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VI. Mobilitat II. Demanda del tren de La Pobla. Evolució i actualitat 
 
 
1. Evolució històrica de la demanda 
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      Gràfic 7. Evolució demanda tren de La Pobla. Font: elaboració pròpia a partir de dades cedides pel 
Departament de política territorial 

 
 
 Mirant l’evolució històrica dels últims anys es pot veure com la línia ha vist 
fluctuar el nombre d’usuaris que demandaven el servei. S’observa que el 
comportament de la demanda al llarg dels anys ha vingut marcada per les diverses 
actuacions que s’han realitzat, i es per això que podem afirmar que la demanda 
ferroviària del corredor és sensible a les decisions de canvis en el servei. Tanmateix 
el canvi més brusc es va produir el 1986, després que el 1985 RENFE es plantegés 
clausurar la línia i les administracions catalanes pactessin subvencionar el dèficit del 
servei de passatgers que igualment es va veure reduït a canvi d’evitar el 
tancament. La reducció va ser de 6 trens per sentit i dia a 3 trens per sentit i dia 
entre Lleida i La Pobla i un per sentit que cobria el trajecte Lleida Balaguer. Aquest 
últim va deixar de formar part de l’oferta a finals del 1992, i una vegada més en 
actuar sobre el servei de la línia el nombre d’usuaris va tornar a descendir. L’any 
2002, s’acabaren les obres d’acondicionament de la via en el tram Lleida-Balaguer, 
i això va suposar una reducció del temps de recorregut en ser factible l’augment de 
velocitat.   
 
 Vista l’evolució i el seguit de variacions en la demanda i una vegada vistos 
els motius, sembla lògic plantejar-se un augment del servei ofertat per tal de 
captar més viatgers. Les característiques d’aquesta oferta evidentment haurien de 
ser coherents amb les necessitats horàries dels viatgers, però a la vegada caldria 
minimitzar el dèficit. En propers capítols s’intentarà estimar aquest punt d’equilibri.    
 
 
2. Situació actual 
  

Les últimes dades obtingudes del compte de viatgers a la línia pertanyen a 
l’any 2003.  

 
S’ha cregut interessant fer un recompte del nombre d’usuaris que realitzen 

exclusivament els recorreguts més significatius. Així dels 116.574 usuaris que van 

Nous trens Convenis i reducció de servei 

Supressió trens Lleida-Balaguer 

Millores tram Lleida-Balaguer 
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demandar el servei, 62.818 ho van fer exclusivament en el tram Lleida-Balaguer i 
95.404 es van desplaçar en l’eix Lleida-Tremp. D’aquestes dades se n’extrauran 
conclusions més endavant ja que a priori no sembla tan evident que la implantació 
d’un servei de rodalies o com a mínim un regional amb més oferta que l’actual 
s’hagi de plantejar només fins a Balaguer, ja que Tremp per sí és objecte d’un 
volum notable d’orígens i destins. 

 
A l’annex 5 es troben les matrius detallades origen-destí de l’any 2003. En 

aquestes matrius es pot observar com el flux de passatgers en dies corresponents 
al cap de setmana és aproximadament un 17% més elevat que en dies feiners. 

 
 
Per trams la càrrega mitjana es pot veure reflectida en el gràfic següent. 
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Gràfic 8. Càrrega de viatgers del tren de La Pobla; any 2003. Font: informació cedida pel Departament de Política Territorial 
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Entre Lleida i Balaguer l’ocupació mitjana dels trens és d’uns 125 viatgers. 
Entre Balaguer i Tremp aquesta ocupació baixa aproximadament 50% (58 
viatgers). Finalment en l’últim tram per arribar a La Pobla de Segur la mitjana  es 
trona a reduir a uns 29 viatgers. 

 
Malgrat aquestes mitjanes són baixes per a un tren, en alguns casos (trens 

descendents de dilluns al matí o de  diumenge a la tarda, trens ascendents de 
divendres a la nit), les càrregues poden superar els 200 viatgers, especialment 
entre Lleida i Balaguer. A més cal considerar que a Tremp hi ha l’Academia General 
Básica de Suboficials de l’exercit, per tant en dies puntuals el flux d’usuaris de la 
línia fins aquesta localitat es pot veure augmentada; tanmateix, aquest fet no 
distorsiona les dades exposades en aquest capítol. 

 
 




