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1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 

Una de les característiques que defineixen la societat actual és, sense cap 
mena de dubte, la mobilitat. Cada dia són milers els desplaçaments que es 
produeixen a tot el territori català, sobretot a les zones més altament poblades, 
com poden ser les àrees metropolitanes de cadascuna de les quatre capitals de 
província.  

 
De tots aquests moviments, els que tenen més importància són, sense cap 

mena de dubte, els originats per motius laborals o d’estudi, és a dir, l’anomenada 
mobilitat obligada. Aquest tipus de mobilitat va en augment gràcies, sobretot, a 
dues causes que de fet van lligades entre elles: per una banda, la millora de les 
comunicacions ha permès històricament a les persones viure cada cop més lluny 
del lloc on treballen; per altra banda, l’encariment del preu de les vivendes a les 
grans ciutats fa que la seva població busqui millor qualitat de vida en poblacions 
de l’entorn.  

 
Aquesta emigració des de les grans ciutats a municipis de la perifèria s’ha anat 

estenent fins a un punt que la mobilitat en transport privat ha arribat a un punt 
proper al col·lapse total, doncs el ritme de creixement del parc automobilístic no 
ha estat (ni pot ser) paral·lel a l’augment de vies per a les que han de circular, ja 
que no es pot ocupar espai ni eixamplar carreteres indefinidament. La solució ha 
de ser una altra. És en aquest punt que juga un paper molt important el transport 
públic col·lectiu, que ha de permetre la mobilitat que la societat d’avui en dia 
exigeix sense arribar a extrems de saturació.  

 
Per tal de prestar un bon servei de transport públic a tot el territori, cal que 

aquest estigui uniformement implantat en el territori, basant-se en factors com la 
població o la mobilitat d’aquella zona. 
 

Amb l’objectiu de determinar quines són les zones del territori català que 
presenten més mancances de transport públic col·lectiu, la tesina intenta plasmar 
en números la realitat de cada comarca. El que es vol es proposar una millora en 
la xarxa de transport públic col·lectiu que equilibri millor el territori i que serveixi a 
tothom per igual. 


