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Capítol 7: Xarxes de transport        
 
 

En els capítols anteriors hem pogut observar com l’arribada del Canal 
d’Urgell ha estat el principal motor del canvi de les terres de Lleida. La 
transformació del territori en terres de regadiu va permetre que l’agricultura, 
abans arcaica i sense possibilitats de desenvolupar-se,  entrés en una espiral 
de creixement que ha fet de la producció agrícola de la plana de Lleida un 
referent a nivell estatal. 

 
També hem vist com aquest desenvolupament no hagués estat possible 

sense una bona xarxa de comunicacions que facilità la bona comercialització 
dels seus fruits. Va ser aquest augment en les possibilitats comercials dels 
productes, nascuts gràcies a l’arribada de l’aigua, que va fer necessari les 
inversions en infraestructures. El naixement d’aquestes vies varen fer possible 
l’evolució econòmica de la regió i dels seus pobladors. 

 
Ja hem comentat que la producció agrària depenia de forma evident del preu 

del seu transport i com aquest era capaç d’estructurar el territori. L’arribada del 
Canal d’Urgell dotà a les terres de la capacitat d’aconseguir una molt bona 
agricultura. Aquest capítol és un intent de demostrar com la xarxa de 
comunicacions va poder implantar i consolidar aquest canvi en el sector primari 
i dibuixar l’actual funcionament econòmic i social de les terres de la plana de 
Lleida. 
 
 
7.1- Importància dels transports     
 
 

Les economies desenvolupades es caracteritzen per la tendència a 
l’aglomeració o concentració geogràfica d’activitats econòmiques, i 
conseqüentment de  població, en estructures jeràrquiques de ciutats, àrees 
funcionals.... A vegades aquestes aglomeracions presenten una especialització 
productiva o funcional. 

 
Per estudiar el cas de Lleida utilitzarem el model de Thünen, basat en la 

teoria de la localització clàssica. Thünen estudià la localització de les activitats 
agràries en torn a una ciutat aïllada, on se suposava concentrada la indústria.  
L’excedent de la producció agrícola s’intercanviava a la ciutat, que actuava com 
a mercat únic, per tant el preu del producte final depenia dels costos de 
transport. 

 
Les hipòtesis inicials eren : 
 
 -Regió homogènia respecte a la producció agrària 
 -Economies d’escala no creixents 
 -Regió isòtropa respecte el transport 
 -Objectiu de maximitzar la renda per part dels agricultors 
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Amb aquestes suposicions sorgeix una especialització productiva agrària en 
funció de la distància a la ciutat. Per tant, els productes amb major cost de 
transport per unitat de superfície ocupen els terrenys més pròxims a la ciutat. 

 
El model de Thünen té la característica inherent que la seva formulació 

mostra que els costos de transport són la causa i la renda la conseqüència de 
la diferenciació espaial de les produccions en funció de la seva distància al 
mercat. 

 
Model Thunen   

  
En el model de Thünen, les produccions agràries es realitzen en l’espai 

circumdant de la ciutat (aïllada), que constitueix el seu únic mercat. En una 
parcel·la situada a una distància ‘x’ de la ciutat, el cultiu i permet obtenir una 
renda per unitat de superfície iR  donada per:  

 
xqtqapR iiiiioi −−= )(  

 
on iop  és el preu que aconseguiria el producte a la ciutat (aïllada), ia  són els 

costos unitaris de producció (unitats monetàries per unitat de producte 
obtingut), iq  és el rendiment obtingut (per unitat de superfície), it  és el cost 
unitari de transportar el producte a la ciutat (unitats monetàries, per unitat de 
producte i unitat de distància). 

 
La hipòtesis d’homogeneïtat en el terreny es tradueix en el fet que la 

producció i el rendiment agrícola es idèntic en qualsevol punt de l’espai, això 
mateix passa amb els costos de producció. 

 
En efecte, la distribució espacial dels diferents “cultius” entorn a la ciutat 

aïllada se segrega en regions diferents (anelles) perquè la renda obtinguda 
sobre cada punt és diferent per als diferents cultius. Suposem dos cultius 
diferents ( i = 1,2). Hi haurà ocasions en què, en representar gràficament la 
variació de la renda iR , respecte a la distància a la ciutat, s’obtinguin dues 

rectes que es tallen en una distància fx  de l’origen de coordenades, on se 

suposa localitzada la ciutat. 
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Figura 7.1: Esquema model Thünen 

Font: Juárez Rubio, F 

 

 
 

Entre l’origen de coordenades (la ciutat aïllada) i la frontera fx , la renda que 

s’obté practicant el cultiu 1 és superior a la que s’obtindria si es practiqués el 
cultiu 2, i per tant en aquest cercle més proper a la ciutat es practicarà el primer 
cultiu. Per contra, entre el punt fx  i el 2x , la renda del cultiu 2 supera la del 

cultiu 1, i, per tant, serà el cultiu 2 el que s’observarà a la corona circular 
exterior. La distància fx  a la ciutat marca la frontera de les zones en les quals 

s’observarà cada cultiu. 
 
Si es consideren varis cultius, s’obté un esquema similar, amb un cercle 

interior pròxim a la ciutat ocupada per un d’ells, i la resta distribuïts per les 
corones circulars que envolten al cercle interior. 

 
Estudis posteriors han donat lloc a teoremes derivats de la formulació de 

Thünen, que són importants pel nostre tema d’estudi. El teorema que ens 
afecta diu que sigui quina sigui l’homogeneïtat de l’espai, l’oferta està 
determinada pel preu a la ciutat aïllada. 

 
Si l’espai és homogeni i 1q  és la densitat de producció s’ha de verificar,  

 
)(11 pfxqQ ==  

 
on )( pf és la funció de demanda. 
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Figura 7.2: Model Thünen 

Font: Juárez Rubio, F 

 

 
Però si es produeix amb tecnologies diferents o si l’espai no és homogeni 

(figura 21 b), aleshores la producció es pot segregar espaialment, però es 
verificarà 
 

)()( 221 pfxxqxqQ ff =−+=  

 
És a dir, la producció es pot segregar espaialment per efecte de no verificar-

se la hipòtesi d’homogeneïtat de l’espai per a la producció, però la quantitat 
produïda Q està determinada exclusivament pel preu p al mercat aïllat, i l’espai 
es comporta neutralment en aquest equilibri. (Von Thünen, J. H. 1966) 

 
La isotropia del transport i el seu corol·lari de distàncies euclidianes en 

general no ha significat un seriós obstacle conceptual, en part per la il·lustració 
que el propi Thünen va introduir sobre els efectes de l’aixecament d’aquesta 
hipòtesi (el riu navegable). Com és sabut, les àrees de mercat circulars es 
deformen quan existeixen vies de transport amb menors costos unitaris (rius 
navegables, carreteres, etc.) que la resta de l’espai. Adopten forma d’estrella, 
amb els seus braços estesos sobre totes aquestes vies. A mesura que creix la 
xarxa de vies de transport, més s’assemblen les àrees de mercat a les 
circulars. (Callejón, M. 1997). 

 
Els models de concentració d’activitats agrària són formulacions teòriques 

que intenten explicar la localització espaial d’aquests modes de producció i 
definir la dinàmica del seu funcionament com activitat econòmica. No tenen en 
compte les característiques intrínseques del sector primari, com són els 
avantatges naturals del terreny i la influència de les  externalitats. Empíricament 
es demostra que tant l’agricultura com la indústria indirecta que aquesta 
requereix, es distribueixen pel territori de forma arbitrària responent a diferents 
criteris econòmics, socials... 
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La importància del model de Von Thünen recau en l’èmfasi que fa sobre el 
paper del transport sobre l’ordenació del territori. Com s’ha vist, el preu del 
transport de mercaderies era una peça modificadora en la distribució de les 
activitats en el territori, ja sigui l’agricultura com les plantes agroindustrials. 
Modificant també la distribució del sector serveis i el sistema demogràfic. 
(Fujita, M. 2000) 

 
No obstant, s’observa un comportament de localització aproximat al definit 

per la teoria de Von Thümen. Aquesta aproximació s’aprecia quan s’estudia el 
territori com un model de Von Thünen format per vàries ciutats que tenen la 
funció de mercat. Tot un sistema, format per ciutats i per la seva xarxa de 
comunicacions que actua com un element bàsic en l’ordenació territorial. 

 
Aquesta idea es pot adaptar al cas de la plana de Lleida. Aquest territori es 

pot entendre com un sistema de municipis productors agrícoles organitzats 
jeràrquicament a través de les vies de comunicació. Unes vies que servien per 
efectuar el transport de fluxos agraris des del camp als grans mercats 
consumidors. 
 

Model utilitzat 
 
L’objectiu és crear un model que ens permeti representar l’efecte de la xarxa 

de comunicacions sobre el territori de la plana de Lleida. L’evolució d’aquesta 
xarxa ha permès dotar certs territoris d’un major grau de comunicacions que 
d’altres, fet que ha disparat el seu desenvolupament econòmic i ha format 
l’actual configuració funcional de la regió de Lleida. 

 
El paràmetre que ens permetrà realitzar la comparació entre els diferents 

municipis i avaluar quins tenien major grau de comunicacions serà 
l’accessibilitat. Des del punt de vista geogràfic, la definició més simple, però no 
per aquest motiu menys certa, de l’accessibilitat és considerar-la com la 
possibilitat i la qualitat de comunicació entre punts del territori, és a dir, la 
facilitat de connexió entre dues o més localitzacions. Aquesta definició genèrica 
amaga, però, l’existència de tres components importants que condicionen els 
nivells d’accessibilitat: la separació física entre localitzacions, el mitjà de 
transport utilitzat en el desplaçament i la interacció espaciofuncional que 
s’esdevé entre aquestes. 

 
És evident que el mitjà de transport juga un paper clau en la definició 

d’accessibilitat, en aquest sentit, l’accessibilitat ha d’entendre’s com la facilitat 
en què unes determinades activitats poden ser assolides des d’una 
determinada localització mitjançant un sistema de transport determinat o, 
altrament dit, el grau en què els sistemes de transport possibiliten a la gent 
participar en activitats o assolir certes destinacions mitjançant l’ús d’un mitjà de 
transport o la combinació de més d’un, de manera que una destinació pot ésser 
més accessible que no pas una altra en funció únicament de la seva posició 
central respecte al mitjà de transport principal. 

 
Un cop elegit el paràmetre per tal de mesurar la xarxa de comunicacions el 

següent pas serà definir el mètode de càlcul. Utilitzarem la teoria de grafs. Amb 
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aquesta definirem una sèrie de nodes que representaran els municipis i uns 
arcs que seran les infraestructures de comunicació. Els municipis presents en 
el graf seran els que pertanyen a la zona regada pel Canal d’Urgell i d’altres 
que representaran els majors mercats i focus consumidors de productes 
agrícoles. 

 
Aquests nodes, que volen escenificar les destinacions de les mercaderies 

lleidatanes, varien en importància al llarg del temps, però hi ha una certa 
constància de tres zones particulars; serien Barcelona, Tarragona i Saragossa. 
Cada una representa un territori molt més gran que la pròpia ciutat. 

 
L’estudi de l’accessibilitat es realitzarà mitjançant el programa GRAFOS. 

Aquest és un programa d’estudi de xarxes de transport i pot realitzar varis 
algoritmes de càlcul. Entre ells ens permetrà realitzar l’estudi dels camins 
mínims entre municipis. Per fer-ho dotarem els arcs amb una velocitat i un 
temps ( que es calcula a partir de la distància i de la velocitat), i finalment es 
crea la xarxa sobre la que calculem el temps de recorregut de node a node. 

 
El que s’obté de realitzar aquest càlcul és una matriu origen - destí, 

simètrica, amb els temps de recorregut entre els diferents nodes considerats. El 
càlcul es realitza de tal manera que el camí que el programa escull entre dos 
nodes és el que minimitza el temps de trajecte. Amb la informació obtinguda 
utilitzarem dos mètodes diferents per expressar el resultat i visualitzar-lo 
gràficament, mitjançant corbes de nivell. En primer lloc calcularem el temps mig 
de recorregut de cada node a la resta; i després calcularem les isòcrones del 
conjunt de nodes a uns nodes en particular, que representen els mercats 
principals de cada època. 

 
Per trobar el temps mig de recorregut es realitza la suma de tots els temps 

d’un node a tots els altres, i es divideix entre el nombre de centroids total 
menys ú (per no considerar-se ell mateix).  

 
Si tenim n nodes, obtenim una matriu de temps de n x n, on tij és el temps 

que tarda el node i per anar fins al node j, a través de la nostra xarxa de 
carreteres. Aleshores, per calcular el temps mig del node i es fa de la següent 
manera: 
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on observem que el temps mig de recorregut del node i a tots els altres resulta 
de la suma de tots els temps, el it1  (temps que tarda fins al node 1 segons el 

mínim temps possible), el it2 (temps que tarda fins al node 2), ..... fins al nit  

(temps que tarda fins al node n). 
 
Finalment, a la suma d’aquests temps es fa la mitja dividint pel nombre de 

nodes menys ú. D’aquesta manera aconseguim associar a cada node un valor 
que es correspon a aquest temps mig calculat. 

 
En el segon cas es mostra solament el temps de recorregut de cada node al 

node elegit com a centre mercantil principal.  
 
Repetirem  aquests càlculs per les diferents xarxes de comunicació 

corresponents a les diferents èpoques per poder comparar com ha anat variant 
paral·lelament al desenvolupament del Canal d’Urgell.  
 
 
7.2- Càlcul accessibilitat 
 
 

Un cop obtingut els resultats obtindrem les corbes de nivell en minuts. 
Aquestes ens permeten representar aquests valors de temps mig. D’aquesta 
manera, podem veure clarament quins són els punts més ben connectats a la 
resta a través de la xarxa considerada i quins són els que es veuen més 
castigats. 

 
L’objectiu d’obtenir resultats per diferents èpoques ens ha obligat a realitzar 

canvis en el model de càlcul. Variacions com el nombre d’arcs, degut a 
l’evolució  de la xarxa, o les velocitats de les vies de comunicació, degut a les 
millores tècniques de les infraestructures o l’evolució dels mitjans de transport. 
 
 Abans del Canal d’Urgell (1750)  
 

Els primers càlculs es realitzaran en un model de la xarxa de comunicacions 
de mitjans del segle XVIII. Hem introduït la xarxa estudiada en el capítol 6 en el 
programa GRAFOS i hem elaborat un graf que representa tots els municipis de 
la plana regada pel Canal d’Urgell - connectats amb la xarxa secundària - i els 
principals mercats de l’època,  Barcelona, Tarragona i Saragossa. 

 
S’ha assignat una velocitat de recorregut idèntica en totes les vies. Tot i que 

en aquella època ja existia alguna diferència tècnica entre les vies secundàries 
i principals, la totalitat de les infraestructures que formen el graf eren camins de  
carro i permetien la mateixa velocitat de circulació. La construcció dels camins 
de carro es creu posterior als camins de ferradura, i el seu ús es devia anar 
generalitzant a mesura que ho feia l’ús de la pólvora per la seva construcció o a 
mesura que va anar progressant l’intercanvi i el comerç de mercaderies. 
Pràcticament només existien a les planes agrícoles i a la terra baixa, terrenys 
on l’orografia ho permetia. 
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Ja hem comentat varies vegades en capítols anteriors que l’orografia de la 
plana de Lleida era òptima per la implantació d’aquest tipus de camins, per tant 
el graf s’ha elaborat suposant camins de carro en tota la seva extensió. Aquest 
fet ens permet fixar la mateixa velocitat en totes les vies, en el nostre cas 

s’utilitzarà una velocitat de recorregut de 3.5 
h

Km  . Una valor que intenta 

homogeneïtzar els diferents mitjans de transport, des dels carruatges de 
transport de mercaderies que podien circular – segons  la càrrega -  a velocitats 

que no arribaven a   1  
h

Km  i les diligències més ràpides amb velocitats 

màximes de 10 a 12 
h

Km , però només utilitzades per viatges interregionals. 

 
Un cop implementat el graf i adjudicat la velocitat de recorregut es procedeix 

a realitzar els càlculs i representar els resultats. 
 
 

Temps mig de recorregut 
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Figura 7.3: Isòcrones abans del Canal d’Urgell (Temps mig) 

Font: Elaboració pròpia 
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En la figura s’observa clarament que els resultats es corresponen 
perfectament en la premissa de què totes les vies de comunicació tenien la 
mateixa velocitat de circulació, per això és lògic que els municipis més ben 
connectats són els que es situen centrats en el territori, com Mollerussa o 
Sidamon.  Les isòcrones s’allunyen quasi en forma concèntrica i equiespaiada. 

 
Isòcrones Barcelona 

 
Barcelona era el destí de bona part dels fruits acumulats als mercats de les 

planes lleidatanes, des de temps molt antics. Un clar exponent és l’existència 
d’una carta escrita per l’emperador  Carles V als consellers de Barcelona 
deixant entendre la necessitat de la carretera Urgell - Barcelona per poder 
abastir regularment aquesta ciutat de blats urgellencs. (Mateu i Giral, Jaume, 
2005) 
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Figura 7.4: Isòcrones abans del Canal d’Urgell (Barcelona) 

Font: Elaboració pròpia 

 
Les isòcrones es distribueixen en el territori gairebé de forma radial a 

Barcelona, només deformades en els municipis que havien de creuar altres 
poblacions  per accedir a un camí més directe.  
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Isòcrones Tarragona 
 
Tarragona també jugava un paper important de la comercialització dels pocs 

excedents que oferien les terres de l’Urgell abans de l’arribada del canal. La 
seva major proximitat, l’existència d’un port dinàmic i el fet que les taxes de 
navegació eren molt més baixes que les de ports competidors, va fer que les 
pitjors connexions d’aquesta ciutat amb l’Urgell no fossin obstacle pels 
mercaders. Els productes es transportaven per camí fins Montblanc i Valls 
finalitzant a Tarragona, on eren embarcats. 
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Figura 7.5: Isòcrones abans del Canal d’Urgell (Tarragona) 

Font: Elaboració pròpia 

 
En el cas de Tarragona succeeix el mateix que abans, les isòcrones 

s’ordenen quasi de forma concèntrica amb alguna deformació poc important. 
 

Implantació  Canal d’Urgell (1860) 
 

La següent època d’estudi es situa cronològicament al 1860 i coincideix amb 
l’inici del funcionament del Canal d’Urgell. A principis del segle XIX van ser les 
noves possibilitats, que hipotèticament aquesta obra oferiria a les terres de 
l’Urgell, les que actuaren com a motor d’atracció dels grans inversors burgesos 
barcelonins. Aquests van veure en les terres regades un nou negoci i 
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compraren bona part de les accions del canal, del ferrocarril Barcelona - 
Saragossa, de la carretera Lleida - Tarragona i més tard de la carretera Tàrrega 
- Balaguer. 

 
La línia Barcelona - Saragossa ,com hem  comentat en el capítol 6, suposà 

un gran eix de transport dels productes agrícoles. 
 
Els canvis introduïts en el model de càlcul són bàsicament millores en els 

mitjans de transports. Encara que el transport és bàsicament mitjançant  

carruatge, augmentarem la velocitat a 4 
h

Km  per reflectir els canvis 

tecnològics en els vehicles d’arrossegament. També les millores en la  
construcció de carreteres van permetre augmentar la velocitat de recorregut en 
les principals vies, per expressar aquest fet dotarem a aquestes vies – 
corresponents a les expressades en el capítol 6 – d’una major velocitat, 

concretament 5,5 
h

Km .   

 
 

Temps mig de recorregut sense tren 
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Figura 7.6: Isòcrones  implantació Canal d’Urgell sense tren (Temps mig) 

Font: Elaboració pròpia 



La influència del Canal d’Urgell en l’ordenació del territori Abril 2007  

 92 

 
 

La figura representa el temps mig de recorregut al 1860 abans de la 
implantació de la línia de ferrocarril Barcelona - Saragossa. S’observa, en 
primer lloc, la disminució lògica dels valors del temps mig, no obstant, la 
configuració de les isòcrones no ha variat significativament. Solament la 
construcció de la carretera reial ha provocat una petita deformació de les 
isòcrones al llarg d’aquesta via, deformant la seva forma circular per aproximar-
les a una el·lipse.   
 
 

Isòcrones Barcelona sense tren 
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Figura 7.7: Isòcrones implantació Canal d’Urgell sense tren (Barcelona) 

Font: Elaboració pròpia 

 
Les isòcrones de Barcelona també han estat deformades suaument per 

l’efecte de la modificació del viari principal. El temps de recorregut dels 
municipis  situats a la zona d’influència de la carretera també s’ha vist fortament 
reduït gràcies a la carretera reial Madrid - Barcelona.  
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Temps mig de recorregut amb tren 
 

La conclusió de la línia de ferrocarril Lleida - Barcelona suposà un gran 
avanç en la xarxa de comunicacions de la plana de Lleida. Com ja hem 
comentat en el capítol 2, una de les causes de la construcció d’aquesta 
infraestructura foren les expectatives comercials creades arran del projecte del 
Canal d’Urgell i el ferrocarril fou el mitjà elegit pel transport dels futurs 
productes agrícoles. 

 

Per realitzar el càlcul s’ha assignat una velocitat de trajecte de 40 
h

Km , 

valor de la velocitat mitja de les màquines de vapor de l’època. 
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Figura 7.8: Isòcrones implantació  Canal d’Urgell amb tren (Temps mig) 

Font: Elaboració pròpia 

 
El ferrocarril compta amb una gran força estructuradora del territori, una de 

les seves conseqüències s’observa en la figura. Les isòcrones  s’han desplaçat 
fins situar-se quasi de forma paral·lela al traçat de la via. Ara l’important és 
l’emplaçament del municipi prop del ferrocarril. 

 
Un altre aspecte clau és la disminució del valor del temps mig de recorregut. 

Abans de l’arribada del ferrocarril el valor mínim era al voltant de 500 minuts, 



La influència del Canal d’Urgell en l’ordenació del territori Abril 2007  

 94 

després de l’arribada d’aquest mitjà de transport aquest valor es reduí fins als 
280 minuts. El que ja ens indica l’evident millora que permeté l’augment de 
velocitat assolit, aquest fet s’observarà de forma més clara en les isòcrones de 
Barcelona. 

 
 

Isòcrones Barcelona amb tren 
 

La incorporació del ferrocarril també ha deformat de forma evident les 
isòcrones de Barcelona, el traçat de la via ha marcat la nova configuració on les 
corbes de nivell s’han estructurat donant un gran avantatge als municipis 
localitzats prop de la infraestructura. 
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Figura 7.9: Isòcrones implantació Canal d’Urgell  amb tren (Barcelona) 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

Pel que fa al valor del temps, s’observa clarament la reducció respecte al 
mateix cas sense ferrocarril. Per exemple el municipi de Mollerussa  es trobava, 
abans de la seva arribada, a 29 hores i 10 minuts, després de la implantació de 
la infraestructura, a 4 hores i 40 minuts. 
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Ple rendiment del Canal (1900) 
 

Com hem vist en capítols anteriors el funcionament del Canal d’Urgell no 
estigué al cent per cent fins a principis del segle XX.  

 
Els principals canvis estan en la implantació del ferrocarril en les línies 

principals com de Lleida a Tarragona i l’origen d’un nou mercat receptor de 
productes agrícoles representat per Saragossa i que reflecteix la demanda del 
territori Espanyol, bàsicament el mercat de Madrid. 

 
Pel que fa a la resta de mitjans de transport, excloent el ferrocarril, la resta 

de transport se seguia realitzant per carro. 
  

 
Temps mig de recorregut 

 

 

3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550

46000

46100

46200

 
 

Figura 7.10: Isòcrones ple rendiment del Canal (Temps mig) 

Font: Elaboració pròpia 

 
L’entrada en funcionament de la via Lleida - Tarragona va provocar una 

millora de temps mig als municipis situats al sud de la plana de Lleida.  També 
s’observa que la centralitat que fins l’època estava situada en la zona de 
Mollerussa s’ha expandit progressivament fins incloure la ciutat de Lleida.  
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Actual 
 

El darrer cas és l’estat actual  de la xarxa de comunicacions que hem descrit 
en el capítol 5. L’era actual és la del vehicle privat; fins ara hem estudiat xarxes 
de comunicació basades en carruatges i més tard compartides amb el 
ferrocarril. Aquests dos mitjans han estat els més utilitzats en el transport de 
persones  i mercaderies sorgides de l’aigua del  Canal d’Urgell. No obstant, 
actualment quasi la totalitat del transport es realitza mitjançant vehicle privat 
per carretera. La relació de matèries transportades mitjançant camió enfront 
ferrocarril està al voltant del 95 %. 

 
Per tant és lògic pensar que la influència del ferrocarril en l’accessibilitat de 

la zona d’estudi deixà de ser evident. Ara l’important serà l’estat de les 
connexions dels diferents municipis al viari principal. Per poder calcular els 

temps de recorregut hem assignat unes velocitats de 100 
h

Km  a les autovies, 

entre 80 i 100 
h

Km  a les carreteres nacionals i comarcals,  i finalment 60 
h

Km  

a les carreteres locals. 
 

Temps mig de recorregut 
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Figura 7.11: Isòcrones actual (Temps mig) 

Font: Elaboració pròpia 
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Com hem comentat, les isòcrones ja no depenen tant del ferrocarril i la seva 
estructuració ja no és paral·lela al seu traçat. No obstant la influència de 
l’autovia A2 és evident i actua com un eix reductor del temps mig de circulació i 
configura les isòcrones de la mateixa forma que ho feia el ferrocarril. 

 
D’altra banda en els municipis situats al nord de la A2  s’observa un fet 

important que no succeeix al sud, on les isòcrones estan equiespaiades. En els 
municipis per sobre de la infraestructura les isòcrones, excloent  alguns 
municipis prop de Mollerussa, adopten una forma triangular. Aquest fet és 
motivat per la influència del viari principal d’aquesta zona, que forma el triangle 
Lleida – Balaguer - Tàrrega – ja comentat en el capítol 6 – i que és un dels 
sectors més dinàmics de la plana de Lleida. 
 

Isòcrones Barcelona 
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Figura 7.12: Isòcrones actual (Barcelona) 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

Pel que fa a les isòcrones de Barcelona també és evident l’efecte del viari 
principal que les dota d’una configuració en forma d’estrella.  
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Isòcrones Saragossa 
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Figura 7.13: Isòcrones actual (Saragossa) 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

Pel cas de l’altre mercat principal , Saragossa,  succeeix el mateix que per 
Barcelona. 
 
 
7.3- Conclusions del capítol 
 
 

Les conclusions que s’extrauen de l’anàlisi d’aquest capítol mostren una 
evolució de l’accessibilitat  que es correspon de forma clara amb l’actual 
funcionament de la regió de Lleida, descrit al capítol 5. L’evolució dels diferents 
camins cap a carreteres, la implantació del ferrocarril i la construcció de 
l’autovia i vies principals han configurat una xarxa de comunicacions amb les 
següents característiques:  

 
- El manteniment de la situació central del territori, ocupada per 

Mollerussa, com el més ben comunicat. 
 

- La creació d’un fort eix de creixement situat en el traçat de la 
carretera Lleida – Barcelona. 
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- La dotació d’una bona accessibilitat a la zona nord de la Plana, 

ocupada pel triangle Lleida – Balaguer – Tàrrega. 
 
- El gran avantatge de comunicació, amb els grans mercats 

consumidors, dels municipis  situats a les proximitats de les principals 
vies. 

 
Totes aquestes característiques de la xarxa de comunicacions coincideixen 

de forma clara amb la descripció del capítol 5, on destacàvem la existència del 
triangle econòmic Lleida – Balaguer – Tàrrega i de l’eix Lleida – Barcelona.  
També reflexa la conclusió del capítol 6, ja que marca de forma indirecta com el 
viari principal és molt més potent que el secundari. 


