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2 Estudi sociològic de la zona 

En aquest apartat s’aborda l’estudi de la població que es veu afectada 
en major o menor grau pel corredor Vic - Ripoll, tant el viari com el ferroviari. Es 
vol estudiar quin tipus de població hi viu, quins modes de transport utilitzen, si 
hi ha tendències de canvi en la població que portin a l’aplicació de polítiques en 
temes infraestructurals, etc. L’àmbit general d’estudi doncs, és el que pertany o 
és pròxim al corredor. El corredor Vic - Ripoll connecta les capitals de les 
comarques d’Osona i el Ripollès i actua com a via de connexió nord-sud de 
Catalunya. 

Per realitzar l’estudi de la població s’ha tingut en compte per on 
passaven les dues traces, la del ferrocarril i la de la carretera. El traçat actual 
del ferrocarril passa per les poblacions de (ordenades segons ordre de pas en 
sentit Vic – Ripoll): Vic, Gurb, Manlleu, Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Orís, 
Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Les Lloses, Santa Maria de Besora i 
Ripoll. Mentre que el traçat actual de la carretera passa per les poblacions de: 
Vic, Gurb, Les Masies de Voltregà, Orís, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, 
Les Lloses i Ripoll.   

Com es pot veure en la figura 2.1, les dues traces es separen a l’alçada 
de Vic. La traça de la carretera, en color blau fosc a la figura, segueix un traçat 
més directe cap a Ripoll, és a dir més orientada cap al nord. La traça del 
ferrocarril, de color blau clar a la figura, a l’alçada de Vic es separa de la traça 
de la carretera i agafa una direcció nord-est fins al municipi de Torelló on hi ha 
un canvi brusc i agafa la direcció nord-oest fins a aproximar-se a la traça de la 
carretera a l’alçada del municipi de Sant Vicenç de Torelló. A partir d’aquest 
punt, la traça del ferrocarril segueix la direcció de la traça de la carretera.     

Figura 2.1 Traça de la carretera i del ferrocarril 
Font: Gencat  
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Pel fet que les dues traces passen aproximadament pel mateix lloc i que 
la màxima distància entre les dues és de 3,4 km, s’aborda l’estudi sociològic de 
la població conjuntament, fent la valoració segons els dos punts de vista.  

2.1 Recollida de dades bàsiques socioeconòmiques i de mobilitat 

Les poblacions que s’ha tingut en compte en aquest estudi són, 
evidentment, les que per elles hi passa la traça de la carretera o del ferrocarril. 
Hi hauria la possibilitat de considerar altres poblacions en què no hi passi la 
traça. Aquestes, però, és difícil de determinar quines influeixen de manera 
determinant en el tram Vic - Ripoll i quines no, ja que es podria considerar per 
exemple que la ciutat de Barcelona hi influeix, per tant, el què s’ha fet és 
analitzar estrictament les poblacions per on passa la traça.

2.1.1 Població 

Actualment la població en els municipis que s’estudien, segons dades 
del padró continu a l’any 2007, és de 31.321 habitants a Vic, 2.344 a Gurb, 
20.091 a Manlleu, 3.152 a les Masies de Voltregà, 13.449 a Torelló, 1.958 a 
Sant Vicenç de Torelló, 286 a Orís, 2.146 a Sant Quirze de Besora, 861 a 
Montesquiu, 238 a les Lloses, 183 a Santa Maria de Besora i 10.867 a Ripoll.

Si s’observen dades des de l’any 1981, es pot observar com hi ha dues 
tendències poblacionals. Es pot veure amb claredat a la figura 2.1.1.1.
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Figura 2.1.1.1 Evolució de la població per sexe 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

Durant la dècada de 1981 a 1991 hi ha una tendència a disminuir de la 
població, tant en la població d’homes com de dones. Al 1991 però, hi ha un 
canvi de tendència, ja que s’estanca la davallada de la població i aquesta 
comença a augmentar fins l’any 2001. Per veure l’evolució fins a l’actualitat s’ha 
d’observar a la  figura 2.1.1.2, en el qual no s’ha fet la diferenciació de la 
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població per sexe, ja que per veure el creixement real de la població s’aprecia 
més bé amb el conjunt de la població.
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Figura 2.1.1.2 Evolució de la població 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

En la figura 2.1.1.2 s’observa la tendència de la població a créixer. 
Aquesta ho fa amb un creixement més lent als primers anys, fins l’any 2000 
creix aproximadament uns 600 habitants cada any. De l’any 2000 al 2001 i en 
les parelles d’anys següents es produeix un creixement més elevat, fins a l’any 
2006 cada any creix aproximadament uns 2000 habitants. Del 2006 al 2007 es 
produeix un estancament i només es creix 76 habitants. 

Per últim es presenta a la figura 2.1.1.3 el creixement quinquennal de la 
població.
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Figura 2.1.1.3 Creixement quinquennal de la població 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

Com es pot observar a la figura, el creixement quinquennal de les 
poblacions a estudi del 1981 fins al 2001 es creixement quinquennal estava 
entorn del +/- 2 %. En el quinquenni que va de l’any 2001 al 2006 es veu un 
canvi clar de la tendència produint-se un creixement total entorn del 6%. Si es 
compara el percentatge de creixement quinquennal de les poblacions a estudi 
amb el de Catalunya s’observen diferències. En les sèries de 1981-86 i 1986-
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91, el creixement de Catalunya és baix, però no arriba a ser negatiu, mentre 
que el de les poblacions a estudi si. Per altra banda, entre els anys 1991-96, 
mentre a les poblacions a estudi hi ha un 1,74% de creixement, a Catalunya hi 
ha un 0,25%. En la resta de sèries, tant les poblacions a estudi com Catalunya 
presenten uns balanços molt similars.  

2.1.2 Motorització 

L’índex de motorització de les poblacions a estudi és alt en comparació 
amb el del conjunt de Catalunya. Mentre al conjunt de les poblacions és de 703 
veh./1000 habitants, a Catalunya és de 654 veh./1000hab.  

Les poblacions que s’estudien pertanyen a dues comarques: Osona que 
té un índex de motorització de 747 veh./1000 hab. i el Ripollès, amb un índex 
de 782 veh./1000 hab. Si es compara l’índex de motorització de les poblacions 
que pertanyen a una comarca amb l’índex de la comarca, es pot veure que tan 
les poblacions pertanyents a Osona, amb un índex de 698 veh./1000 hab., com 
les pertanyents al Ripollès, amb un índex 738 veh./1000 hab., tenen un índex 
de motorització inferior al del conjunt de la comarca.
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Figura 2.1.2.1 Parc de vehicles any 2005 i 2006 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

En la figura 2.1.2.1 es mostra el parc de vehicles de l’any 2005 i 2006. 
Com es pot observar, hi ha un lleuger increment de vehicles d’un any a l’altre i 
els vehicles que predominen són els turismes, seguits dels camions i 
furgonetes. Si s’observa únicament els turismes, al conjunt de les poblacions a 
estudi s’obté un índex de 482 turismes/1000 hab., superior al del conjunt de 
Catalunya (447 turismes/1000 hab.). Si es diferencia les poblacions en les dues 
comarques a què pertanyen, les poblacions d’Osona, amb un índex de 479 
turismes/1000 hab., tenen un índex inferior al del conjunt de la comarca (499 
turismes/1000 hab.), mentre que les poblacions del Ripollès (507 turismes/1000 
hab.) tenen un índex superior al de la totalitat de la comarca (494 
turismes/1000 hab.). 
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2.1.3 Mobilitat obligada 

La mobilitat obligada és un factor cabdal a l’hora de determinar les 
necessitats d’una població. Amb aquesta, es coneix la distribució territorial de la 
ocupació laboral a partir de fluxos de desplaçament entre el lloc de residència i 
el lloc de treball i es poden portar a terme actuacions que responguin a les 
necessitats de la gent. Així doncs, en aquest apartat es pretén estudiar aquest 
tipus de mobilitat a les poblacions a estudi.

Del total de desplaçaments diaris que es produeixen a les poblacions a 
estudi, segons dades de 2001 64.646 desplaçaments, un 87,98% són per raons 
de treball i un 12,02% són per raons d’estudi, per tant, hi ha una gran 
importància de la mobilitat obligada per raons de treball.   

En la figura 2.1.3.1 es mostra la mobilitat obligada per raons de treball, 
amb dades de l’any 2001. Com es pot veure, el mitjà de transport predominant 
és l’individual (cotxe, moto o bicicleta). Aquest, representa un 84,44% del total 
de viatges produïts per raons de treball. Per altra banda, el mitjà de transport 
col·lectiu (autobús, tren, metro,etc.), tan sols representa un 4,03% del total de 
viatges, mentre que la categoria altres, on s’hi inclou el fet d’anar a peu, 
representa un 11,53% del total de viatges.
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Figura 2.1.3.1 Mobilitat obligada per raons de treball 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

Pel què fa a la distribució espacial dels desplaçaments, aquesta es 
mostra en la figura 2.1.3.2. Val a dir que aquest estudi s’ha realitzat per cada 
població individualment i posteriorment s’han ajuntat tots. És a dir, que els 
desplaçaments que es consideren a dins, es refereix a dins el mateix poble i no 
a dins l’àmbit d’estudi i així amb les tres categories. Així doncs, el tipus de 
desplaçaments que predominen són aquells que es realitzen a dins el mateix 
municipi, amb un 39%. Els segueixen els desplaçaments que es produeixen 
des de fora cap al municipi (33%) i per últim hi ha els desplaçaments que la 
gent realitza per anar a treballar a un altre municipi (28%).
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Figura 2.1.3.2 Distribució espacial desplaçaments per raó de treball 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

En la figura 2.1.3.3 es mostra el nombre de viatges diaris que es 
realitzen per motiu de treball a les poblacions estudiades. Com es pot veure, hi 
ha molta igualtat entre el nombre de gent que realitza un viatge o els que en 
realitzen 2 o més (pràcticament el 50% cadascun), mentre que la gent que no 
es desplaça és una minoria (4%).  

Nombre de viatges diaris per raó de treball

No es deplaça

4%

Un

46%

Dos o més

50%

Figura 2.1.3.3. Nombre de desplaçaments diaris per raó de feina 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

En la figura 2.1.3.4 es mostra la mobilitat obligada per raó d’estudis. En 
aquest apartat el mitjà de transport predominant és, a l’igual que en els 
desplaçaments per raó de treball, l’individual. En aquest cas però, el 
percentatge no és tan elevat (46,4%). El transport col·lectiu de persones ocupa 
el 25,7% dels viatges totals, mentre que la categoria altres aglutina el 27,9% 
restant.
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La distribució espacial dels desplaçaments es mostra en la figura 2.1.3.5. 
Es pot observar com la majoria de desplaçaments es produeixen des de fora 
dels municipis a estudi cap a aquests. Aquest tipus de desplaçament 
representa un 44% dels desplaçaments totals. El segon tipus de desplaçament 
que es produeix més és el de desplaçaments cap a fora amb un 31%, i per 
últim tenim els desplaçaments a dins, que representen un 25% del total. En 
aquesta estadística té un pes molt important la ciutat de Vic. En aquesta s’hi 
aglutinen molts recursos escolars i la Universitat de Vic, així doncs, aquest pot 
ser un motiu pel qual la xifra de desplaçaments des de fora és tan elevada.

Figura 2.1.3.5 Distribució espacial desplaçaments per motiu d’estudis 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

En la figura 2.1.3.6 es mostra el nombre de viatges que realitzen els 
habitants per raó d’estudis. En aquesta figura es pot observar un comportament 
completament diferent a la figura anàloga per raó de treball (figura 2.1.3.3). En 
aquest cas el nombre de viatges que predomina per raó d’estudis és de un 
viatge (48%). Això segurament passa perquè els estudiants es queden a dinar 
al seu centre d’estudi. A diferència de la figura per raó de treball, on la gent que 
no es desplaçava representava un 4%, en aquest cas, el percentatge de gent 
que no es desplaça és important (26%). El mateix percentatge hi ha de gent 
que realitza dos o més viatges cada dia.  
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2.2 Conclusions  

Com s’ha pogut veure en les figura de l’apartat 2.1.1 Població, fa uns 
anys que la tendència actual de les poblacions que s’ha estudiat és de créixer, 
ja sigui degut a l’increment dels naixements com a migracions. Tot i que del 
2006 al 2007 el creixement no ha estat tant elevat com en anys anteriors, la 
tendència indica a que la població seguirà creixent. Gran part d’aquest 
creixement en els últims anys és deu al fenomen de la immigració. Aquesta, 
normalment amb recursos escassos, no té altre opció que utilitzar el transport 
públic, ja que les seves possibilitats econòmiques no li permeten desplaçar-se 
de cap altra manera que no sigui aquesta o el desplaçament a peu. Així doncs, 
hi ha una demanda de transport creixent i es preveu que la tendència en el 
futur sigui a l’alça, per tant s’ha de donar una resposta a aquesta demanda de 
mobilitat creixent sobretot fomentant el transport públic. 

 En les poblacions estudiades hi ha una dada que destaca sobre les 
altres. Aquesta és que als municipis estudiats hi ha un alt índex de motorització 
(per sobre de la mitjana de Catalunya) això indica que molts habitants satisfan 
les seves necessitats de transport mitjançant el vehicle privat. Per tal de 
determinar si és així s’ha realitzat l’estudi de la mobilitat obligada (2.1.3. 
Mobilitat obligada) per raons de treball i d’estudi i s’arriba a una sèrie de 
conclusions: que les persones que treballen, sigui d’on i cap a on sigui el 
desplaçament, utilitzen el mode de transport privat en la majoria dels casos. El 
percentatge de gent que utilitza el transport públic és gairebé menyspreable 
enfront el que utilitza el transport privat. En els estudiants, la taxa d’utilització 
del transport col·lectiu és superior que en els desplaçaments de feina, (això 
potser es deu a que alguns estudiants no tenen carnet), a més en el cas dels 
estudiants a diferència de la gent que treballa, per els desplaçaments dins el 
mateix municipi utilitzen el vehicle privat en la majoria dels casos, mentre que si 
el desplaçament és a fora del municipi utilitzen per igual el transport individual i 
el col·lectiu. Aquestes tendències dels habitants de les poblacions a estudi són 
en part comprensibles si es té coneixement de la oferta de transport públic que 
hi ha actualment. Això, però, no exclou de culpa molta gent que realitza 
desplaçaments amb el seu vehicle privat quan es podrien realitzar perfectament 
caminant.

Així doncs, veient la demanda creixent de mobilitat que hi ha en les 
poblacions a estudi i les tendències de desplaçament que en tenen els seus 
habitants, s’hauria de portar a terme accions que fomentessin l’ús del transport 
públic, per tal de reduir així les emissions de CO2 a l’atmosfera i afavorir un 
desenvolupament sostenible. Part d’aquesta feina passa per la sensibilització 
dels habitants, aquesta feina però, no serà efectiva si al darrere no hi ha una 
millora substancial de la oferta de transport públic.




