de l’IDESCAT arran de l’últim cens de població l’any 2001. Les dades estan 
desglossades per modes de transport. D’altra banda s’han obtingut les xifres de 
RENFE del volum d’usuaris del ferrocarril en dies feiners i en cap de setmana per 
l’any 2003. Aquesta xifra ens permetrà determinar el mínim d’usuaris que seguiria 
fidel al ferrocarril en cas de no variar l’oferta ni les seves condicions. 

 
1. Mobilitat Obligada 
 

Les dades de la mobilitat obligada s’han extret de l’IDESCAT on figuren els 
resultats de mobilitat per raons de treball i estudi. Aquests fluxos de desplaçament 
corresponen als viatges entre lloc de residència i lloc de treball o estudi de la 
població, és a dir que per tal d’obtenir els viatges totals generats per aquests 
motius cal aplicar un factor corresponent a la tornada a casa. Aquest factor pot 
variar de 2 a 4 en funció del percentatge que s’estimi que torna a casa a mitja 
jornada (generalment aquest supòsit es fa per les persones que van a dinar a 
casa). En aquesta tesina s’aplicarà un factor 2 sobre els resultats de l’Enquesta de 
mobilitat obligada (d’ara en endavant EMO), ja que s’ha considerat que en tractar-
se de desplaçaments intermunicipals els del migdia no es produeixen o bé 
representen un percentatge insignificant. D’altra banda, la informació de les EMO es 
recull, s’elabora i s’explota amb la finalitat bàsica de ser realment útil per la 
planificació de les xarxes de transport a Catalunya, i encara que aquest objectiu es 
compleix de sobres, cal tenir en compte que la informació es processa a partir dels 
cens de població i per tant s’ha d’anar amb compte amb els empadronaments a 
segones residències i altres artilugis de dubtosa legalitat que poden distorsionar la 
informació; és per aquest motiu que hi ha estudis que enlloc d’un factor 2 apliquen 
un factor 1,9; tanmateix, donarem per certs la totalitat de les xifres obtingudes a 
partir d’aquesta font.  

 
A l’EMO, es defineix mobilitat obligada com aquella que es realitza per 

necessitat de treball o estudi, malgrat tot, hi ha altres desplaçaments de motius 
diferents i que sí són imprescindibles, especialment quan parlem de municipis de 
poca població que ha d’anar a buscar els serveis que demana a nuclis més 
populosos, per exemple la sanitat, o les gestions de caire administratiu. Malgrat 
aquesta puntualització cenyirem l’estudi d’aquest apartat a la definició estricta. 
D’altra banda, potser val la pena recordar que la mobilitat obligada es realitza 
fonamentalment de dilluns a divendres, i així s’ha considerat en aquest apartat i als 
següents. 
 

Pel que fa l’evolució de la mobilitat, es pot observar, en les successives EMO 
realitzades des de l’any 1981, una clara tendència a l’augment d’aquesta entre 
municipis. Més endavant, quan s’estableixi la demanda potencial del ferrocarril es 
recuperarà aquesta informació. El gràfic següent mostra l’augment de mobilitat en 
l’eix Lleida-Balaguer; a l’annex 5 es troben les dades desglossades per parelles de 
municipis. 
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Creixement de la mobilitat
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Gràfic 2. Creixement de la mobilita Lleida-Balaguer. Font: pròpia 

 

Aquest comportament, que és molt semblant per la resta de Catalunya troba 
la seva explicació principalment en dos fets: en primer lloc, l’augment de les 
relacions laborals intermunicipals, a les terres de ponent especialment, ja que el 
creixement del sector serveis en detriment de l’agrari ha propiciat que la 
localització del lloc de treball sigui en municipis més grans, obligant els 
desplaçaments intermunicipals amb origen les poblacions més petites. El segon 
factor que cobra cada vegada més importància és l’augment del preu de l’habitatge 
que es fa especialment palès als municipis grans, aquesta realitat expulsa població 
dels nuclis urbans grans cap a poblacions properes, on el preu de l’habitatge és 
inferior. 

 
Repartiment modal de la mobilitat obligada 

 
Les dades obtingudes per l’eix Lleida-Balaguer pel que fa la mobilitat diària 

actual per raons de treball i estudi mostren una marcada preferència pel vehicle 
privat.  

 
 

Repartiment modal de l'eix Lleida-Balaguer 
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   Gràfic 2. Repartiment modal.  Font: elaboració pròpia a partir d’informació  

cedida pel Departament de Política Territorial i dades de l’IDESCAT. 
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Pel que fa el transport públic l’ús de l’autobús té una importància 
significativa excepte en el cas del municipi de Lleida que tan sols representa el 3% 
dels desplaçaments. Finalment un percentatge molt petit de la població que es 
desplaça (generalment entre un 0 i un 2%) ho fa en tren; en aquest sentit Balaguer 
es troba força per damunt de la mitjana, però la quota de viatgers que opten pel 
ferrocarril per desplaçar-se des d’aquest municipi és del 7%. 

 
La informació de la taula següent fa referència al repartiment modal de la 

mobilitat segons l’origen pels municipis de l’eix Lleida-Balaguer. El grup altres 
inclou desplaçaments a peu o en bicicleta, i en general representa un 0 o un 2% de 
la mobilitat. Vallfogona de Balaguer és en aquest cas l’excepció ja que un 10% de 
la població que es desplaça opta per caminar o per la bicicleta; l’explicació d’aquest 
fet rau en la proximitat amb Balaguer, uns 6 km. Les xifres del principi de la taula 
serveixen per fer-se una idea quantitativa de la mobilitat per raons de treball i 
estudi. Totes aquestes dades es troben amb més detall a l’annex 5.  

 
 

Municipi d’origen autobús tren cotxe altres 

Mobilitat obligada 3079 

Mobilitat per mode 425 91 2503 75 

Lleida 3% 1% 95% 1% 
Alcoletge 16% 0% 83% 1% 
Vilanova de la Barca 25% 2% 73% 0% 
Térmens 35% 2% 62% 1% 
Vallfogona de Balaguer 14% 0% 76% 10% 
Balaguer 12% 5% 80% 2% 
Taula 8. Repartiment modal per municipis. Font: elaboració pròpia a partir d’informació cedida 

pel Departament de Política Territorial i dades de l’IDESCAT. 
 

 
Pel que fa la mobilitat concreta dels estudiants majors de 16 anys, hi ha l’ús 

preferent del transport col·lectiu davant de l’individual és totalment dependent del 
municipi on resideixin (Veure annex 5). Així en l’eix Lleida-Balaguer, els estudiants 
d’Alcoletge i Térmens escullen preferentment el transport col·lectiu mentre que els 
de Vilanova de la Barca, Vallfogona de Balaguer i Balaguer, es decanten per l’ús del 
transport individual. 

 
Val a dir, però, que les estadístiques de mobilitat no compten amb els 

menors de 16 anys, i en canvi els municipis de l’eix Lleida-Balaguer (exceptuant 
aquest dos últims i Vallfogona de Balaguer, veure Annex 3) no disposen de centres 
on s’imparteixi secundària. Aquest ensenyament és obligatori i per tant imposa un 
desplaçament fora del municipi d’un mínim de volum de població d’unes 180 
persones, és a dir un 4% de la població dels municipis d’Alcoletge, Vilanova de la 
Barca i Térmens. Per la complexitat de determinar quins d’aquests estudiants 
utilitzen o arribarien a utilitzar el ferrocarril com a mitjà de transport, així com pel 
baix percentatge de població que això suposa (cal afegir que existeixen alguns 
serveis discrecionals de transport escolar), per tal de realitzar l’estudi de demanda, 
aquesta població s’obviarà com a tal; en qualsevol cas aquells que actualment 
siguin usuaris habituals del tren, quedaran reflectits en les dades de RENFE que 
s’estudiaran en apartats següents. 
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2. Mobilitat total. Estimació de la mobilitat no obligada 
 

2.1 Mobilitat total en dia feiner 
 

 En el punt anterior s’ha realitzat l’estudi del que s’ha definit com mobilitat 
obligada (desplaçaments per treball i estudi), però per determinar quin és l’escenari 
real objecte d’estudi, es fa necessari l’obtenció de la mobilitat intermunicipal total 
del corredor ja sigui per raons que fan imprescindible el desplaçament com les 
anunciades anteriorment (treball, estudi, sanitat o gestions) o d’altres com les 
visites, les compres o l’oci. Tanmateix no és fàcil obtenir les dades de mobilitat no 
obligada, ja que en general els estudis que es realitzen són a partir de l’Enquesta 
de mobilitat obligada (EMO) que no contemplen res més que el que s’ha estudiat en 
el capítol anterior.  

 
Els desplaçaments no contemplats en els estudis, acostumen a representar 

un percentatge elevat de  la mobilitat total, i és per aquest motiu no només no es 
pot obviar aquesta proporció, sinó que es fa imprescindible estimar-la amb notable 
exactitud.  

 
Amb aquest objectiu s’han obtingut els percentatges dels motius dels 

desplaçaments amb ferrocarril en el corredor Lleida-La Pobla de Segur a partir d’un 
estudi realitzat per Ferrocarrils de la Generalitat el 1995. Val a dir que aquests 
percentatges corresponen a l’ús de la línia tots els dies de la setmana, el fet que els 
caps de setmana els desplaçaments per mobilitat obligada disminueixin o s’anul·lin, 
produeix una distorsió de la realitat dels dies laborables estudiada en aquest 
apartat. No s’ha pogut obtenir informació sobre els altres modes de transport ni un 
estudi més recent per aquest corredor. 
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Gràfic 3. Motius de desplaçaments en ferrocarril Lleida-La Pobla.  

Font: elaboració pròpia a partir d’informació de FGC. 
 
 Com es pot observar la mobilitat intermunicipal per treball o estudi suposa 

el 40% dels desplaçaments, és a dir que queda clara la importància del que es 
considera mobilitat no obligada. D’altra banda aquest estudi és de fa 10 anys i 
pertany només a un mode de transport, i tenint en compte que els canvis 
quantitatius i de motius dels desplaçaments poden ser canviants en una societat 
com la nostra que evoluciona a ritme trepidant, s’ha cregut convenient plantejar-se 
si aquestes dades són extrapolables o no a l’actualitat i per a altres modes. 

 
Així, per tal de conèixer la mobilitat obligada (en percentatges real per a dia 

feiner) es proposen tres estratègies per establir els percentatges en dia feiner: 
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a) Comparar les dades obtingudes per la mobilitat obligada en 

vehicle privat (el mode de transport més utilitzat) amb la IMD en 
dies feiners. I paral·lelament comparar la mobilitat obligada en 
tren, amb el compte de viatgers realitzat per RENFE. A priori 
aquesta primera estratègia sembla la més fiable, però cal tenir en 
compte que els càlculs pel ferrocarril, pot aportar informació 
distorsionadora de la totalitat del corredor, ja que els 
desplaçaments amb aquest mode tan sols representen el 3% de la 
mobilitat obligada. Tot i així serviran com a filtre de les altres dues 
estratègies.  

 
b) Aplicar la formulació proposada per SIMCAT [14] per a l’obtenció 

de la mobilitat no obligada. 
 

c) Cercar altres fonts d’informació si pot ser de corredors semblants 
tot i que es preveu una tasca complicada atès que si existeixen 
estudis seran de relacions interurbanes entre nuclis de població 
grans o bé en corredors de mobilitat molt més alta. 

 
 
Estratègia A 
 
 En aquest apartat s’intentarà establir quin és el percentatge de mobilitat 
obligada en vehicle privat i en tren entre Lleida i Balaguer, tot jugant amb les dades 
obtingudes de les IMDs, dels viatgers de RENFE i la mobilitat per raons de treball i 
estudi. 
 
 Vehicle privat 
 
 Pels trams de la carretera primària C-13 que transcorre concurrentment a 
l’eix ferroviari entre el Lleida i Balaguer la mitjana de les IMD és segons el dia de la 
setmana [4]: 
 

Dia de la setmana IMD 
dilluns-divendres 7519 
dissabte 6674 
diumenge 6032 

 
 

Per tal  de transformar la mobilitat obligada a vehicles privat s’ha pres una 
ocupació mitjana de 1,2 ocupants per vehicle privat. Així: 

 
 

Mobilitat obligada Lleida-Balaguer 2001 (feiners, vehicle privat) (A) 2503 

Viatges generats (feiner, vehicle privat) (2 x A =B) 5006 

Vehicles privats a la carretera per mobilitat obligada (B/1,2) 4172 

 
 
 És a dir que els vehicles que circulen per aquest tram de corredor per motius 
de mobilitat obligada representen aproximadament 55% del total. Cal tenir en 
compte que no tots els vehicles contemplats en la IMD, tenen el seu origen-destí 
dins l’eix Lleida-Balaguer, de la qual cosa es dedueix que la mobilitat obligada pot 
ser superior. I que aquest 55% és una cota mínima.   
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Ferrocarril 
 
En un principi es pretenia fer un estudi conjunt de la línia, però els resultats 

que s’obtenien no semblaven del tot reals per al tren, ja que per exemple es creia 
que el percentatge de mobilitat obligada entre Lleida i Balaguer quedava disfressat. 
Així, malgrat aquest estudi l’hem descrit breument perquè pot donar una visió de 
conjunt, s’ha cregut oportú aprofundir més en l’eix Lleida-Balaguer a la vegada que 
s’ha estudiat el comportament de l’altre focus de mobilitat: els desplaçaments amb 
origen Tremp i La Pobla i destí Lleida.   

 
En primer lloc s’exposarà l’estudi global, en segon lloc l’estudi detallat de pel 

tram Lleida-Balaguer i finalment unes pinzellades dels viatges Tremp-Lleida i La 
Pobla-Lleida. La metodologia serà semblant pels tres casos, però per al segon cas 
caldrà fer hipòtesis afegides.  

 
A priori es coneix: 

 
Viatgers Lleida-La Pobla 2003 (feiners) 79.478 
Viatgers Lleida-La Pobla 2003 (tota la setmana) 116.574 
Percentatge viatges en feiners respecte tota la 
setmana 

68% 

Creixement nombre de viatges 2001-2002 14,7% 
Creixement nombre de viatges 2002-2003 10,8% 
Viatgers Lleida-La Pobla 2001 (tota la setmana) 91.708 

  
 
 S’ha suposat que el percentatge dels viatges en feiners respecte els de tota 
la setmana es manté constant en el període 2001-2003. i que la matriu Origen-
destí proporcionada per RENFE per l’any 2003 es manté proporcional a la del 2001.  
 
 

Lleida-La Pobla 
 
 Considerant el percentatge de viatges entre setmana respecte els de tota la 
setmana i extrapolant al 2001 tenim que: 
 

Viatgers Lleida-La Pobla 2001 (feiners) 62.525 
 
 
 La matriu origen-destí dels viatges totals realitzats en dia feiner amb tren 
per l’any 2003 és gairebé simètrica (veure annex 5), per tant considerarem que el 
factor pel que cal multiplicar la mobilitat obligada per tal de trobar el nombre de 
viatges generats per motiu de treball i estudi és 2 (tal i com es proposa la principi 
del capítol). 
 
 Tanmateix, recolzant-los en les dades de la matriu origen-destí de mobilitat 
obligada en l’eix Lleida-La Pobla (veure annex 5), tenim que: 
 
 

Mobilitat mitjana diària sentit Lleida per raons de 
treball i estudi en ferrocarril 2001 

76 
 

Mobilitat mitjana diària sentit La Pobla per raons de 
treball i estudi en ferrocarril 2001 

14 
 

Viatges generats diàriament (mobilitat obligada x2) 168 
Viatges generats anualment en aquestes condicions 
(44 setmanes laborables de 5 dies feiners) 

39.600 
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Per tant: dels viatges generats, el 63% són per motius de treball i estudi i el 
seu retorn pertinent cap a casa. 

 
Lleida-Balaguer 

 
Per aquest tram, aplicarem el percentatge de creixement, des de la matriu 

del 2003 (veure annex 5, remarcat amb color groc) i tirarem enrere per obtenir una 
matriu proporcional amb dades del 2001, ja que la informació de mobilitat obligada 
són d’aquest any.  

 
 

Viatgers Lleida-Balaguer 2003 (feiners) 44.199 
Creixement nombre de viatges 2002-2003 10,8% 
Creixement nombre de viatges 2001-2002 14,7% 
Viatgers Lleida-Balaguer 2001 (feiner) 34.778 

 
 
 Ara bé, a diferència del cas global, per fer el recompte dels viatges generats 

en tren per mobilitat obligada, s’ha considerat un factor diferent a 2. El motiu és 
que la asimetria de la matriu origen-destí del ferrocarril és força més acusada que 
en el cas anterior. Considerarem que aquesta asimetria és aplicable a la mobilitat 
obligada i a la no obligada, malgrat no serà per igual. Per a la primera, aquest fet 
pot implicar dues coses contradictòries entre sí: 

 
a) L’anada al lloc de treball o estudi es realitza amb un altre 

transport: això faria imposar un factor superior a 2 respecte els 
valors de mobilitat obligada en tren de l’IDESCAt, ja que el que 
l’Institut realment comptabilitza són els primers desplaçaments del 
dia, és a dir el de l’anada a la feina: si van 100 persones en tren a 
treballar o al centre i tornen amb tren 120, l’IDECAT comptabilitza 
100 i en canvi s’estan generant per mobilitat oblida 220 viatges en 
tren (factor 2,2).  

 
b) La tornada a casa és el desplaçament que es tendeix a realitzar 

amb un altre transport: això faria imposar un factor inferior a 2: si 
van 120 persones en tren a treballar o al centre i tornen amb tren 
100, l’IDECAT comptabilitza 120 i en canvi s’estan generant per 
mobilitat oblida 220 viatges en tren (factor 1,8).  

 
D’altra banda apuntarem que segons [11] les franges d’hora punta de 

desplaçaments en dia feiner són de 8h-9h desplaçament i de 17h-20h, i aquests 
són deguts a la tornada a casa. 
 

Si ens fixem ara en els horaris del tren, del primer i últim servei del tren de 
La Pobla, notem que hi ha horaris aprofitables segons les franges horàries, i n’hi 
que no. Hem marcat de color els horaris i sentits que sí són aprofitables pel gran 
gruix de la mobilitat obligada. Ens interessa, però, la tornada a casa, que és la 
mobilitat obligada en tren que amb les dades de l’IDESCAT, es fa difícil de 
controlar.   
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Figura 2. Horaris del primer i últim tren. Font: elaboració pròpia 
 
S’observa que l’horari de vespre en sentit Lleida-La Pobla no és propici a que 

el tren sigui utilitzat pels qui tronen de treballar. Així, considerarem un factor 2,2 
pels qui han de pugen en sentit La Pobla per anar a treballar, i un factor 1,8 pels 
qui fan el trajecte en sentit contrari. 

 
Com en el cas, anterior per comptabilitzar els viatges generats diàriament, 

també es considerarà que la mobilitat obligada es produeix els 5 dies feiners per 
igual i un total de 44 setmanes l’any (a mig camí entre els 220-230 jornades de 
treball els 190-210 del calendari dels estudiants). 

 
 

Mobilitat mitjana diària sentit Lleida per raons de 
treball i estudi en ferrocarril 2001 

64 
 

Mobilitat mitjana diària sentit La Pobla per raons de 
treball i estudi en ferrocarril 2001 

12 
 

Viatges generats diàriament (mobilitat obligada x2) 142 
Viatges generats anualment en aquestes condicions 
(44 setmanes laborables de 5 dies feiners) 

31.240 

 
 
Així doncs, si ens fixem en el dia feiner, el 90% del usuaris que agafen el 

tren entre Lleida i Balaguer és per motius de treball i estudi. És a dir que la 
demanda del ferrocarril entre Lleida i Balaguer en dia feiner és majoritàriament 
deguda a la mobilitat obligada, mentre que aquest efecte es suavitza molt més si 
l’estudi es fa per tota la línia. 

 
Finalment tenint en compte que bona part de mobilitat obligada del corredor 

es dóna entre Lleida i Balaguer i que en canvi la proporció de viatges en ferrocarril 
exclusivament en aquest tram representa el 56% del total de la demanda del tren, 
podem afirmar que entre Lleida i Balaguer es detecta un predomini de la mobilitat 
obligada mentre que a la resta de l’eix la mobilitat no obligada té un pes més 
important.  

 
 
LLeida-Tremp i La Pobla 

 
Pel que fa la mobilitat obligada amb origen o destí fora de l’eix Lleida-

Balaguer es considera que el gran gruix de mobilitat té l’origen a Tremp i La Pobla 
de Segur. Aquests desplaçaments segons l’origen per motius de treball o estudi 
queden reflectits a la següent taula:  

 
 
 
 

8:25  7:55  6:20 

8:55  9:25  15:55 

     

20:15  19.45  18:10 

20:45  21:15  22:50 

LLEIDA BALAGUER LA POBLA 
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Lleida Tremp La Pobla 
 

cotxe autobús tren cotxe autobús tren cotxe autobús tren 
Lleida - - - 64 0 0 15 0 2 
Tremp 55 76 4 - - - 58 0 2 
La Pobla 33 30 7 78 3 1 - - - 
Taula 9. Mobilitat obligada en valors absoluts. Font: elaboració pròpia a partir d’informació cedida pel 

Departament de Política Territorial i dades de l’IDESCAT. 
 

 
Tanmateix, de la taula s’extreu que la mobilitat obligada amb transport 

col·lectiu és tan sols significativa pel que fa les destinacions a Lleida. Val la pena 
fixar-se que la mobilitat obligada que afecta l’autobús és aproximadament 
equivalent a les places d’un d’aquests vehicles, tenint en compte que només hi ha 
un servei per sentit, podem considerar que durant la setmana la mobilitat obligada 
omple aquest autobús com a mínim per baixa des de La Pobla i Tremp cap a Lleida. 
El servei de tornada surt de Lleida a les 16:30, per tant les persones que treballen 
o estudien a la tarda, no poden tornar amb aquest mitjà de transport. Així doncs el 
factor 2, que utilitzàvem per passar de mobilitat obligada a viatges generats per 
aquest motiu, serà per a l’autobús 1,3 i per tant si la setmana laboral té 5 dies i un 
any una mitjana anual de 44 setmanes laborals, els desplaçaments anuals amb 
autobús per causa de treball o estudi són uns 31.174 anuals. Així mateix, 
considerarem que aquests representen en dies feiners, entre el 75% i el 80% dels 
desplaçament totals. 

  
Pel que fa el tren, per tal d’estimar la mobilitat total, es compararan els 

valors de la taula amb els viatgers del tren que fan el mateix recorregut. 
 
Considerant la simetria o asimetria de la matriu origen-destí (depèn del cas, 

veure annex 5) i els dies anuals amb de feina o viatges per estudi esmentats unes 
línies més amunt, els desplaçaments per motiu de treball i estudi (comptant 
tornada a casa) entre els municipis esmentats representen en percentatge de la 
mobilitat total (incloent feiner i festius) en tren: 

 
 Lleida-Tremp: 13% 
 Lleida-La Pobla: 30% 
 Tremp-La Pobla: 21% 

 
Així doncs, per fer un càlculs aproximats, recordem que l’objectiu principal 

de la tesina és tracta l’eix Lleida-Balaguer, prendrem una mitjana de mobilitat 
obligada en dies feiners pel tren del 21%. 

 
Finalment pel conjunt del transport col·lectius prendrem que els viatges 

generats per motiu de treball o estudi dia feiner representa el 55% del total. 
 
  
Estratègia B  
 

SIMCAT proposa una alternativa per els viatges no obligats a partir dels 
viatges per treball i estudi. En aquest sentit, s'ha establert a partir de l’Enquesta de 
Mobilitat Quotidiana (EMQ) [3] realitzada per l’àrea metropolitana de Barcelona el 
1996, una regressió lineal entre els viatges intermunicipals no obligats i els de 
treball i estudi (agregats comarcalment).  
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El resultat és el següent:  

estudi
ij

treball
ij

MNO
ij V · b  ·V a  V +=

 

a =0,659 i b=-0,008 

S'han eliminat de la regressió les relacions amb Barcelona, que 
distorsionarien molt la regressió i les relacions més petites en valor absolut (en 
total, 3% dels viatges).  

Sense posar en dubte el funcionament generalitzat de la fórmula proposada, 
hi ha dos premisses d’aquesta que a priori ens fan creure que en el cas estudiat pel 
ferrocarril de La Pobla el seu compliment podria ser dubtós. D’una banda la 
metodologia del SIMCAT considera que la contribució dels viatges per estudi és 
pràcticament nul·la; a l’eix Lleida-Balaguer la mobilitat obligada per motius 
d’estudi, l’any 2001, segons l’IDESCAT, representa el 22% de la mobilitat obligada 
total (845 vs 3079), percentatge gens despreciable. D’altra banda el SIMCAT 
elimina de la regressió que permet obtenir l’expressió anterior les relacions més 
petites de mobilitat; tenint en compte que la regressió es va realitzar a partir de 
dades de l’EMQ de l’àrea metropolitana de Barcelona on els municipis  acostumen a 
ser més populosos que els de l’entorn de la línia, és molt probable que les 
poblacions extretes tinguessin característiques semblants als municipis dels quals 
es pretén fer l’estudi. 

Tanmateix en realitzar quatre números la mobilitat obligada respecte els 
desplaçaments totals l’any 2001 representaven un 24,6%, és a dir que si 
considerem el factor 2 que ens proporciona els desplaçaments generats per 
mobilitat obligada obtenim un 50% xifra que tot i no ser descabellada, es queda 
curta (l’estratègia A per a vehicle privat donava un mínim de 55%) 

 
Estratègia C 
 

Com s'ha esmentat anteriorment, només es té informació sobre els viatges 
de mobilitat no obligada a l'Àmbit Metropolità de Barcelona, en base a l'EMQ 96. Per 
a la resta de Catalunya no hi ha enquestes que recullin aquest tipus de viatges a 
nivell intermunicipal.  

 
Tanmateix, malgrat l’estratègia B extreta de l’EMQ 96 hagi estat descartada, 

els resultats d’aquesta ens poden servir de guia per modelitzar la mobilitat quan es 
produeixen fortes relacions tipus metropolis-entorn, ja que, encara que l’atracció de 
Barcelona sobre el seu entorn no és comparable amb cap de les capitals de les 
altres tres províncies, Lleida poc a poc va agafant les característiques de metròpolis 
central com a mínim en un entorn proper, i és raonable pensar que amb els anys 
accentuï aquest tret. En aquesta tesina, però deixarem aparcada aquesta idea. 
 
 D’altra banda s’ha pogut excedir a l’estudi realitzat pel Consorci de Transport 
de la Bahía de Cádiz, [9], l’any 2003, on es donen les dades dels motius dels 
viatges amb autobús i altres modes en dia feiner en aquest indret.  
 

 
 Els resultats obtinguts per ambdós estudis respecte els motius de 
desplaçament es veuen representats en les figures següents. Cal remarcar que els 
gràfics no són de mobilitat obligada/no obligada, ja que la primera només compte 
amb el primer desplaçament del dia i no amb la tornada a casa, aquests gràfics són 
de motiu de viatge, i per tant el retorn a casa s’entén com a desplaçament obligat. 
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Barcelona (diferents modes, feiner)

55%

45% treball i estudi
altres

 
Gràfic 4. Motius mobilitat àmbit metropolità de Barcelona.  

Font: elaboració pròpia a partir d’informació de [3] 
 
 

Bahía de Cádiz (diferents modes, feiner)

estudis
27%sanitat

13%

negocis
3%

personal
22%

turisme
6% treball

25%

altres
4%

treball

estudis

sanitat

negocis

personal

turisme

altres

 
Gràfic 5. Motius desplaçaments Bahía de Cádiz.  

font: elaboració pròpia a partir d’informació de [9]. 
  

 
Com s’observa en les figures, el percentatge de desplaçaments per motius 

de treball i estudi en dia feiner (incloent el de tornada a casa) representa 
aproximadament el 55% del nombre total de viatges. És a dir que parlant en 
termes oficials del que es defineix com mobilitat obligada, s’estaria rondant el 25%. 
Aquesta xifra del 55% sembla prou raonable, fins i tot comparant-lo amb l’estudi 
realitzat per FGC l’any 1995, ja que el 40% era sobre el transport total de 
passatgers, és a dir comptant feiners i caps de setmana, i és evident que la 
mobilitat obligada en aquests últims es redueix dràsticament.  

 
 
Finalment s’ha excedit el que sembla que serà l’estudi més aplicable malgrat 

la seva generalització pels municipis que conformen l’àrea metropolitana de 
Barcelona. L’enquesta MOBILIA de 1996, ens dóna les pautes per poder fer el pas 
de EMO a EMQ, en la que el Departament de Planificació Territorial de la Generalitat 
de Catalunya modelitzava la relació entre mobilitat obligada i no obligada a tot 
Catalunya. Les conclusions de l’estudi MOBILIA es poden veure en els dos gràfics 
següents. 
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Feiner (1)

M. treball
60%

M. No  
Obligada

25%

M. Estudi
15%

 
(1) Les dades no comptabilitzen el retorn a casa 

Gràfic 6. Motius de mobilitat a la resta de Catalunya.  
Font: elaboració pròpia a partir de MOBILIA ‘96. 

 
 
Així doncs, donant més pes al percentatge mínim que establia l’estratègia A 

pel vehicle, i sent l’enquesta MOBILIA ’96 la base dels estudis del Departament de 
Política territorial de la Generalitat, prendrem un terme mig entre ambdues 
informacions. Per tant, pels dies feiners, tant pel que fa el present, com per l’estudi 
de la demanda potencial que realitzarem més endavant, estimarem que un  
percentatge aproximat del 65% dels desplaçament generats al tram Lleida-
Balaguer, són per motiu de treball o estudi. Pel conjunt Lleida-La Pobla, ens 
quedarem amb el percentatge 55% mobilitat obligada 45% mobilitat no obligada, 
Tanmateix, però, a l’hora de fer hipòtesis sobre la demanda del ferrocarril, 
considerarem que el percentatge de viatges de realització obligatòria és força més 
elevat, i l’establirem al voltant del 80%5. 
  
 Així doncs, tenint en comte que la mobilitat obligada en dies feiners al tram 
Lleida-Balaguer és de 3079, concluïm, que la xifra aproximada de mobilitat total pel 
corredor en el tram Lleida-Balaguer en dies feiners és d’uns 4.750, és a dir un total 
de 9.500 desplaçaments generats. 
   
 

2.2 Mobilitat total en dia festiu 
 
 Vist els resultats de l’Estratègia A en el punt 2.1, s’ha optat per fer l’estudi 
dels caps de setmana a partir de les mateixes fonts, IMD de carretera i billetatge 
RENFE. En aquest cas però els resultats del ferrocarril només serviran per estimar 
la demanda del mateix mode en el supòsit que el servei ofert pel tren continuï sent 
el mateix, ja que els resultats del compte de viatgers per dia feiner és inferior a la 
de dia festiu, i  aquest comportament no sembla raonable si s’augmenta l’oferta del 
ferrocarril, ja que s’estima l’augment de la demanda, especialment entre Lleida i 
Balaguer, vindrà determinada per la mobilitat obligada.   
 
 D’altra banda, s’ha obviat el resultat que dóna MOBILIA’96 on s’estima que 
la mobilitat total (obligada i no obligada) al llarg de total setmana és tant sols un 
5% més gran que la de la setmana laboral. Aquesta dada no quadra amb cap dels 
contrastos reals (IMD, tiquetatge RENFE), i és que cal considerar la centralització 
cada vegada més destacada de la localització de l’oci i de les botigues que no són 
de  productes de primera necessitat.  

                                                 
5 Hem reduit el percentage respecte els resultats de la estratègia A perquè s’ha considerat que amb 
l’ampliació de l’oferta, el ferrocarril serà capaç de captar més mobilitat no obligada que la que capta ara 
independentment de l’evolució demogràfica de la població. 
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 Així que treballant amb els valors de la IMD, veiem que la mobilitat total en 
dia festiu equival al 85% de la mobilitat total feiner. Aquest valor es considerarà 
vàlid tant pel tram Lleida-Balaguer, com pels desplaçaments entre Tremp i La Pobla 
i Lleida sempre i quan s’instauri un servei de freqüència de pas més elevada que 
l’actual, servei que definirem més endavant. 
 
 En canvi quan es plantegi continuar amb un servei com l’actual, on en 
principi el comportament dels viatgers no té perquè canviar, s’utilitzaran els 
percentatges actuals del tren: 
 
 

Lleida-La Pobla:  MTfestiu = 1,30 MTfeiner 
 

Lleida-Balaguer: MTfestiu = 1,05 MTfeiner 
 

 
 
 




