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RESUM 

Les mancances de les xarxes ferroviàries convencionals envers altres mitjans de transport 

(xarxa d’autopistes i autovies) que han evolucionat molt els darrers anys, és força evident; 

essent una possible alternativa la construcció de xarxes d’alta velocitat (tipus AVE) malgrat 

el seu elevat cost i l’impacte ambiental que comporten. 

L’alta velocitat europea va començar l’any 1981 a França amb el tram Paris-Lió i 

posteriorment han endegat les seves xarxes altres països. Espanya ha començat a un ritme 

més pausat i amb una previsió de disposar de 2230 Km al 2010 (300 dels quals estaran a 

Catalunya), el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Ministeri de 

Foment pretén incrementar sensiblement la xarxa fins els 9000 Km al 2020. Aquest 

increment beneficiarà relativament poc a Catalunya atès que es construiran poc més de 100 

Km en aquesta comunitat. 

En la construcció d’aquestes infraestructures no tot són avantatges ja que suposen un cost 

mediambiental important, impliquen inversions elevades i els efectes beneficiosos per a la 

població són desiguals, atès que només hi ha estacions en les capitals de província (i no 

totes), la qual cosa pot incrementar els desequilibris territorials existents. 

L’estudi dels avantatges i inconvenients d’aquestes infraestructures s’ha fet tradicionalment 

analitzant un conjunt de dades i variables, però en l’actualitat està contrastat que la 

incorporació dels Sistemes d’informació Geogràfica (SIG) aporta eines valuoses a l’anàlisi, 

especialment pel suport que donen als estudis sobre traçats òptims, accessibilitat o impacte 

ambiental. 

L’objectiu d’aquest Projecte és, emprant tècniques SIG, fer un estudi sobre la millora 
d’accessibilitat que pot suposar pels ciutadans de Catalunya la xarxa d’alta velocitat 
ferroviària en l’horitzó del 2020; fent servir una metodologia anàloga a l’emprada en 

treballs anteriors referits a Espanya, però en aquest cas limitant l’estudi a Catalunya, 

agregant les inversions previstes pel Ministeri de Foment, amb l’AVE, i la Generalitat, amb la 

construcció de l’Eix Transversal Ferroviari1  i actualitzant les dades de població, considerant 

estimacions previstes per l’horitzó del 2020. 

Es deixa doncs de banda en aquest treball aspectes de tipus econòmic i mediambientals  

per centrar-se exclusivament en les implicacions que tenen les inversions (en marxa i les 

previstes) en la xarxa d’alta velocitat que s’ha d’implementar a Catalunya, en especial pel 

que fa als aspectes “discriminatoris” que aquestes inversions suposen pels ciutadans que no 

es troben a prop de les poques estacions d’accés a la xarxa d’alta velocitat que hi ha 

previstes. 

                                                 
1  línia d’alta velocitat que, amb un cost estimat de 7000 milions d’euros, pretén connectar Girona amb Lleida 
sense passar per Barcelona amb parades a Vic, Manresa, Igualada i Cervera, i amb una llançadora d’alta velocitat 
de Manresa a Barcelona...  
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Durant el procés d’elaboració d‘aquest treball s‘ha publicat el projecte del Ministeri de 

Foment per millorar sensiblement la xarxa de rodalies de la ciutat de Barcelona, prova de 

que, al marge de les inversions en alta velocitat, hi ha altres aspectes no resolts pel que fa al 

transport ferroviari.  

També han sorgit informacions sobre l’interès de la Generalitat de Catalunya de posar en 

marxa, en un data futura no especificada, una línea orbital ferroviària que sense passar per 

Barcelona connectés Mataró amb Vilanova “vorejant” Barcelona i passant per Granollers, 

Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès. 

En aquest Projecte no s’han inclòs cap  de les dues infraestructures “proposades” (que no 

previstes pressupostàriament) atès que es troben en fase d’estudi i manca una informació 

tècnica mínima. Aquesta podria ser una línea de treball futura quan s’hagin concretat 

tècnicament els projectes. 
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Durant el procés d’elaboració d‘aquest treball s‘ha publicat el projecte del Ministeri de 

Foment per millorar sensiblement la xarxa de rodalies de la ciutat de Barcelona, prova de 

que, al marge de les inversions en alta velocitat, hi ha altres aspectes no resolts pel que fa al 

transport ferroviari.  

També han sorgit informacions sobre l’interès de la Generalitat de Catalunya de posar en 

marxa, en un data futura no especificada, una línea orbital ferroviària que sense passar per 

Barcelona connectés Mataró amb Vilanova “vorejant” Barcelona i passant per Granollers, 

Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès. 

En aquest Projecte no s’han inclòs cap  de les dues infraestructures “proposades” (que no 

previstes pressupostàriament) atès que es troben en fase d’estudi i manca una informació 

tècnica mínima. Aquesta podria ser una línea de treball futura quan s’hagin concretat 

tècnicament els projectes. 
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GLOSSARI 

 
Accessibilitat. Capacitat o facilitat d’accedir a un determinat lloc. L’accessibilitat és una 

variable bàsica en el disseny d’infraestructures de transport. Es mesura amb diversos 

indicadors. En el PEIT es mesura amb un “indicador gravitatori d’eficiència” que mesura 

l’accessibilitat real d’una xarxa respecte a un situació teòrica de màxima accessibilitat. En 

aquest treball emprem el mateix indicador considerant que el màxim teòric s’aconsegueix 

amb les inversions previstes a Catalunya pel PEIT i per les inversions de l’Eix Transversal 

Ferroviari. 

 

AVE.  Tren d’alta velocitat espanyola. 

 

Eix Transversal Ferroviari. Pla d’infraestructures ferroviàries elaborat per la Generalitat de 

Catalunya, elaborat al 2005 i am vigència fins el 2020.  

 

Ferrocarrils de la Generalitat. Xarxa ferroviària de la Generalitat, a Catalunya comparteix 

el servei ferroviari amb RENFE 

 

Dijkstra (algorisme) L’algorisme de Dijkstra, també anomenat, algorisme dels camins 

mínims, és un algorisme per a la determinació del camí més curt entre un vèrtex origen i la 

resta de vèrtexs d’un graf dirigit i amb pesos a cada aresta. El seu nom es refereix a Edsger 

Dijkstra, qui el va descriure per primera vegada el 1959. La idea d’aquest algorisme 

consisteix en anar explorant tots els camins més curts des del vèrtex origen a la resta de 

vèrtexs; quan es troba el camí més curt entre el vèrtex origen i la resta de vèrtexs que 

composen el graf, l’algorisme es deté. 

IDESCAT. Institut d’Estadística de Catalunya.  
 
GIS. (Geographic Information Systems). És la forma anglesa de referir-se a un SIG   
 
Indicador α . Indicador d’accessibilitat actual, per comarca, havent considerat el màxim 

teòric implementant les inversions del PEIT. En haver implementat les inversions tendirà a 1.  
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Indicador β . Indicador d’accessibilitat actual, per comarca, havent considerat el màxim 

teòric implementant les inversions del PEIT i les de la Generalitat. En haver implementat les 

inversions tendirà a 1.  

 

Indicador 1μ . Indicador que mesura (en %) la millora aconseguida al passar d’α a 1. 

 

Indicador 2μ . Indicador que mesura (en %) la millora aconseguida al passar de β a 1. 

 
PEIT. Pla Estratègic d’Infraestructures Terrestres. Elaborat pel Ministeri de Foment, pel 

període 2005 - 2020. 

 
PLA DE TRANSPORTS DE VIATGERS DE CATALUNYA 2008-2012, PTVC.  Document 

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,  és 

un pla territorial sectorial que defineix les directrius i línies d’actuació per als propers anys en 

relació amb l’oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del 

sistema. 
  
PLA TREN 2014. Informe de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic on 

s’analitzen les millores necessàries en la xarxa ferroviària catalana des d’una perspectiva 

d’equitat i sostenibilitat.  

 

Quartil (primer i tercer). Mesura estadística de posició no central que complementa la 

informació d’una mesura central, com per exemple la mitjana.  

Una vegada ordenats de menor a major el valors de la variable els (tres) quartils divideixen 

els valors de la variable en quatre parts, el primer quartil és el valor de la variable que deixa 

el 25% dels valors per sobre i el 75% per sota, el segon deixa el 50% per sobre i el 50% i el 

tercer quartil és el valor de la variable que deixa el 25% per sota i el 75% per sobre. 
 

RENFE.  Xarxa ferroviària dels trens espanyols; a Catalunya comparteix el servei ferroviari 

amb els Ferrocarrils de la Generalitat.  

 

SIG. Acrònim emprat per referir-se als Sistemes d’Informació Geogràfica.  

 

Temàtics (mapes) Aquests mapes s’utilitzen per representar dades estadístiques de 

naturalesa discreta associades a unitats específiques ben definides, com les divisions de 

tipus administratiu o físic (províncies, països, conques hidrogràfiques, etc) 
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T-Student. Distribució estadística, semblant a la Distribució Normal quan la grandària de la 

mostra tendeix a infinit però que a mida que la mostra és més petita augmenta la probabilitat 

dels valors extrems (es diu que és més platicúrtica) i per tant disminueix la dels valors 

centrals.  

Per això s’utilitza per calcular intervals de confiança amb mostres petites i quan es 

desconeix la desviació poblacional. En conseqüència proporciona intervals més grans que la 

Distribució Normal a mida que la mostra és més petita.   
 

Test de diferència de mitjanes. Test estadístic que s’utilitza per a calcular intervals de la 

diferència de les mitjanes de dues mostres estretes de poblacions de les quals desconeixem 

si són iguals o diferents. 

Aquest test ajuda a afirmar o refusar la hipòtesi de que les dues poblacions són iguals o no, 

si l’interval contingut obté el valor “zero” (part de l’interval és negatiu i part positiu) es diu que 

no hi ha evidència significativa de que les poblacions siguin diferents, però si l’interval és 

positiu o negatiu s’accepta (respectivament) que la primera o la segona població presenta 

una mitjana més gran que l’altra. 
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PREFACI 

 
Hi ha avenços científics i/o tecnològics que provoquen canvis radicals en la societat, amb  

avantatges i inconvenients que s’han d’assumir. La revolució industrial anglesa no hauria 

estat possible sense l’evolució dels mitjans de transport (en especial el ferrocarril) i la seva 

expansió a nivell mundial va veure’s reforçada per millores en els mitjans de comunicació 

amb descobriments com el telègraf i el telèfon.  

També el segle XX ha deixat canvis importants en l’àmbit de les TIC (tecnologies de la 

informació i la comunicació) que haurien estat inviables sense la informàtica i Internet; i pel 

que fa al transport, en opinió d’experts com Gutiérrez Puebla (2004), el tren d’alta velocitat 

ha estat una innovació radical. Fent un paral·lelisme es podria dir que el canvi que Internet 

ha suposat respecte el telèfon és el mateix que el del tren d’alta velocitat respecte el tren 

convencional.  

De fet es considera que aquests tipus de trens són competitius amb els avions en distàncies 

mitges (entre 300 i 700 Km); tenint en compte que a Europa existeixen un gran nombre de 

ciutats que es troben de mitjana separades per aquests kilòmetres es pot induir que en el 

futur una amplia xarxa d’aquestes característiques creuarà tot el continent. 

Malauradament aquesta infraestructura té força impacte ambiental sobre el territori, és cara 

de construir perquè té especificacions tècniques estrictes (radis de gir de 6 km i pendents 

màxims de l’1,50%); en la pràctica implica un cert abandonament de la xarxa ferroviària 

convencional, i a més a més té un efecte “túnel” pel que fa a l’accessibilitat dels usuaris ja 

que només preveu parades en grans ciutats deixant a les ciutats mitjanes i pobles sense 

poder gaudir dels avantatges d’aquest servei. 

Com a exemple d’aquesta discriminació es pot constatar (d’acord amb les dades del Pla 

Tren 2014) que els darrers anys l’AVE ha rebut el 97% de la inversió ferroviària mentre que 

el tren convencional només n’ha rebut el 3%. Simultàniament el tram en funcionament de 

l’AVE a Catalunya (Barcelona-Madrid) ha tingut al voltant de 6 milions de viatgers en un any 

i la resta de la xarxa catalana ha tingut més de 133 milions de viatgers.  

A Europa ha estat França el país pioner en aquests tipus de trens que posteriorment han 

adoptat la resta de països, Espanya té una xarxa relativament petita però preveu disposar al 

2020 de la segona xarxa europea (darrera de França) en kilòmetres de via, però països com 

Alemanya (que teòricament haurien de tenir una xarxa més gran que l’espanyola)  es 

qüestionen el model i prefereixen abocar recursos en millorar la xarxa de velocitat mitjana. 

La gran quantitat de recursos que invertirà Espanya els pròxims anys en la seva construcció, 

la polèmica existent sobre la “discriminació” que provoca l’efecte ”túnel” en certes parts del 
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territori, l’actuació prevista per part de la Generalitat amb l’Eix Transversal (segona versió de 

l’AVE en preferir una línia d’alta velocitat catalana per davant d’altres tipus de millores), i el 

fet que tots els estudis d’impacte ambiental i d’accessibilitat que s’han consultat utilitzen 

tècniques SIG, ens han animat a desenvolupar un Projecte Final de Carrera sobre aquest 

tema. 
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1. INTRODUCCIÓ  

Es presenta breument la motivació d’aquest Projecte, una petita referència sobre els SIG i la 

seva importància en l’anàlisi de les xarxes de transport (i per tant en les dels trens d’alta 

velocitat) i es mencionen un parell de treballs que han semblat especialment rellevants en 

aspectes que ara es comentaran, així com els objectius plantejats. 

 
1.1 Motivació del Projecte Final de Carrera 
Des del primer moment s’ha pres la decisió de que aquest Projecte Final de Carrera tindria 

relació amb els Sistemes d’Informació Geogràfica perquè és el tipus d’especialització 

escollit; faltava però trobar una aplicació tant pel que fa a la part tècnica del treball com pel 

que fa a la vessant social.  

L’arribada de l’AVE a Barcelona fa un any, després de molts incidents i molèsties als usuaris 

de rodalies, i les continues discussions del lloc per on havia de foradar-se la ciutat per 

connectar amb Girona, van suggerir la possibilitat d’aplicar uns esforços a aportar “una mica 

de llum” sobre aquest tema. 

Ja s’ha comentat abans la gran quantitat de recursos que el Ministeri de Foment dedicarà a 

implementar noves vies d’alta velocitat per tota Espanya en l’horitzó del 2020 i, a més a 

més, també s’haurà de considerar en el cas de Catalunya (aquest Projecte limita l’estudi a 

aquesta comunitat) la inversió que té prevista la Generalitat (al voltant de 7000 milions 

d’euros) per implementar l’Eix Transversal Ferroviari. 

La magnitud de la inversió econòmica i els efectes positius i negatius d’aquest tipus 

d’infraestructures, (explicats a continuació) que sovint s’analitzen amb tècniques SIG, 

justifiquen l’oportunitat d’aquest Projecte.  

 

1.2 Presentació dels Sistemes d’Informació Geogràfica 
Els Sistemes d’Informació Geogràfica són una tecnologia “recent” fonamentada en la 

utilització de dades espacials i que s’aplica cada vegada a més disciplines. En aquest punt 

es pretén presentar una breu visió històrica i una síntesi dels principals conceptes teòrics 

vinculats als Sistemes d’Informació Geogràfica: 

Cal recordar que els SIG’s o Geographic Information Systems (GIS) són bàsicament una 

tecnologia desenvolupada a partir de la necessitat de disposar de forma ràpida de dades 

cartogràfiques i alfanumèriques en el marc de la societat de la informació; aquesta permet 

disposar, gestionar i analitzar àgilment la informació espacial, és a dir, dades referides a un 

àmbit territorial. 
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1.2.1. Introducció històrica 
Des de les primeres civilitzacions fins a l’actualitat les dades espacials han estat recopilades 

pels navegants, geògrafs i agrimensors per ésser emmagatzemades en un codi o de forma 

pictòrica pels cartògrafs. 

Al segle XVII, cartògrafs especialitzats com Mercator van demostrar que no només 

l’utilització d’un sistema de projecció matemàtic i un ajustat sistema de coordenades 

millorava la fiabilitat de les mesures i la localització de les àrees de terra, sinó que el registre 

d’aspectes espacials a través d’un model de distribució de fenòmens naturals i 

assentaments humans eren d’un gran valor per a la navegació, la recerca de rutes, o per a 

l’estratègia militar. 

Al segle XVIII, la majoria de governs europeus s’havien adonat del valor del cartografiat 

sistemàtic del seu territori. La Geographical Information Society es va crear a partir de 

l’establiment dels organismes de govern nacional, la finalitat dels quals va ésser la producció 

de mapes cadastrals i topogràfics de tots els països. 

Durant els últims 200 anys la majoria d’estils individuals de mapes han estat desenvolupats, 

però hi ha hagut tradicions que no s’han trencat. Com que l’estudi científic terrestre 

avançava, van començar a necessitar diversos tipus d’atributs per ésser representats. 

L’estudi de la Terra i els seus recursos naturals (geofísics, geodèsics, geològics, 

geomorfològics, edafològics, ecològics i territorials) que va començar al segle XIX ha 

continuat fins a l’actualitat. 

Al segle XX la demanda de mapes topogràfics i de recursos naturals ha accelerat el 

desenvolupament de tècniques d’estereofotogrametria i imatge satèl·lit per l’elaboració de 

mapes d’àrees grans i amb molta precisió. Abans de l’aplicació dels ordinadors a la 

cartografia, les bases de dades espacials estaven dibuixades en paper o film. Tota la 

informació es trobava codificada en punts, línies, polígons o àrees, i les entitats bàsiques es 

presentaven amb símbols, colors o codis de text, aquests explicats en una llegenda adjunta. 

Com que hi havia tanta informació que no podia ésser representada en un mateix mapa, 

apareixen els primers mapes temàtics creats amb un propòsit específic atès que aquests 

contenen informació d’un tema únic; el fet que les primeres bases de dates estiguessin en 

paper suposava un limitació important, i l’utilització de l’ordinador en la cartografia ha ajudat 

un munt en la millora dels anàlisis espacials atès que superposar més de 3 mapes temàtics 

en plantilles transparents no era precís ni viable. 

Els primers SIG, com en l’actualitat els reconeixem, apareixen a finals dels anys seixanta o 

principis dels setanta, a partir de sistemes de simulació i modelatge, desenvolupats des de 

la planificació del territori i l’ecologia, juntament amb l’aparició de les primeres grans bases 

de dades digitals de caràcter estadístic o geogràfic. Però el veritable impuls i popularització 
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arriba a la dècada dels anys vuitanta, amb l’espectacular desenvolupament de les 

possibilitats gràfiques dels ordinadors. 

Els Sistemes d’Informació Geogràfica s’han desenvolupat paral·lels a les tècniques 

aplicades al cartografiat i anàlisi espacial; aquests sistemes han interrelacionat amb altres 

àrees de coneixement, com pot ésser la topografia, cartografia temàtica, geografia, 

enginyeria civil, planificació rural i urbana, inventariat, fotogrametria, etc. I les últimes 

incorporacions han estat la utilització de xarxes informàtiques, els sensors remots i l’anàlisi 

d’imatges satèl·lit. 

Els avantatges dels ordinadors en les aplicacions SIG són moltíssimes, permeten una 

realització ràpida i econòmica, generen de mapes per a necessitats específiques, faciliten la 

realització d’anàlisis ajuntant paquets estadístics i SIG, minimitzen l’ús de mapes impresos 

com a magatzem d’informació, creació de mapes en 3D , faciliten l’actualització i revisió al 

estar en una base de dades digital modificable. 

 

1.2.2 Definició dels SIG 
Un bon exemple de definició d’un SIG després de la multiplicitat de descripcions que s’han 

fet, pot ésser la realitzada el 1990 pel National Center for Geopraphic Information & Analysis 

que considera un SIG com un “sistema composat per un hardware, software i procediments 

per a la captura, la manipulació, l’anàlisi, el modelatge i la representació de dades 

georeferenciades, amb l’objectiu de resoldre problemes de gestió i planificació”. 

 

Importància dels Sistemes d’Informació Geogràfica: 

En la pràctica les solucions per a molts problemes freqüentment requereixen d’accés a varis 

tipus d’informació que nomes poden ésser relacionades geogràficament o mitjançant 

distribució espacial. La tecnologia SIG és l’adequada per emmagatzemar i manipular aquest 

tipus d’informació, i per analitzar patrons, relacions i tendències, per tal d’ajudar a prendre 

decisions millors. 

La base d’un SIG és doncs una sèrie de capes d’informació espacial en format digital que 

representen diverses variables (format ràster) o objectes (format vectorial) a les que 

corresponen varies entrades en una base de dades enllaçada; aquesta estructura permet 

combinar en un mateix sistema, informació amb origen i formats diferents, incrementant 

d’aquesta manera la complexitat del sistema. 

 

1.2.3.  Característiques fonamentals de les dades geogràfiques 
Els SIG utilitzen les dades geogràfiques com a font principal pel seu funcionament. En 

aquest sentit cal destacar que les dades geogràfiques es caracteritzen per disposar de tres 

tipus de components: el temàtic, l’espacial, i el temporal. 
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 El component temàtic indica que la tipologia entre els objectes representats no és aleatòria, 

sinó que hi ha una regularitat en la seva variació espacial i temporal; el principi fonamental 

vinculat als valors temàtics és l’autocorrelació espacial. 

 La component espacial defineix la posició dels objectes a l’espai a partir d’un sistema de 

coordenades, i les relacions espacials (topològiques o geomètriques) que s’estableixen entre 

aquests objectes. 

 El component temporal indica que la distribució dels valors temàtics es modifica amb el pas 

del temps seguint un model no aleatori basat en uns principis entre els que cal destacar 

l’autocorrelació temporal. 

 Per representar les dades geogràfiques en un SIG s’ha de simplificar la informació i 

destacar els elements que es considerin més importants; aquestes simplificacions són el que 

s’anomenen models de representació, i n’hi ha de dos tipus, ràster i vectorial. 

 El model ràster bàsicament es caracteritza perquè centra el seu interès en la tipologia dels 

elements més que en la seva delimitació geogràfica, dividint l’espai en una xarxa regular 

d’unitats diferenciades, de la mateixa mida, anomenades píxels. Cadascun dels píxels té un 

valor numèric que codifica un element del món real. 

 En el projecte es fa servir un model vectorial, en el que els elements estan situats de 

manera molt més exacta, i les característiques de l’espai a representar es defineixen a partir 

de punts (objecte espacial sense dimensió), línies (objecte espacial que disposa de longitud i 

es defineix a partir d’una seqüència de punts) i polígons (objecte espacial amb longitud i 

amplitud definit a partir d’una seqüència de línies tancada). La localització  dels elements en 

el sistema vectorial es realitza a partir d’un sistema de coordenades. 

 

1.3 Efectes espacials dels trens d’alta velocitat i la seva relació amb els SIG 
El tren d’alta velocitat és força nou, a Europa va començar el 1981 amb el tram París–Lió i 

progressivament s’ha anat estenent pels diversos països a ritmes i intensitats diferents. 

França pel fet d’ésser el país pioner, per la seva centralitat a Europa (que fa que les 

connexions d’altres països millorin la seva pròpia xarxa) i per la seva indústria ferroviària vol 

seguir essent el país capdavanter. 

D’acord amb la informació facilitada pels diversos països, Espanya vol situar-se en l’horitzó 

2020 en segona posició a Europa, per davant d’Alemanya, Anglaterra i Itàlia. És indubtable 

que el tren d’alta velocitat té avantatges i en distàncies mitjanes és un competidor potent 

envers el transport aeri, i menys contaminant, però no es poden obviar diversos 

inconvenients. 

Tal com comenta en González Aguayo (1994), la construcció de xarxes d’alta velocitat 

suposa sovint un cost mediambiental important i implica inversions força elevades. D’altra 

banda els efectes territorials, a nivell d’accessibilitat, d’aquestes infraestructures són 
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puntuals ja que només hi ha estacions en les principals ciutats, amb el perill d’incrementar 

els desequilibris territorials existents. 

La forma en que es produeixen aquests desequilibris rau en el fet, que comenta Gutiérrez 

Puebla (2004), de que el tren convencional i la xarxa de carreteres creen un espai-xarxa on 

la linealitat fa que els punts intermedis entre els principals nodes també es beneficiïn de la 

infraestructura; mentre que en el cas de l’alta velocitat no es produeix aquest efecte, 

precisament al contrari, es produeix el que s’anomena efecte “túnel”, resultant afavorits els 

nodes de la xarxa (que reben les inversions més grans i on s’aturen els trens) respecte els 

punts intermedis o altres punts allunyats on es manté el tren convencional.   

Resumint es pot dir que un tren d’alta velocitat que enllaça dues ciutats les aproxima en el 

temps però no beneficia l’espai comprès entre ambdues. 

Deixant de banda els efectes mediambientals (que podrien ser objecte d’un altre estudi) i 

centrant l’estudi en l’anàlisi de les situacions de desequilibri territorial que pot implicar la 

implementació d’una xarxa d’alta velocitat, cal remarcar que la forma en que es mesura 

aquesta desigualtat és mitjançant el càlcul d’indicadors d’accessibilitat específics. 

Així en la ponència de Lòpez Suárez et al (2006) sobre els impactes territorials del PEIT en 

l’horitzó del 2020, es justifica amb força bibliografia la utilització habitual d’indicadors 

d’accessibilitat en el procés de planificació d’infraestructures de transport, essent l’equilibri 

en l’accessibilitat un objectiu prioritari per aconseguir i mantenir la cohesió econòmica i 

social. 

En la mateixa ponència es parla de la importància d’escollir adequadament els indicadors i, 

en una etapa posterior, de la implementació dels mateixos en els SIG per aconseguir uns 

mapes que permetin una anàlisi dels resultats i una correcta obtenció de conclusions. 

Tal com indiquen Seguí Pons et al (2003), els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) com a 

eina tecnològica, constitueixen una gran aportació metodològica que, des del seu origen fa 

tres dècades, es troben fortament lligats a l’anàlisi territorial dels sistemes de transport. 

Una bona definició de SIG és la d’un sistema que utilitza una base de dades espacial per 

proporcionar respostes a preguntes de caire geogràfic.  

Les xarxes de transports es construeixen sobre el territori i sobre elles es desplacen 

persones i productes. Els SIG aplicats a l’anàlisi d’aquestes dades es consideren la 

tecnologia específica més adequada per a les investigacions geogràfiques relacionades amb 

les xarxes de transport. 

El camp d’aplicació dels SIG és molt extens, des de la pròpia anàlisi de les xarxes, 

l’avaluació dels impactes ambientals, la localització i anàlisi d’accidents; en general sempre 

que es requereix analitzar un conjunt multidimensional de dades, pot ésser desenvolupat 

amb els SIG. 
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De forma genèrica els mateixos autors distingeixen tres àrees d’aplicació de la tecnologia 

SIG: 

1. Gestió d’infraestructures i serveis, mitjançant la gestió de carreteres, autopistes, 

xarxes de ferrocarril i la gestió aeroportuària. 

2. Control de flotes i logística: els sistemes intel·ligents de transport 

3. Planificació del transport. 

Aquesta darrera àrea comprèn els estudis d’accessibilitat, l’anàlisi del transport multimodal, 

la planificació integral del transport, l’avaluació dels impactes ambientals de les noves 

infraestructures, el control de la contaminació, la planificació i gestió dels riscos del transport 

de mercaderies perilloses, etc. 

Es pot veure doncs que els estudis d’accessibilitat es troben englobats dins de les 
tasques de planificació necessàries per a la implantació de qualsevol xarxa de 
transport. 
Es pot afirmar que en qualsevol anàlisi o estudi que faci referència a dades o informacions 

relacionades amb un espai geogràfic els SIG esdevenen una eina imprescindible per a 

visualitzar i relacionar millor els resultats obtinguts.  

Aquesta és la opinió de Moreno i Vayá  (2000) en el seu llibre “Técnicas econométricas para 

el tratamiento de datos espaciales: La econometría espacial”, on després de justificar que hi 

ha unes tècniques estadístiques i economètriques adients per treballar amb dades referides 

a un espai, (pel fet, entre d’altres característiques de que aquestes mai són independents de 

l’espai amb el qual es relacionen) argumenten la importància dels SIG per a efectuar una 

anàlisi gràfica-dinàmica de l’aspecte que s’estigui estudiant. 

 

1.4 Accessibilitat, distància, mobilitat: nous conceptes 
El terme accessibilitat és usat habitualment en el llenguatge comú i en l’àmbit científic, però 

no sempre qui l’utilitza és refereix al mateix concepte i per tant cal aclarir el sentit que se  li 

donarà en aquest treball. 

Des d’un punt de vista geogràfic centrat en l’estudi del territori emprem la definició del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (1987) quan diu i afirma que 

l’accessibilitat és la possibilitat i la qualitat de la comunicació entre punts del territori, és a dir, 

que facilita la connexió entre dues localitzacions o més.  

Com l’accessibilitat és la capacitat d’accedir o arribar a un lloc des d’una altra (o altres) 

localització geogràfica, resulta evident que l’accessibilitat millora quan es redueixen els 

obstacles per a la comunicació dels components d’un sistema espacial. Aquesta qualitat és 

la conjunció entre el temps, l’espai físic i els factors que condicionen la capacitat i 

l’estructura dels mitjans de transport. 
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El concepte distància es troba lligat íntimament amb l’accessibilitat però és complex ja que 

pot ésser estudiat des de diferents vessants: la distància física o real, la distància relativa 

mesurada en funció del temps necessari en unes determinades condicions per a cobrir la 

distància física, la distància “econòmica” quan considerem els costos econòmics per a cobrir 

la distància física en funció dels mitjans disponibles. 

La conjunció de l’accessibilitat i la distància juntament amb altres factors determinaran la 

mobilitat de les persones i mercaderies com a conseqüència de la falta d’equilibri entre 

l’oferta i la demanda de diferents llocs o ubicacions geogràfiques. 

La mobilitat té una gran dependència del nivell tecnològic, de l’organització i de les 

característiques culturals de les societats i els territoris. Aquests factors socials acceleren o 

apaivaguen la mobilitat, però al marge d’aquests quan es produeixen increments en la 

productivitat del sector del transport també augmenta la mobilitat, ja sigui per motius laborals 

o per oci, aspectes omnipresents en les actuals societats desenvolupades. 

A més a més des de mitjans dels anys vuitanta del segle passat han aparegut noves 

tipologies de mobilitat com a conseqüència del desplaçament d’algunes funcions comercials, 

financeres i residencials dels centres urbans a les perifèries. 

També la bonança econòmica en permetre gaudir de més recursos econòmics durant els 

períodes de vacances ha generat una intensa mobilitat en zones i moments del temps molt 

concret (vacances, períodes festius o caps de setmana en segones residències). 

Hi ha una mobilitat en certa forma “prescindible” o no forçada que no ha de ésser garantida 

necessàriament pels mitjans de transports públics, i hi ha una mobilitat obligada per motius 

laborals, d’assistència sanitària, estudi, etc; que ha de poder ésser satisfeta pels mitjans 

públics de transport en temps i forma adequada. 

En aquests casos de mobilitat obligada l’accessibilitat semblant per a tots els ciutadans és 

una característica desitjable, conceptualment tothom hi està d’acord però pràcticament 

sempre hi haurà diferències, com tampoc hi ha igualtat absoluta en altres drets ciutadans, 

però fins i tot en la forma de mesurar aquesta accessibilitat es veu que hi ha diferents 

interpretacions possibles. 

 

1.4.1 La impedància i la seva mesura 
La distribució espacial de les localitzacions (de les quals s’estudia l’accessibilitat) sobre el 

territori determina el que es coneix usualment com impedància o fricció de la distància, que 

intuïtivament es pot definir com la mesura de la disminució probable d’un desplaçament 

entre dos punts quan la seva separació augmenta. 

Per a mesurar la impedància s’utilitzen bàsicament tres tipus de mesures: 

• La distància: és el mètode més senzill, consisteix en mesurar en unitats de distància 

la separació entre les diferents localitzacions, ja sigui en línea recta o sobre les rutes 
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que segueixen els mitjans de transport disponibles. En aquest segon cas sempre 

s’utilitza la distància pel camí més curt, partint de la base de que les persones 

cerquen l’eficiència en les seves decisions. 

 

• El temps: es converteix la distància física en una unitat de mesura temporal amb 

l’assignació d’unes velocitats específiques d’acord amb les característiques i el tipus 

d’infraestructura de transport utilitzada. És un sistema molt comú en els estudis 

d’accessibilitat de xarxes viàries i ferroviàries, i és el que s’empra més endavant en 

aquest treball. 

 

• El cost del transport: aquest sistema de mesura de la impedància és més difícil de 

dur a la pràctica (i per tant, molt menys emprat) ja que s’han d’incorporar els costos 

dels bitllets de transport, en l’actualitat diferents segons franja horària o tipus 

d’abonament emprat, o en el cas d’un vehicle privat les despeses de funcionament, 

el combustible, peatges, etc. A la pràctica es considera que si una persona utilitza un 

determinat mitjà de transport implícitament la seva decisió posa de manifest que el 

cost monetari del mateix és assumible.  

 

1.4.2 Dues perspectives de l’accessibilitat, accessibilitat territorial i individual 
L’anàlisi  de l’accessibilitat es pot realitzar des de dues perspectives, des del punt de vista 

territorial o des de l’individual. Des del punt de vista territorial l’objectiu és analitzar 

l’accessibilitat tractant la població que hi viu com un grup de característiques homogènies, 

amb necessitats i oportunitats de desplaçament semblants (que és la perspectiva 

considerada en aquest treball), mentre que l’accessibilitat individual analitza casos 

particulars d’individus amb les seves limitacions de mobilitat, recursos, etc. 

Centrat doncs en l’accessibilitat territorial es poden trobar tres nivells de mesures: 

 

• Accessibilitat simple: fa referència al grau de connexió entre dos punts d’una xarxa, 

la forma més senzilla és fer-ho mitjançant la distància o el temps que cal invertir per 

assolir una localització des de l’altra. 

 

• Accessibilitat integral: mesura el grau d’accessibilitat des d’una localització a la resta 

de nodes de la xarxa. S’expressa com la suma de totes les seves accessibilitats 

simples. Està molt influïda per la situació dels nodes sobre el territori, posant un 

exemple català es podria dir que nodes centrals del territori, com és el cas de 

Manresa, tindran una accessibilitat millor (expressada en la suma de distàncies o de 
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temps que cal per anar a totes les altres destinacions catalanes) que l’accessibilitat 

d’un node perifèric com podria ser Vielha o Tortosa. 

 

• Accessibilitat global: és l’agregació, en forma de suma o de mitjana, de les 

accessibilitats integrals de cada un dels nodes, de manera que s’obté el grau 

d’interconnexió interna d’una xarxa. El problema és que el valor obtingut no és 

comparable amb cap més de similar ja que depèn del nombre de nodes de cada 

territori; un territori amb més nodes tendirà a tenir un sumatori més gran que un 

territori amb menys nodes. 

 

Les mesures que s’acaben de comentar són de tipus absolut i per tant, per efectuar 

comparacions globals entre territoris o al llarg del temps no són adients, per això més 

endavant es discutirà quins són els indicadors d’accessibilitat més adequats per aquest 

treball. 

 

1.5 Les implicacions territorials de l’accessibilitat 
Fins ara s’ha parlat de l’accessibilitat d’una forma teòrica, cal però reflexionar una mica 

sobre les seves implicacions territorials.  

Hi ha molts estudis que relacionen l’accessibilitat d’un territori amb diferents aspectes 

econòmics, de poblament, migracions i activitat econòmica. 

A tall d’exemple es pot citar el treball de Lleonart i Garola (2000) en que s’estudia els canvis 

de població, PIB i llocs de treball que ha tingut la comarca del Garraf entre 1991 i 1998 arran 

de la construcció de l’autopista C-32. 

També és un treball molt interessant el de Riera Micaló et al (1997) pel seu anàlisi de 

l’impacte territorial que va suposar per Sant Cugat la construcció dels anomenats túnels de 

Vallvidrera, tant pel que fa de creixement de població, com de mobilitat diària amb Barcelona 

o de creixement d’activitat econòmica en aquella zona geogràfica. 

Però no és aquest l’enfocament que es vol donar a aquest treball i per tant no és necessari 

aprofundir més; s’han posat aquests exemples perquè en ambdós casos es copsa clarament 

que la construcció d’una nova infraestructura (la C-32 o els túnels de Vallvidrera) és la causa 

de la millora de l’accessibilitat que acaba desencadenant canvis importants en el territori. 

No es pretén estudiar les conseqüències (volgudes o no), sinó la pròpia relació de la 

infraestructura amb l’accessibilitat, és a dir, no es vol utilitzar l’accessibilitat per explicar uns  

canvis, sinó la volem emprar com a eina de decisió per dirigir i gestionar canvis futurs. 

A continuació ens centrarem doncs en la relació entre l’accessibilitat i els mitjans de 

transport. 
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1.6 Treballs existents relacionats amb l’accessibilitat als mitjans de transport 
A continuació es citen dos treballs existents sobre l’anàlisi de l’accessibilitat i els mitjans de 

transports que han servit d’orientació (d’entre tots els consultats) perquè s’han trobat certes 

analogies que poden ajudar a desenvolupar eficaçment aquest Projecte i, per tant, són una 

aportació concreta al mateix. 

• El primer és el de García Palomares (2000) on amb el títol prou explicatiu, “SIG y 

Accesibilidad: Efectos de las nuevas autopistas orbitales de Madrid”, sintetitza el 

treball desenvolupat per cercar el traçat òptim de les orbitals madrilenyes M-30, M-40 

i M-50, en aquest article justifica el fet de que la millor forma de mesurar l’impacte 

social d’una infraestructura de transport és mitjançant l’accessibilitat, essent però 

cabdal la tria de l’indicador adequat i la forma de recollir les dades així com la 

presentació en els mapes. 

 

L’avantatge de presentar els resultats en mapes rau en el fet de que es pot cartografiar 

l’accessibilitat no només en els nodes on hem fet els càlculs sinó en la resta de l’espai de 

representació. Cal però decidir si es fa mitjançant la interpolació dels nivells d’accessibilitat 

de tots els nodes considerats a la resta de l’espai, o bé es fa amb mapes temàtics referits a 

les divisions administratives o de treball considerades, on el nivell d’accessibilitat és la 

mitjana dels diferents nodes de la zona. Cal remarcar que l’article que s’està comentant 

presenta els mapes considerant 69 zones de treball (els 48 municipis de la corona 

metropolitana més els 21 districtes de Madrid). 

 

• L’altra aportació és la de Zamorano Martín (2006) on amb el títol “Impactos 

territoriales de la alta velocidad” es compara la distribució territorial dels nivells 

d’accessibilitat del ferrocarril en l’Espanya peninsular en dues fases, 1992-2004 i 

2004-2020, considerant en el segon escenari els efectes previstos per la 

implementació del Pla Estratègic d’Infraestructures Terrestres del Ministeri de 

Foment. 

 

Aquest treball és especialment rellevant perquè té força relació amb el present Projecte, 

(malgrat que aquest presenta diferents aportacions al respecte, que es comenten en 

l’apartat  1.9). Interessa des d’una vessant tècnica el tipus d’indicador d’accessibilitat emprat 

i el criteri de ponderació: escull un indicador relatiu (indicador gravitatori d’eficiència que 

després serà comentat) que compara la qualitat actual de les infraestructures envers una 

situació teòrica ideal (en que la comunicació entre tots els nodes es fa en condicions d’alta 

velocitat que podem simular sabent la velocitat esperada en aquesta infraestructura). Entre 

els diferents indicadors relatius possibles aquest treball escull com a factor de ponderació el 
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pes de població de cadascun dels nodes de destinació, factor fàcil d’obtenir però que 

presenta alguns inconvenients que després es comentaran.  

També ha estat útil cara a proposar les nostres hipòtesis que l’esmentat article suggereixi 

dues propostes que es consideren interessants: 

• que el PEIT pot crear desequilibris a escala regional per l’efecte “túnel”, és a dir que 

les poblacions properes a una estació d’alta velocitat es beneficien poc d’aquest tren 

ràpid. 

• que afirma (i ens constata gràficament en el mapa que acompanya l’article) que el 

PEIT deixa en la part interior de Catalunya un grup de comarques amb una millora 

d’accessibilitat baixa; no hi ha però cap constatació quantitativa de la versemblança 

d’aquesta afirmació. 

 

1.7 Criteris de Planejament d’un servei ferroviari 
S’ha comentat que l’accessibilitat és important en el disseny d’una infraestructura però no és 

en absolut l’únic criteri a considerar, així qualsevol transport ha d’ésser complementari amb 

la resta, fins i tot amb la xarxa de transport privat. 

I qualsevol transport públic, finançat en part amb impostos, ha de ser el màxim d’eficient o 

productiu possible; en el cas de les xarxes ferroviàries es mesura en funció del nombre de 

trens que circulen per cada kilòmetre de via i dia, i sovint es qüestiona si cal construir noves 

xarxes o primer prioritzar l’aprofitament de les existents quan estan poc utilitzades. 

A nivell mundial (dades de 2005) la màxima productivitat és la dels SBB (trens suíssos) amb 

90 trens per kilòmetre de via, seguits del JT (Japó) amb 78 trens per kilòmetre; RENFE tenia 

37 trens per kilòmetre però amb força dispersió, (en el tram d’AVE Barcelona-Lleida hi 

circulen 20 trens dia però en molts trams de rodalies de Barcelona s’arriba als 70, que 

encara és inferior a la mitjana de tota la xarxa japonesa o suïssa). 

En aquest context qualsevol planejament ferroviari per a ésser eficient ha de prendre en 

consideració tres aspectes: 

• La freqüència de pas de la xarxa, ja que pels usuaris no és suficient que hi hagi  

servei ferroviari si cal esperar molt de temps per a poder viatjar. 

• La velocitat comercial, ja que si el pas és molt freqüent però la xarxa es troba 

saturada o té condicions tècniques deficients tal que la velocitat sigui molt baixa, 

aquest servei (encara que fos barat) seria poc útil. 

• L’accessibilitat entesa com a proximitat del servei (després es veurà que 

l’accessibilitat pot ésser definida de diverses formes). 

Una millora en un d’aquests aspectes no implica una millora global si no es milloren la resta. 

Així la construcció d’una línea d’alta velocitat millora sens dubte la velocitat comercial d’una 
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part de la xarxa però si la freqüència de pas és petita o l’accessibilitat des d’altres línees és 

dolenta el resultat d’accessibilitat pot no millorar gaire. 

Així un planejament d’un servei ferroviari hauria de considerar: 

Un desenvolupament equilibrat com a combinació dels factors de freqüència de pas, 

velocitat comercial i accessibilitat. 

Una planificació integrada de la xarxa bàsica ferroviària amb les noves línies d’alta velocitat 

entenent aquella com una xarxa interconnectada amb l’alta velocitat. 

Un equilibri entre velocitat i accessibilitat on les bones freqüències de pas no entrin en 

conflicte amb  la rapidesa (com passa en l’actualitat). 

Un reforç dels nodes de transferència que superin la tendència de les xarxes d’alta velocitat 

a crear un efecte túnel en les parades intermèdies. 

   

1.8 Estructura de l’actual xarxa ferroviària 
L’actual xarxa ferroviària té un excés de serveis diferents sobre una mateixa infraestructura 

equipada amb doble via i en alguns trams de via única, la qual cosa provoca que qualsevol 

incidència col·lapsi el sistema. 

En concret pel corredor Vilanova-Barcelona-Granollers circulen conjuntament trens regionals 

que han de tenir una velocitat alta amb trens de rodalies que s’aturen a totes les estacions, 

la qual cosa complica força la gestió. A tall d’exemple es pot comentar que el temps emprat 

per anar de Barcelona a Mataró es semblant al de fa 150 anys. 

Així el gran creixement del servei de rodalies s’ha efectuat en detriment del servei dels trens 

semidirectes i regionals. En certa manera la creació de línees d’alta velocitat podria resoldre 

parcialment aquest problema si els trens regionals circulessin per la xarxa d’alta velocitat 

sempre que hi hagués bona interconnexió entre ambdues. 

Malgrat això hi ha estudis que consideren fins i tot la necessitat de quadruplicar les vies en 

trams concrets, per exemple entre la platja de Castelldefels i Sants, i entre la Sagrera i 

Granollers, per poder servir la xarxa de rodalies amb trens que paressin a totes les estacions 

i amb trens semidirectes entre cert trams; essent també necessària la duplicació i millora de 

trams de via única en la línia Montcada-Vic-Ripoll i Blanes-Maçanet. 

També està en estudi la creació d’una línea orbital ferroviària de 106 kilòmetres que sense 

passar per Barcelona uniria Mataró i Vilanova passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, 

Martorell i Vilafranca. 

Resulta doncs evident que la implementació de línees d’alta velocitat no és la única, i potser 

tampoc la primera, de les necessitats de la xarxa ferroviària catalana. 
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1.9 Objectius del Projecte  

L’objectiu d’aquest treball és fer un estudi sobre la millora d’accessibilitat que pot suposar 

pels ciutadans de Catalunya la implantació de la xarxa d’alta velocitat ferroviària en l’horitzó 

del 2020; emprant una metodologia anàloga a la utilitzada per diferents grups d’investigació 

que després es citaran, limitant l’estudi a Catalunya i superposant en el territori català  les 

inversions de Foment (AVE) i de la Generalitat (Eix Transversal Ferroviari), 

I ja en una segona etapa actualitzar les dades de ponderació emprades en l’anàlisi anterior  

(població en els nodes de destinació) que considera la població actual, sense tenir en 

compte que al 2020 la distribució de la mateixa en els nodes de destinació pot haver-se 

modificat.   

A tal efecte s’ha de considerar les previsions demogràfiques per a les diferents comarques 

de Catalunya en l’esmentat horitzó temporal. 

Aquest estudi té doncs una doble vessant,  

• d’una banda pretén copsar la realitat de Catalunya, on se superposen inversions del 

govern central i del govern autonòmic, i oferir un resultat integrador ja que 

l’accessibilitat del ciutadà es independent de qui hagi pagat la xarxa ferroviària,   

 

• i de l’altra té una vessant de recerca, atès que aquest estudi vol contrastar o refusar 

tres hipòtesis: 

 

1. Que les xarxes d’alta velocitat generen un efecte “túnel” que discrimina les 

poblacions (en aquest cas les comarques) al voltant de lloc on es situen 

les estacions principals (on s’atura el tren d’alta velocitat). Una 

conseqüència en seria el fet de que les xarxes d’alta velocitat no milloren 

la mobilitat habitual entre, el lloc de residència i el lloc de treball, o el lloc 

on es fan gestions habituals com compres o assistència hospitalària.  

 

2. Que les inversions del PEIT a Catalunya discriminen l’accessibilitat 

relativa dels ciutadans de l’interior de Catalunya, discriminació que 

suposadament anivellarà l’Eix Transversal Ferroviari. Cal analitzar però si 

aquesta millora en la discriminació afecta també a la millora en la mobilitat 

habitual o bé el model de l’Eix Transversal és una ampliació del model de 

xarxa d’alta velocitat amb la problemàtica que aquest comporta.  

 

3. Que l’evolució demogràfica prevista (i no considerada en cap altra estudi) 

de les diferents comarques de Catalunya fa augmentar la discriminació. 

Això seria conseqüència del fet que s’esperi que les comarques “servides” 



Aplicació d’un Sistema d’Informació Geogràfica per avaluar l’impacte de l’alta velocitat  
en l’accessibilitat a la xarxa ferroviària de Catalunya en l’horitzó 2020 

 

24

per l’AVE tinguin un creixement poblacional menor que altres comarques 

de la segona corona metropolitana (Osona, Anoia, Bages, Segarra, 

Urgell).   

 

En aquest treball es pretén contrastar o refusar aquestes hipòtesis mitjançant anàlisis 

quantitatius, i amb el recolzament d’una base cartogràfica fonamentada en diferents mapes 

d’accessibilitat de les comarques catalanes amb servei ferroviari; mapes que considerin tant 

la població i xarxa actual, com les millores previstes en el PEIT i l’Eix Transversal i 

considerant projeccions futures de població de les esmentades comarques. 

Cal remarcar que en el moment d’elaborar aquest Projecte ja es troba en servei el tram 

d’alta velocitat des de Madrid fins a Barcelona (amb parada a Lleida) però per poder 

comparar correctament les millores de l’AVE a Catalunya ens retrotraurem  a la situació 

immediatament anterior a la posada en marxa d’aquest tram, considerant que els temps  

reals de desplaçament en tren (obtinguts de les webs de RENFE i Ferrocarrils de la 

Generalitat) no han millorat en l’any que ha estat en funcionament l’esmentat tram de l’AVE.  

Cal dir que és usual emprar l’accessibilitat en estudis prospectius però ni ha cap limitació en 

emprar-la en estudis retrospectius, com per exemple en Ajenjo i Alberich (2005), per 

analitzar a posteriori els efectes d’una sèrie d’actuacions passades des de la perspectiva de 

les eines i coneixements actuals.  

En aquest sentit el Projecte és bàsicament prospectiu però té una part retrospectiva ja 

comentada, atès que una part de les millores en infraestructures (el tram fins a Barcelona) ja 

està en funcionament, però per raons de coherència en la comparació s’han obviat els 

canvis que comporta. 

 

1.10 Àmbit de l’estudi  
Aquest estudi es limita doncs a l’àmbit territorial de Catalunya, comunitat autònoma amb un 

total de 41 comarques de les quals 31 gaudeixen de serveis ferroviaris (per tant n’hi ha 10 

sense servei ni previsió de tenir-lo). Cal remarcar però que les 31 comarques servides són 

més poblades que la resta i en conseqüència els habitants abastats en aquestes comarques 

representen el 96% de la població total de Catalunya. 

El servei el presten dues empreses diferents, Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat però a 

nivell d’aquest estudi s’ha considerat un fet irrellevant i per tant no té cap incidència la 

notícia de que en el futur certs serveis, com el de rodalies, siguin traspassats de Renfe a 

Ferrocarrils. 

Una de les característiques més rellevants que condiciona la qualitat del serveis que ofereix 

Renfe (que en l’actualitat és l’operador majoritari) és que han de compartir la mateixa 
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infraestructura el servei de trens regionals (suposadament més ràpids) amb els de trens de 

rodalies, la qual cosa impossibilitat increments sensibles de velocitat. 

Òbviament la única excepció és la xarxa d’alta velocitat de la qual només hi ha en 

funcionament el tram Lleida - Barcelona. 

L’actual xarxa de trens regionals de Renfe a Catalunya és la de: 

• Barcelona – Girona - Figueres- Port Bou. 

• Barcelona – Tarragona – Castelló – València 

• Barcelona – Reus – Móra la nova – Flix – Casp – Saragossa. 

• Barcelona – la Plana – Lleida. 

• Barcelona – Manresa – Lleida 

• Lleida – Saragossa 

A les qual cal afegir les línees de curt recorregut: 

• Lleida – la Pobla de Segur. (ja transferida a la Generalitat) 

• Barcelona – Mataró – Maçanet  

• Barcelona – Vic – Ripoll – la Tour de Querol. 

I Ferrocarrils de la Generalitat opera dues línies de rodalies: 

• Barcelona – Vallès 

• Barcelona – Anoia 

Resulta doncs obvi que la majoria de recorreguts de proximitat utilitzen la xarxa dels trens 

regionals que no poden oferir un servei amb una velocitat mitjana acceptable i a més a més 

en certes línees de curt recorregut (Barcelona – la Tour de Querol i Barcelona – Mataró) 

encara hi ha trams de via única amb la complicació pel servei que això suposa. 
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2. EL PLA DE TRANSPORTS DE VIATGERS DE CATALUNYA 
No es pot estudiar l’impacte de la xarxa ferroviària a Catalunya sense prendre en 

consideració la resta del transport públic de la Comunitat i les previsions que sobre el mateix  

estableix el Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012  (PTVC) ja que estructura 

les directrius i les línies d’actuació, tant sobre el transport ferroviari com sobre la resta de 

mitjans. 

El PTVC abasta el conjunt de serveis de transport col·lectiu interurbà de viatgers de l’àmbit 

de Catalunya, és a dir, inclou entre d’altres, els serveis ferroviaris de rodalies i regionals o de 

distància mitjana. Aquests serveis en el futur empraran parcialment les xarxes d’alta velocitat 

i per tant les directrius de la seva evolució han de ser inclosos en aquest estudi. 

 

2.1 Les directrius nacionals de mobilitat. 
La llei 9/2003, de 13 de juny, sobre mobilitat marca unes directrius a desenvolupar, essent el 

seu propòsit bàsic la millora de l’accessibilitat reduint els impactes negatius del 
transport, i en aquest sentit en fa algunes precisions: 

• L’accessibilitat no es garanteix només amb l’existència d’infraestructures, sinó també 

amb l’existència de serveis de transports eficaços. 

• L’existència d’aquests serveis de transport ha de permetre una integració millor del 

territori per tal que tots els ciutadans gaudeixin del mateix nivell d’oportunitats pel seu 

desenvolupament personal i social. 

Tractant els aspectes anteriors, són objectius més concrets endegar aquelles actuacions 

que tinguin com a resultat l’increment de la quota de mercat del transport públic respecte el 

transport privat. 

Per a aconseguir-ho els desplaçaments en transport públic s’han de poder realitzar en un 

temps de viatge atractiu per a les persones usuàries i competitiu respecte dels mitjans de 

transport privat. En concret, les millores en les comunicacions han de permetre augmentar la 

velocitat comercial i millorar les possibilitats de tota la ciutadania a accedir-hi amb una 

facilitat semblant, ja que es considera el transport públic com a servei social essencial per tal 

que el conjunt de ciutadans i ciutadanes puguin fer ús del dret de mobilitat. 

 

2.2 Actuacions previstes en els serveis ferroviaris 
El PTVC impulsa diferents línies d’actuació que en el cas del transport ferroviari haurien 

d’anar encaminades a, 

 - pel que fa als serveis regionals: 

implementar-los d’altes prestacions, l’objectiu dels quals és connectar els principals 

nodes del territori català mitjançant serveis ràpids, directes o semidirectes, que aprofitin 
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la xarxa d’alta velocitat i que estructurin tot el territori amb un temps de viatge inferior a 

les dues hores. La freqüència de pas seria, com a mínim, d’un servei cada hora. 

 

 - pel que fa als serveis de rodalies de la regió metropolitana de Barcelona: 

millorar el confort de les persones usuàries en hora punta, reduir el grau d’ocupació dels 

trens i augmentar-ne la freqüència, incrementant la capacitat del sistema. 

Reestructurar la xarxa millorant alhora l’eficàcia del sistema, creant nivells de servei 

esglaonats que tenen la màxima potència en l’àmbit més immediat a  Barcelona i 

redueixen l’oferta amb la distància i disminució de la mobilitat. 

 

-pel que fa a altres àmbits metropolitans: 

aprofitar una infraestructura infrautilitzada per a implementar serveis de rodalies amb la 

finalitat d’estructurar la mobilitat de les àrees a l’entorn de les diferents capitals. 

 

 - pel que fa als serveis regionals convencionals (aquells que no se’n serviran de la xarxa 

d’alta velocitat):  

millorar l’oferta garantint la connexió entre les estacions externes a la Regió 

Metropolitana de Barcelona entre si, i amb Barcelona i la resta de capitals regionals. 

 

2.3 Pla d’oferta de la xarxa ferroviària 
El PTVC presenta un pla d’oferta al qual s’hauria de tendir fins a l’horitzó del 2026 que ha 

d’ajudar a establir un escenari òptim d’accessibilitat respecte el qual es pugui comparar la 

situació actual. 

Seguint els objectius i directrius abans establerts en el Pla pel que fa als serveis regionals 

d’altes prestacions, que són els únics serveis que estan condicionats per la xarxa d’alta 

velocitat, es vol que es connectin els nodes principals del territori aprofitant la xarxa 
d’alta velocitat amb un temps de viatge inferior a les dues hores i amb una freqüència 
de pas, com a mínim, d’un servei cada hora. 

Les ciutats principals que s’haurien de connectar (amb un temps inferior a les dues hores) 

serien: Figueres, Girona, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Tarragona (Reus), l’Aldea-

Amposta (Tortosa) i Lleida. 

En una primera fase d’implantació, es preveuen les següents estacions: Lleida, l’Aldea-

Amposta, Camp de Tarragona, el Prat Baix Llobregat, Barcelona Sants, Barcelona Sagrera, 

Girona i Figueres.  

Les estacions de Vilafranca del Penedès, aeroport de Reus/estació central del Camp de 

Tarragona i aeroport de Girona podrien incorporar-se en una segona etapa en funció de la 

concertació territorial aconseguida. 



Aplicació d’un Sistema d’Informació Geogràfica per avaluar l’impacte de l’alta velocitat  
en l’accessibilitat a la xarxa ferroviària de Catalunya en l’horitzó 2020 

 

28

Per tal de determinar els nous serveis regionals d’altes prestacions, cal definir, per una 

banda, els criteris d’oferta mínima i, per una altra, el llindar de rendibilitat econòmica i social 

que permet implantar el servei (demanda mínima). 

Pel que fa al servei mínim diari, es preveu la connexió amb una freqüència mínima d’un  tren 

per hora i sentit en hora punta, i un mínim total de 10 expedicions dia i sentit.  

Respecte l’interval de servei, s’ha adoptat el que ja és vigent en altres àmbits on existeix un 

servei de regionals d’altes prestacions: amplitud de 18 hores, entre les 6.00 i les 22.00 h. 

La unitat de referència és l’UT s-104 (236 seients), amb una velocitat de 220 km/h. En 

aquest tipus de servei no es preveu que els usuaris viatgin dempeus. 

 

2.4 Base de dades actual pel que fa als trens regionals  d’altes prestacions 
Actualment l’amplitud horària dels trens regionals és molt diversa, entre 6 i 15 hores, i el 

temps de desplaçament força elevat, sobretot quan s’afegeixen els temps d’espera deguts 

als canvis 

Taula 2.4.1. Temps (en minuts) de desplaçament actual (regionals) 
Estació/temps 

minuts 

Figueres Girona Barcelona Vilafranca Tarragona Lleida L’Aldea 

Amposta 

Figueres - 30 112 162 204 315 262 

Girona 30 - 85 135 177 288 235 

Barcelona 112 85 - 50 92 203 150 

Vilafranca 162 135 50 - 43 133 103 

Tarragona 204 177 92 43 - 103 55 

Lleida 315 288 203 133 103 - 158 

l’Aldea 

Amposta 

262 235 150 103 55 158 - 

 

En canvi el temps previst segons la velocitat objectiu a aconseguir està recollida a la taula 

2.4.2. 

Taula 2.4.2. Temps (en minuts) de desplaçament objectiu 
Estació/temps 

minuts 

Figueres Girona Barcelona Vilafranca Tarragona Lleida L’Aldea 

Amposta 

Figueres - 10  45 60 90 125 110 

Girona 10 - 35 50 75 115 90 

Barcelona 45 35 - 15 40 60 55 

Vilafranca 60 50 15 - 25 55 45 

Tarragona 90 75 40 25 - 30 20 

Lleida 125 115 60 55 30 - 50 

l’Aldea 

Amposta 

110 90 55 45 20 50 - 
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I pel que fa a les freqüències acumulades diàries actuals es té: 

Taula 2.4.3.  Freqüències diàries de viatges (trens per sentit)  
Trens/dia/ 

sentit  

Figueres Girona Barcelona Vilafranca Tarragona Lleida L’Aldea 

Amposta 

Figueres - 24 24 24 24 8 13 

Girona 23 - 26 26 26 8 13 

Barcelona 23 24 - 37 30 8 13 

Vilafranca 23 24 36 - 21 5 13 

Tarragona 23 24 31 22 - 3 13 

Lleida 11 11 11 8 3 - 3 

l’Aldea 

Amposta 

14 14 14 14 14 3 - 

 

Mentre que les freqüències objectiu, per a l’any 2026, són: 

Taula 2.4.4. Freqüències objectiu de viatges diaris (trens per sentit) 
Trens/dia/ 

sentit  

Figueres Girona Barcelona Vilafranca Tarragona Lleida L’Aldea 

Amposta 

Figueres - 20 20 20 10 20 10 

Girona 20 - 30 10 30 20 10 

Barcelona 20 30 - 30 20 20 10 

Vilafranca 20 40 30 - 30 20 10 

Tarragona 10 20 20 30 - 20 10 

Lleida 20 20 20 20 20 - 10 

l’Aldea 

Amposta 

10 10 10 10 10 10 - 

 

Com es pot comprovar al marge de les millores en la velocitat comercial no es pot defugir 

l’estudi de la gran variabilitat de freqüències actuals, essent en certs casos tant reduïdes 

(per exemple, en l’actualitat en Tarragona i Lleida només hi ha 3 connexions diàries) que 

podem dir que són “quasi testimonials” per a una bona accessibilitat entre ambdues ciutats. 

 

2.5 Aspectes a considerar en aquest Projecte Final de Carrera 
En aquest Projecte per calcular els temps objectiu o temps ideal (input necessari com es 

veurà per determinar els indicadors d’accessibilitat) s’ha considerat els valors de la taula 

2.4.2 i s’han incorporat els temps previstos en la memòria de l’Eix Transversal Ferroviari 

(Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2005) pel que fa a estacions que 

veuran millorat el temps previst amb la implementació de l’Eix. 
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Així doncs, s’ha construït una nova taula (elaboració pròpia)amb tots els temps previstos 

pels trams d’alta velocitat en el moment en que estiguin operatius (ja siguin de finançats per 

Foment o per la Generalitat).  

                Taula 2.5.1.  Temps ideals de viatge (minuts) 
Estació/ 

temps minuts 

Figueres Girona Barcelona Vilafranca Tarragona 

Figueres - 10  45 60 90 

Girona 10 - 35 50 75 

Barcelona 45 35 - 15 40 

Vilafranca 60 50 15 - 25 

Tarragona 90 75 40 25 - 

Lleida 125 115 60 55 30 

l’Aldea 

Amposta 

110 90 55 45 20 

Vic 35 25 30 45 70 

Manresa 60 50 30 45 70 

Igualada 75 60 45 60 95 

Cervera 90 70 60 75 45 

 

                Taula 2.5.1. Temps ideals de viatge (minuts) 
Estació/ 

temps minuts 

Lleida L’Aldea 

Amposta 

Vic Manresa Igualada Cervera 

Figueres 125 110 35 65 75 90 

Girona 115 90 25 50 60 70 

Barcelona 60 55 30 30 45 60 

Vilafranca 55 45 45 45 60 75 

Tarragona 30 20 70 70 95 45 

Lleida - 50 70 45 30 15 

l’Aldea 

Amposta 

50 - 85 85 80 65 

Vic 70 85 - 25 40 55 

Manresa 45 85 25 - 15 30 

Igualada 30 80 40 15 - 15 

Cervera 15 65 55 30 15 - 

 

Cal però saber si realment totes les connexions indicades en la Taula 2.5.1 es fan sense 

transbordament (que es correspon  amb els temps indicats) o bé si hi ha transbordaments 

que comportarien un temps d’espera ara per ara desconegut. 

Podem comprovar que l’anterior taula 2.5.1 incorpora 11 parades, però l’horitzó previst és el 

2026, per l’horitzó del 2020 no s’haurien d’incloure les millores de Figueres i Vilafranca i per 
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tant es limiten a 9 les capitals de comarca servides per alta velocitat considerades en aquest 

Projecte, 

Resten doncs 23 comarques (fins a completar les 31 de Catalunya que gaudeixen de servei 

ferroviari) a les quals s’ha accedir amb tren convencional; posteriorment calcularem el temps 

de desplaçament entre les 31 comarques “afegint” els temps de desplaçament per la xarxa 

ferroviària convencional mitjançant el camí més curt (en temps) entre les diferents 

comarques ja que aquesta informació serà necessària en el càlcul dels indicadors 

d’accessibilitat. 
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3. L’ACCESSIBILITAT, ESTUDI DE L’INDICADOR ÒPTIM 
El concepte d’accessibilitat, com ja s’ha comentat breument en la introducció, ha estat 

utilitzat en nombrosos camps d’estudi en les darreres dècades, i com és lògic, d’acord amb 

les circumstàncies d’utilització i la base de dades disponible, ha estat mesurada de diferents 

maneres, tant és així que la forma d’abordar l’accessibilitat en el transport ha estat prou 

variada i important com per justificar tesis doctorals con la de Monzón de Cáceres (1998) 

exclusivament sobre aquest tema. 

A continuació s’analitzaran i es justificarà la que es triï com a òptima per aquest Projecte. 

 
 
3.1 Definició dels diferents tipus d’accessibilitat i la forma de mesurar-la 
 
L’accessibilitat té diferents definicions, de vegades es parla en termes geomètrics fent 

referència a la proximitat o llunyania, en altres ocasions s’entén com una oportunitat relativa 

d’interacció o contacte, o com la facilitat amb la qual es pot accedir a un servei.  

Potser una de les definicions més simples i alhora més aclaridores del que s’entén per 

accessibilitat és l’efectuada per Makri i Folkesson (1999) en el seu article “Accessibility 

measures for analyses of land use and travelling with geographical information systems”, on 

es diu que l’accessibilitat és la capacitat de comunicació de persones o transport de 
coses entre diferents parts del territori. 
Històricament l’accessibilitat ha estat en funció de la distància física i dels aspectes 

orogràfics, però actualment, fruit de l’evolució dels mitjans de transport, depèn més del 

temps emprat en el desplaçament que no pas de la distància. Per això s’afirma que la 

contracció de l”espai/temps” ha estat espectacular.   

L’accessibilitat dependrà doncs de la distància física entre els nodes, del mitjà de transport 

utilitzat en el desplaçament, de la interacció entre distància i mitjà, i d’altres aspectes com el 

cost del transport o de l’interès que per una persona concreta pugui tenir anar d’un node a 

un altre (anomenada funció de utilitat). 

Quan es parla d’accessibilitat col·lectiva (no d’un cas individual concret) s’acostuma a deixar 

fora de l’anàlisi el cost o la funció d’utilitat ja que aquest aspecte és difícil d’avaluar en un 

grup ampli i sovint no conegut (futurs usuaris d’una infraestructura). 

En la pràctica la interacció entre distància i mitjà de transport  (que s’anomena “impedància”) 

es mesura en funció del temps emprat en aquell mitjà de transport per recórrer la distància 

considerada. 

L’accessibilitat es mesura entre dos nodes, quan un d’ells té una gran importància 

estratègica (per exemple d’un municipi a l’únic aeroport de la comunitat), en aquest cas es 

parla d’accessibilitat envers un o altre indret (per exemple la ciutat de Barcelona) o bé 

mesura l’accessibilitat entre diferents nodes, en aquest cas es referirà a l’accessibilitat 
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global, mitjançant un determinat sistema de transport. Aquest Projecte es centra 

exclusivament en el transport ferroviari. 

Les mesures d’accessibilitat poden ésser de tipus absolut o relatiu, i sense ponderar o 

ponderades, es pot apreciar doncs com d’important és escollir bé la forma de calcular 

l’accessibilitat. 
La relació entre accessibilitat i mitjà de transport es pot efectuar retrospectivament o de 

manera prospectiva; retrospectivament l’accessibilitat permet avaluar la capacitat d’un mitjà 

per a facilitar la comunicació de persones o coses, i de forma prospectiva permet estudiar 

els efectes que tindrà una nova construcció o la millora de una xarxa existent. 

Així, tal com proposen Nogales Galan et al (2007), es pot afirmar que les infraestructures de 

transport modifiquen l’espai geogràfic, el qual no es pot concebre com un tot absolut, sinó 

com un marc on les condicions d’accessibilitat s’alteren constantment. 

 
3.2 Mesures absolutes i mesures relatives: avantatges i inconvenients 
Els indicadors o mesures de l’accessibilitat poden ser de dos tipus: absoluts o relatius, i en 

tots els casos hi ha avantatges e inconvenients, la decisió de triar un o altre indicador depèn 

del que es vulgui analitzar. 

A continuació, per tal d’aclarir perquè s’escull un determinat indicador en aquest treball, 

s’aprofundeix una mica en la diferència entre els indicadors absoluts i relatius. 

A tal efecte s’indica la notació emprada en els indicadors que a continuació es comenten: 

 

i   representa el node pel qual es calcula l’indicador  

j   representa la resta de nodes  

n  representa el total de nodes considerats  

d   representa la distància a través de la xarxa viària 

dr  representa la distància en línea recta 

t   representa el temps emprat en el desplaçament a través de la xarxa viària 

tr   representa el temps en línea recta 

Pj  representa la població del node j 

 

3.2.1 Indicadors Absoluts 
Els indicadors absoluts prescindeixen de qualsevol factor de ponderació, prenent en 

consideració únicament el valor de la impedància des d’un node a la resta, són fàcils de 

calcular però beneficien clarament als nodes central envers els perifèrics, així en el cas de 

Catalunya un municipi cèntric del Bages sortirà beneficiat respecte a un municipi del Aran o 

les terres de l’Ebre.  
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Això és conseqüència de l’efecte “frontera” (per exemple, les distàncies dels municipis de 

l’Aran no es mesuren envers municipis francesos o de l’Aragó sinó només envers els 

municipis catalans); en valor absolut la suma de distàncies o temps dels nodes perifèrics 

serà sempre superior a l’obtinguda en els municipis més centrals del territori.  

A tall d’exemple d’indicador absolut, seguint la classificació d’Alberich (2004),  hi ha: 

 

Indicador de localització geogràfica 

1
,1

−
=
∑

≠=

n

dr
ILG

n

ijj
ji

i  

Que mesura la distància en línea recta d’un node a la resta. El seu valor depèn únicament 

de la ubicació geogràfica del node. 

 

Un altre indicador és el de localització i velocitat: 

1
,1

−
=
∑

≠=

n

t
ILGT

n

ijj
ji

i  

On s’ha substituït la distància pel temps emprat. El seu valor depèn de la ubicació geogràfica 

i de la velocitat de la xarxa. 

En general no són aconsellables el indicadors absoluts.  

 

3.2.2 Indicadors relatius. 
 
En canvi els indicadors relatius intenten pal·liar els problemes dels indicadors absoluts i 

mesuren, no la distància o el temps en valor absolut, sinó aquests envers la distància o 

temps ideal. 

Així per exemple l’indicador relatiu de distància seria: 

1
,1

−
=
∑

≠=

n
dr
d

IRD

n

ijj ji

ji

i  

Es tracta de posar en relació la distància real envers la distància en línea recta. 

 

O per exemple l’indicador relatiu de temps: 

1
,1

−
=
∑

≠=

n
tr
t

IRT

n

ijj ji

ji

i  
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Aquests resultats són fàcils d’interpretar ja que el valor mínim de l’indicador és igual a 1 en 

el cas òptim (el seu valor varia en teoria d’1 a infinit), el seu valor va essent més gran quan 

l’accessibilitat és pitjor, així un valor igual a 5 en un indicador en unitats de temps indica que 

el temps real és 5 vegades superior al temps que s’empraria anant el línea recta; el qual 

òbviament s’haurà d’haver deduït abans de forma teòrica.  

Aquests indicadors són especialment útils per comparar la situació abans i després d’haver 

endegat una sèrie de millores en la xarxa d’infraestructures de transport. 

 

3.2.3 La introducció de la variable demogràfica 
Els indicadors relatius anteriors són indicadors sense ponderar, és a dir que tots els nodes 

tenen la mateixa importància dins del territori que s’analitza, la qual cosa en la vida real no 

acostuma a ésser versemblant. 

Com a contraposició a aquesta manca de jerarquia dels nodes s’acostuma a emprar els 

indicadors ponderats on es té en compte la importància de cada node en funció d’una 

variable que pugui ésser observable i no sigui molt difícil de calcular. 

Sovint s’utilitza la variable demogràfica, en que el coeficient de ponderació és la població de 

cada un dels nodes. 

Així s’obté per exemple l’indicador absolut de distància amb la variable població: 

( )

∑

∑

≠=

≠=

⋅
= n

ijj
j

n

ijj
jji

i

P

Pd
IADP

,1

,1  

O l’indicador absolut de temps amb la variable població: 

( )

∑

∑

≠=

≠=

⋅
= n

ijj
j

n

ijj
jji

i

P

Pt
IADP

,1

,1  

Però en la pràctica la utilització més freqüent dels coeficients de ponderació s’empra en els 

indicadors relatius. 

Així com a indicador relatiu de distància amb la variable població es té: 

( )

( )∑

∑

≠=

≠=

⋅

⋅
= n

ijj
jji

n

ijj
jji

i

Pdr

Pd
IRDP

,1

,1  

I com a indicador relatiu de temps amb la variable població:  
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( )

( )∑

∑

≠=

≠=

⋅

⋅
= n

ijj
jji

n

ijj
jji

i

Ptr

Pt
IRTP

,1

,1  

Com ja s’ha comentat, els indicadors absoluts no permeten les comparacions i els relatius 

no ponderats donen igual importància a tots els nodes. 

Per tant es creu que aquest estudi ha de considerar algun factor de ponderació, en concret 

la població de cadascun dels nodes, però de forma més elaborada que no pas la dels  

indicadors relatius comentats, perquè essent la població de Barcelona tan gran respecte a la 

resta, si únicament s’empra la dada de població, es mesuraria l’accessibilitat envers 

Barcelona, no l’accessibilitat global de tota la comunitat. 

Per aquest motiu s’introdueixen a continuació els indicadors gravitatoris. 

 

3.3 Indicadors gravitatoris i la problemàtica dels factors de ponderació 
Els indicadors gravitatoris són un refinament dels indicadors relatius ponderats, el seu nom 

s’utilitza per analogia amb la llei física de la gravetat, i funciona ponderant l’atracció de 

cadascun dels nodes de la xarxa envers el node origen (atracció gravitatòria) i actualitzant-

les mitjançant la mesura d’impedància que s’hagi escollit.  

Aquest indicador d’acord amb Makri i Folkesson (1999) seria del tipus: 

∑
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

=
j A

jidfja
Ai  

On: 

- Ai  és l’accessibilitat del node i  

- ja  és l’atracció del node j 

- jid  és la distància entre i i j 

- ( )jidf  és la funció d’impedància 

- A  és un factor d’estandardització 

 

En cada cas concret la dificultat rau en escollir l’atracció (el factor de ponderació) i la funció 

d’impedància.  

En el projecte que es vol desenvolupar sembla raonable pensar que la funció d’impedància 

més adient per a un tren d’alta velocitat seria el temps emprat en la connexió, atès que 

aquest és el principal argument (la reducció considerable del temps del desplaçament)  

emprat en justificar el gran cost d’aquestes infraestructures. 
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3.4 Justificació de l’indicador i del coeficient de ponderació òptim 
Els factors de ponderació acostumen a ser de tipus econòmic (per exemple de producció) o 

bé de tipus poblacional (ja sigui total de població, població assalariada, etc) dels  nodes de 

destinació.  

Es creu que en el cas d’una infraestructura de transport de viatgers a llarga distància la 

població general ha d’ésser el factor de ponderació escollit, i de fet ja ho ha estat en altres 

treballs existents sobre xarxes d’alta velocitat, com els de Zamorano Martín (2005) o López 

Suárez et al (2006). 

Quan s’empra la població, sense més correccions, com a factor de ponderació s’està 

considerant que des d’un node origen es faran més viatges a un node destinació quan més 

gran sigui la població d’aquest node, és a dir, el nombre de viatges serà directament 

proporcional a la població de cadascun dels nodes de destinació. 

Arribat aquest punt s’ha analitzat l’estudi d’Ajenjo i Alberich (2003), que presenta els 

diferents avantatges i inconvenients de la variable població en els indicadors d’accessibilitat;  

• com  principal avantatge es té que la població és una dada fàcil d’obtenir,  

• i com a principal inconvenient afirma que és discutible que només la població 

incideixi en el nombre de visites (que aspectes com l’activitat econòmica, o l’oferta 

cultural i turística, no van directament relacionades amb el valor absolut població). 

Un altre efecte negatiu en opinió d’Ajenjo i Alberich és el gran pes (el seu estudi és a nivell 

de Catalunya) que té la ciutat de Barcelona respecte a tots els altres nodes destinació 

possibles.  

Es creu però que aquesta situació específica del “pes” de Barcelona pot suavitzar-se en 

funció de com es presentin les dades, la diferència de Barcelona envers qualsevol altra 

ciutat catalana és molt més alta que si es fa la comparació a nivell de comarques; així amb 

dades del IDESCAT del 2007, si es treballa a partir de les divisions comarcals, el Barcelonès 

representa un 30,8% de la població catalana i possiblement aquest percentatge serà inferior 

en el futur; per això en aquest Projecte s’ha decidit efectuar l’estudi prenent la població per 

unitats comarcals. 

Efectuades aquestes consideracions, i analitzats avantatges i inconvenients, s’ha decidit 

escollir com indicador òptim pel nostre Projecte una variant del model de Makri i Folkesson; 

es treballarà amb l’indicador que han fet servir Martin et al (2004) per analitzar l’accessibilitat 

del corredor d’alta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa i també López Suárez et al 

(2006) per a estudiar l’impacte previst del PEIT quan s’hagin acabat les inversions previstes 

en el mateix, i en general tots els investigadors de TRANSyT 2. 

Aquest indicador té en compte dos aspectes: 
                                                 
2  Centre d’Investigació del Transport pertanyent a la Universitat Politécnica de Madrid.   
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• d’una banda pondera de forma directa en funció de la població  

• i d’altra té en compte l’efecte d’atracció que tenen entre si poblacions properes (el 

temps absolut de transport és més petit, el cost del bitllet també i en ocasions hi ha 

altres sinèrgies com la de compartir certs serveis comuns), i pondera de forma 

inversa en funció del temps real que dura el viatge entre nodes.  

 

L’indicador (on  jiϖ  és el factor de ponderació)  és: 

∑ ⋅=
j

jiTIij
TRijAi ϖ  

Essent jiϖ  el factor de ponderació definit com:         

∑
=

j

ji

Trij
Pj
TRij

Pj
ϖ  

On:  

- Ai és el node origen i 

- TRij és el temps real d’anar d’i a j 

- TIij és el temps ideal fent servir una via d’alta velocitat 

-  Pj és la població del node destinació j  

 

Es pot observar (en el coeficient de ponderació) que la població es troba dividida pel temps 

real de desplaçament i, per tant, això beneficia desplaçaments amb menys temps de trajecte 

i en certa manera compensa el pes excessiu que donaria considerar només la població com 

a factor de ponderació.  

Es considera a continuació un exemple concret per a veure aquest efecte compensació; se 

suposa (a efectes de simplificació) que els ciutadans del Gironès només poden escollir anar 

en tren a l’Alt Empordà (estació de Figueres) o al Barcelonès (estació de Barcelona). 

D’acord amb les dades de l’IDESCAT del 2007 l’Alt Empordà tenia una població de 129903 

habitants i el Barcelonès de 2213701 (una població 17 vegades superior).  

És difícil acceptar que els gironins faran 17 vegades més viatges en tren a Barcelona que a 

Figueres; però si se sap que el tren triga 28 minuts per anar a Figueres i 92 per anar a 

Barcelona (dades de RENFE de 2009) llavors el factor de ponderació de viatges Girona-

Figueres serien: 

                                          16,0
92

701.213.2
28

903.129
28

903.129
=

+
=jiϖ  
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I òbviament (com només hi ha dues destinacions en l’exemple) el factor de ponderació 

Girona-Barcelona seria 0,84. El Barcelonès ponderaria doncs només 5,253 vegades més 

que l’Alt Empordà encara que tingui 17 vegades més de població. 

Aquest criteri de ponderar sembla equilibrat i senzill de calcular, doncs utilitza: 

• dades de població 

• dades oficials del temps reals de transport, fàcilment consultables 

• i les dades de població per comarques obtingudes de l’IDESCAT. 

 

Aquest indicador, emprat en el Projecte, és el mateix que s’ha fet servir per analitzar 

l’impacte previst del PEIT per equips d’investigadors de la UPM, concretament els membres 

col·laboradors del Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT)4 que dirigeix el 

catedràtic Dr. Andrés Monzón i que treballen dins de la línea d’investigació de planificació de 

transport, que és la que inclou els temes d’accessibilitat. 

Per a poder aplicar l’indicador d’accessibilitat s’haurà d’utilitzar: 

• les dades real del temps de viatge  

• i les dades ideals en l’horitzó del 2020 (ja es comentarà a continuació com les 

inferim) ponderant pels esmentats factors per a tots els nodes destinació reals amb la 

xarxa ferroviària actual. 

 

3.5 Limitacions de l’indicador utilitzat 
L’indicador gravitatori que s’acaba de comentar té com a principal avantatge que és fàcil de 

calcular i que permet comparacions entre diverses zones geogràfiques o bé al llarg de 

diferents moments de temps. 

De fet aquest indicador ha estat molt utilitzat per mesurar l’accessibilitat relativa en xarxes 

de carreteres i també en xarxes ferroviàries, així dins l’àmbit espanyol es poden citar les 

aplicacions de Gutiérrez Puebla sobre l’impacte de les noves línees ferroviàries tant a escala 

espanyola com europea (Gutiérrez et al, 1996; Gutiérrez i Jaro, 1999; Gutiérrez, 2001), i en 

tots tres treballs s’utilitza un indicador de gravetat. 

Un dels problemes que presenta l’indicador és que no recull el nombre de serveis ferroviaris 

en diferents parts de la xarxa la qual cosa implica que es considera que el nombre de 

serveis és homogeni, i per tant no es té en compte la rellevància que per l’accessibilitat té 

que passi un tren cada 10 minuts o cada hora, aquest inconvenient pot ésser menor en el 

cas de la xarxa viària de carreteres atès que el viatger pot, en teoria, decidir quan comença 

                                                 
3  0,84/0,16 = 5,25.  
4  Es pot consultar la memòria a www.transyt.upm.es 
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el trajecte; en el cas de la xarxa ferroviària sempre hi haurà un temps d’espera, de vegades 

petit o de vegades força gran. 

Aquest indicador té també un altre desavantatge pel que fa a la seva capacitat d’ésser 

interpretat, mesura la millora relativa de l’accessibilitat però com parteix d’una situació 

anterior (que podia ser molt desfavorable pel que fa a l’accessibilitat) fins i tot una millora 

relativa important pot ser insuficient per a aconseguir que aquell node està finalment 

correctament comunicat. 

A més a més, aquest indicador compara l’accessibilitat d’un node respecte a tots els altres 

(ponderant població i distància) però sense considerar altres aspectes com que un node 

concret ofereixi la satisfacció d’una necessitat específica.  

A tall d’exemple es pot comentar que aquest indicador no és utilitzat per mesurar 

l’accessibilitat als hospitals o altres llocs que presten serveis essencials. 

Es creu doncs que en aquest treball s’haurà d’emprar aquest indicador, ja que s’ha utilitzat 

en estudis anàlegs sobre xarxes de transport però s’hauria de proposar alhora un 

enfocament alternatiu per contrastar si les conclusions són coincidents. 

 

3.6 L’alternativa del temps màxim d’un desplaçament 
En alguns casos quan es vol mesurar l’accessibilitat a un centre estratègic el que s’estudia 

és el nombre de població dins d’una determinada isòcrona referida a l’esmentat centre, així 

en el II Pla Director de Carreteres de Navarra, 2002-2009, s’estudia mitjançant isòcrones els 

territoris i poblacions a una distància màxima de 10 minuts de les rondes de circumval·lació 

de Pamplona, a un màxim de 20 minuts, 30, etc. i s’analitza la situació futura quan s’hagin 

implementat les millores previstes veient com ha augmentat la població dins de  la primera 

isòcrona dels 10 minuts, i així successivament. 

Aquest és un  sistema alternatiu d’anàlisi que permet una altra comparació més clara i 

ràpida en la presentació, però menys elaborada, que l’indicador proposat atès que no té en 

compte cap factor de ponderació, ja que només mesura el temps necessari pels 

desplaçaments.  

És evident que en el cas de la Comunitat de Navarra (comunitat uniprovincial) té sentit fer la 

mesura del temps des de la capital Pamplona, que oferirà certs serveix que possiblement no 

existeixin en cap altre lloc de la comunitat; en el cas del treball que s’està  desenvolupant 

també és obvi que la ciutat de Barcelona és un cas “especial” atesa la seva importància i el 

fet que tota l’estructura ferroviària (interna de la Catalunya) és radial i amb centre a 

Barcelona; com a mínim fins que s’implementi l’Eix Transversal Ferroviari de Girona a Lleida 

per Manresa. 

Més endavant es tornarà sobre aquest tema atès que una de les recomanacions del Pla de 

Transports de Viatgers de Catalunya (com s’ha comentat en l’epígraf 2.2) és que en el futur 
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les principals ciutats de Catalunya estiguin interconnectades en un temps màxim de dues 

hores. 

Per tant, si s’estableix aquest requisit horari implícitament s’està treballant amb el concepte 

d’isòcrona com a complementari del concepte d’accessibilitat tal com s’ha comentat abans. 

S’haurà doncs de desenvolupar una metodologia per a mesurar l’accessibilitat (es farà en el 

proper capítol) de forma que serveixi per contrastar les hipòtesis de treball però alhora 

s’haurà de relacionar aquesta mesura d’accessibilitat amb la mesura del temps que es triga 

en desplaçar-se entre les destinacions més importants i veure si, en el futur, es compleix la 

restricció de les dues hores. 
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4.  METODOLOGIA PER CALCULAR ELS INDICADORS D’ACCESSIBILITAT  

S’ha vist en l’apartat anterior que per mesurar l’accessibilitat cal disposar d’un model teòric i  

d’un recull de dades per poder efectuar els càlculs, cal disposar també d’una metodologia 

que d’acord amb el model teòric serveixi per obtenir resultats a partir d’aquelles dades. A 

continuació es presenta com serà aquesta metodologia i es comenta com s’han obtingut les 

dades que han permès calcular els indicadors.   

 

4.1 Consideracions generals sobre la metodologia de treball 
S’observa que per tal que el transport ferroviari tingui una velocitat mitja o alta no poden 

haver excessives parades, normalment les estacions d’alta velocitat també serveixen com 

intercanviadors de les línees convencionals. 

També s’adverteix que totes les parades previstes en les línees d’alta velocitat del Ministeri 

de Foment i en les de l’Eix Tranversal de la Generalitat es troben en capitals de comarca5 

(encara que no en totes hi ha estació d’alta velocitat). Aquesta seria doncs una hipotètica 

situació ideal pels trens de mitja i alta velocitat; que s’aturessin a les capitals de comarca, ja 

que tècnicament és inviable que un tren ràpid s’aturi a totes les estacions.   

En conseqüència s’han considerat     

• com nodes de connexió totes les capitals de comarca que en l’actualitat tenen una 

parada servida per la Renfe o per Ferrocarrils de la Generalitat, independentment del 

tipus de tren que actualment hi circuli.  

En aquesta situació es troben 31 comarques catalanes, per tant hi ha unes altres 10 que no 

tenen servei ferroviari6 i no hi ha perspectives d’implementació futura. S’ha restringit l’estudi 

a aquestes comarques i s’ha considerat que amb un adequat servei complementari amb 

transport públic per la xarxa viària les parades en la capital comarcal poden donar servei a 

tots els habitants de la comarca; en aquest treball s’ha comprovat la població d’aquestes 31 

comarques, que amb dades actuals (havent emprat dades del 2007) és de 6.923.399 i 

representa el 95,59% de la població total de Catalunya. 

                                                 
5 Llevat del cas de la parada de Perafort, entre Reus i Tarragona, de la línea Madrid-Barcelona, que justament per  
això té un nombre d’usuaris inferior al previst. En el futur quan la Generalitat exploti comercialment les mitjanes 
distàncies a Catalunya té previst connectar  Perafort amb Reus i amb Tarragona la qual cosa suposarà 
incrementar 5 minuts el viatge però fer molt més fàcil l’accés.  
6 Són les comarques: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Empordà, Berguedà, Garrotxa, Pallars Sobirà, Pla de 
l’Estany, Solsonès,  Terra Alta i Val d’Aran. 
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Així en aquest Projecte es treballarà amb 31 nodes origen7, cadascun dels quals tindrà 30 

nodes de destinació, es partirà doncs amb un total de 930 observacions multidimensionals 

que ara es comentaran. 

S’ha de fer palès però que d’acord amb les inversions previstes pel Ministeri de Foment 

només està previst que hi hagi estacions en les capitals de les comarques del Barcelonès, 

Gironès, Tarragonès i Segrià; i amb les inversions previstes per la Generalitat en l’Eix 

Transversal Ferroviari s’afegirien estacions a les capitals d’Osona, Anoia, Bages, Segarra, i 

Baix Ebre. Això correspon a 9 comarques “servides” per alta velocitat (essent les velocitats 

ideals les presentades en la taula 2.5.1). 

Resten 23 comarques on la xarxa viària serà la convencional essent aquesta restricció la 

que fa suposar que les inversions en alta velocitat generaran un efecte “túnel”. 

 
4.2 Presentació de les dades emprades en el Projecte 
Per a contrastar les diferents hipòtesis s’ha treballat amb diferents grups de dades, algunes 

obtingudes de diferents bases i altres fruit d’elaboració pròpia a partir de les esmentades 

bases. 

Resultats obtingudes de diferents bases:  

1. Població de les 31 comarques catalanes escollides per tenir servei ferroviari, 

(s’incorporen a l’Annex 3 on s’han fet servir per calcular els indicadors 

d’accessibilitat). 

2. temps actual de recorregut en tren entre les diferents comarques, cal considerar que 

com és obvi no hi ha connexió entre les 31 comarques i que en diversos casos s’ha 

de fer transbordament, i fins i tot és possible fer-ho per dues línees diferents8, en 

aquest cas s’ha utilitzat l’algorisme de Dijkstra (o de camins mínims) per a trobar el 

mínim temps de desplaçament, emprant la informació oficial de la durada dels 

trajectes obtinguda al  febrer de 2009 de les webs:  

3. www.renfe.es/cercanias/barcelona/index_horarios.html 

www.renfe.es//mediadistancia/md_catalunya.html i www.fgc.cat/cat/index.asp  

4. temps ideal de recorregut entre les mateixes comarques en l’horitzó 2020 emprant 

novament Dijkstra ja que en aparèixer nou traçat ferroviari i modificar-se velocitats en 

alguns casos es modifica la ruta del temps mínim.9 

                                                 
7 D’aquest 31 nodes 29 són capitals de comarca i els altres dos són punts d’interconnexió de línees ferroviàries 
molt propers a la capital de comarca: Maçanet-Massanes supleix a Sta. Coloma de Farners i St. Vicenç de 
Calders al Vendrell.  
8  A tall d’exemple de Barcelona a Lleida podem anar per Manresa o per S. Vicenç de Calders.  
9  Per a contrastar la segona hipòtesi, si s’escau, substituirem les dades de població actual per les previsions de 
població en l’horitzó del 2020.  
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Pel que fa a la població s’han emprat les dades de l’IDESCAT del 200710, i pel que fa als 

temps reals s’ha emprat la informació pública de Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat del 

febrer de 2009; en el cas de que el temps fos diferent d’acord amb el tipus de tren s’ha fet la 

mitjana aritmètica simple de temps11. 

S’han calculat els temps ideals considerant acabades les infraestructures previstes pel 

Ministeri de Foment i les inversions previstes per la Generalitat i diverses millores com la 

connexió de Perafort a Reus i Tarragona i de Tarragona a Tortosa.  

S’han emprat els temps que s’ofereixen com informació en el PEIT i en la memòria de l’Eix 

Transversal Ferroviari i no s’ha considerat cap altra millora en la xarxa excepte aquestes. 

• Els temps ideals per a les comarques on s’haurà implementat alguna millora es 

corresponen amb els obtinguts a la taula, d’elaboració pròpia, 2.5.1; els temps ideals 

entre comarques sense cap millora s’han calculat a partir dels temps de la taula 2.5.1 

i afegint després per cada trajecte addicional que cal incorporar entre node d’origen i 

node destinació el temps actual necessari avui per la xarxa convencional.  

Amb aquestes dades s’ha construït una matriu 31 per 31 (amb la diagonal igual a zero atès 

que en aquest model no es recullen els viatges dins de la mateixa comarca) on cada valor 

de la matriu inclou tres informacions:  

• població actual,  

• temps real del viatge, 

• temps ideal del mateix viatge. 

A tall de exemple12 se suposa el punt corresponent a i=1 j=2 (1=Barcelona , 2=Girona) de la 

qual recollirem la següent informació tal com apareix a la taula 4.2.1. 

Taula 4.2.1. Dades recollides 
Origen: Barcelona Destinació: 

Girona 

Població   Pj 171709 persones 

Temps real TRij 92 minuts 

Temps ideal TIij 35 minuts 

 

En la taula 4.2.1, 171709 és la població de Girona, 92 minuts és el temps actual de trajecte 

(de mitjana) i 35 minuts el temps ideal en un tren d’alta velocitat (dada facilitada pel Ministeri 

de Foment quan entri en funcionament l’AVE Barcelona - Girona). 
                                                 
10  S’han utilitzat les estimacions de població postcensals, recompte de distribució per comarques, a 31 de 
desembre de 2007. www.idescat.cat/cat/poblacio/poblestimacions.html  
11 El temps calculat és el del viatger des del moment que comença el viatge en tren des de l’estació, no s’ha 
considerat el temps fins a l’estació, la qual cosa implica un augment de temps en tots els casos i que, per tant, es 
creu que no ha d’influir en els resultats globals de l’anàlisi.  
12  Tota la informació d’aquest exemple i també la de la resta de comarques es troba emmagatzemada en 4 taules 
Excel (la 1ª per les millores de l’AVE, la 2ª per les millores de l’AVE més l’Eix, i la 3ª i la 4ª igual que la 1ª i la 
2ª però amb estimacions de població de l’IDESCAT pel 2015) que estan reproduïdes en l’Annex 3.  



Aplicació d’un Sistema d’Informació Geogràfica per avaluar l’impacte de l’alta velocitat  
en l’accessibilitat a la xarxa ferroviària de Catalunya en l’horitzó 2020 

 

45

4.3 Presentació de les dades elaborades en el Projecte 
A continuació es presenten les dades que s’han elaborat en l’Annex 3 per a obtenir els 

indicadors d’accessibilitat que seran necessaris per contrastar les diferents hipòtesis 

proposades. 

A continuació es calcularan els diferents coeficients de ponderació previs al càlcul dels 

indicadors, i que es denominen com: 

jiϖ  

Posteriorment es calcularan els indicadors d’accessibilitat de cada una de les 31 comarques 

havent implementat les millores del Ministeri de Foment i havent inclòs també les inversions 

de la Generalitat, tant amb dades de població del 2007 com estimades pel 2020. També 

s’expressarà la millora percentual que correspon a cada un dels anteriors indicadors per a 

facilitar la comprensió dels canvis experimentats, de forma que ajudi a la contrastació de les 

hipòtesis. 

La simbologia que utilitzarem serà: 

 
 Indicador de  

Millores de 

Foment 

Ind. Millores  

Foment+Generalitat  

Indicador 

Millora % 

Foment  

Indicador  

Millora % 

Foment+Generalitat 

Població 2007 α  β  1μ  2μ  

Població 2015 'α  'β  '1μ  '2μ  

 

A continuació es comenta com s’han obtingut els indicadors a partir de les dades emprades 

 

4.4 Processos per calcular els indicadors d’accessibilitat 
Per a contrastar les diferents hipòtesis hi ha una part de metodologia comuna que parteix de 

calcular i interpretar els diferents indicadors d’accessibilitat, essent la forma d’interpretació i 

de tractament dels resultats diferents en cada una de les hipòtesis. 

Cal doncs descriure com es calcularan i s’elaboraran els esmentats indicadors: 

1. Es calcularà, amb dades de població actuals, els coeficients de ponderació de les 31 

comarques ( jiϖ ), considerant com a òptim ideal que s’implementen les dues 

inversions previstes, les del Ministeri de Foment i les de la Generalitat, només per 

alta velocitat, i per no emmascarar resultats no s’inclourà cap altra millora13. 

                                                 
13 En el moment de redacció d’aquest Projecte s’està discutint un Pla de millores de les rodalies de Barcelona 
que no es creu oportú incloure en aquest Projecte atès que esvairia el possible efecte “túnel” que volem 
demostrar. 
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2. Es calcularà, amb els esmentats coeficients, els indicadors d’accessibilitat  de les 31 

comarques, tenint com a òptim ideal que s’implementen les dues inversions 

previstes, les del Ministeri de Foment i les de per la Generalitat (indicadors β ). 

3. Es refaran els càlculs anteriors considerant només les millores previstes del Ministeri 

de Foment, la qual cosa farà que (en teoria) els nivells d’accessibilitat siguin inferiors 

als obtinguts a l’apartat anterior (indicadors α ). 

•    Cal recordar que l’òptim ideal d’accessibilitat quan s’han efectuat totes les 

millores possibles tendeix a 114, però en la pràctica quan es calcula 

l’accessibilitat actual (com que el temps real és superior al temps ideal) 

s’obtindrà un valor superior a 1. Es diu que obtenim α  ( α≤1 ) quan es 

calcula el temps ideal considerant només la inversió  del Ministeri de 

Foment, i un valor β 15,  ( βα ≤≤1 ) si per calcular els temps ideal 

s’inclouen les inversions de la Generalitat. 

 

4. Com la comparació amb els indicadors α i β és difícil (cal comparar-los respecte el 

valor òptim 1) es proposa un criteri per  valorar la millora relativa de l’accessibilitat 

obtinguda en els apartats anteriors que permeti comparar quina part correspon a les 

inversions del Ministeri de Foment i quina part a les inversions de la Generalitat; 

criteri que ara es comenta. És a dir introduirem els indicadors percentuals  1μ i 2μ , 

que es relacionen      amb α i β  de la següent manera: 

 

•  Llavors es representen les accessibilitats actuals pels valors d’α  i β  (per a 

cada comarca), essent aquests valors absoluts. Per facilitar la interpretació 

es vol expressar la millora d’accessibilitat en forma percentual; com 

l’indicador absolut tendirà a 1, si es considera que α  en valor absolut 

percentualment és el 100%, llavors al tendir a 1 (amb la inversió de Foment) 

percentualment tendirà a:   

( )α/1%100  

 

• I si s’ha passat de 100% a ( )α/1%100  la millora percentual, definida com  

1μ es: 

                                                 
14 Si  s’obtingués el valor 1 voldria dir que en una comarca qualsevol inversió que es faci no reduiria el temps de 
desplaçament a les altres. 
15 En la pràctica valors alts d’α  i de β  identifiquen comarques on les inversions suposaran millores grans 
d’accessibilitat ja que l’òptim és 1 quan s’hagin implementat aquestes. 
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( ) ( )( ) 1/11%100/1%100%100 μαα =−=−  

 

• Igualment es farà per la inversió conjunta de Foment i la Generalitat, llavors 

si l’indicador absolut és β  i equival al 100%, al tendir a 1 percentualment 

tendirà a ( )β/1%100  

• I si s’ha passat de 100% a ( )β/1%100  la millora percentual (amb les dues 

inversions), definida com  2μ es: 

( ) ( )( ) 2/11%100/1%100%100 μββ =−⋅=⋅−  

 
Per últim quan s’escaigui es recalcularan tots els indicadors però amb les poblacions 

comarcals previstes pel 2020 (indicadors 'α  , 'β  , '1μ  i '2μ ). 

 

4.5 Càlcul dels coeficients de ponderació jiϖ  

El procés de càlcul serà el següent: 

• des de cada node origen i es calcularà per a cada node destinació j possible (per les 

30 comarques restants) el quocient entre la població real Pj  i el temps real TRij 

d’anar d’i a j.  

En el cas concret del Gironès (amb capital Girona) s’ha dividit 171709 entre 92 minuts de 

temps real de viatge i s’obté el valor 1866,40 que representa el pes de la població de Girona.  

S’observa doncs la taula 4.5.1. 

Taula 4.5.1. Càlcul del pes de la població 
Origen: 

Barcelona 

Destinació: 

Girona 

Població   Pj 171709 

Temps real 92 

Temps ideal 35 

Pj / TRij 1.866,40 

 

El temps ideal considerat en aquest cas és el corresponent a l’estimat en funció de les 

dades facilitades pel Ministeri de Foment. 

 

• A continuació se sumen els pesos de la població obtinguts per a les 30 comarques a 

les quals es pot arribar des de  Barcelona en tren, i s’obté: 

48,125010=∑
j

Trij
Pj  
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Per tant  

• el coeficient de ponderació de Barcelona a Girona serà la proporció: 

0149,0
48,125010

40,1866
==jiϖ  

 
Taula 4.5.2 Coeficient de ponderació de Girona 

Origen: 

Barcelona 

Destinació: 

Girona 

Població   Pj 171709 

Temps real  92 

Temps ideal 35 

Pj / TRij 1.866,40 

   
ji

ϖ  0,0149 

 

Amb aquest model es considera que la destinació de Girona només “atrau”  l’1,49% de tots 

els viatges estimats des de Barcelona. 

D’aquesta forma s’obtenen els diferents coeficients de ponderació de la resta de comarques. 

 

 

4.6 Càlcul dels indicadors d’accessibilitat α i 1μ  

A continuació, per saber per exemple, l’accessibilitat de Barcelona, es calcula el coeficient 

d’accessibilitat de tots els nodes destinació des de Barcelona, una vegada tenim els 30 

coeficients de ponderació (havent comprovat que tinguin una suma igual a 1) s’haurà de 

calcular el quocient entre els 30 temps reals i 30 temps ideals d’anar de Barcelona a 

cadascun dels nodes destinació multiplicats pel coeficient de ponderació respectiu. 

 

En el cas de l’exemple, centrat únicament en la destinació Girona,  

• el quocient entre el temps real i el temps ideal (d’anar de Barcelona a Girona) 

multiplicat pel factor de ponderació, seria: 

0392,00149,0
35
92

==jiTIij
TRij ϖ  

 
Resultant la informació obtinguda a la taula 4.6.1. 
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Taula 4.6.1 Indicador d’accessibilitat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I l’indicador d’accessibilitat de Barcelona seria finalment la suma d’un valor com l’obtingut   a 

la Taula 4.6.1 (0,0392) però referit als 30 nodes de destinació possibles. 

En aquest cas el resultat obtingut, per a l’accessibilitat del Barcelonès (a partir de l’estació 

de Barcelona) és:  

∑ ==
j

jiTIij
TRijAi ϖ 1,1191 

Per tant el valor d’accessibilitat barcelonèsα seria de 1,1191 

Es recorda que l’òptim és un valor igual a 1 (llavors ja no caldria fer cap inversió)  i que un 

valor d’1,1191 (no massa alt) vol dir que fent les inversions en xarxa d’alta velocitat el valor 

s’abaixa fins arribar a l’1. 

La capacitat de millora en aquest cas no sembla massa alta; si es considera que 100% és la 

situació actual que es correspon amb el valor 1,1777, llavors el valor que es correspondrà 

amb l’òptim 1 serà: 

%36,89)1191,1/1(%100 =  

Essent en conseqüència la millora obtinguda amb les inversions: 

%64,10%36,89%100 =−  

Per tant el valor de millora relativa  barcelonès1μ seria del 10,64% 

 
 
4.7 Càlcul de la resta d’indicadors 
La resta d’indicadors es recalculen automàticament en la fulla Excel (impresa en l’Annex 3); 

per obtenir els indicadors  β  i 2μ només ha calgut modificar els temps ideals en la fulla de 

Origen: 

Barcelona 

Destinació: 

Girona 

Població   Pj 171709 

Temps real 92 

Temps ideal 35 

Pj / TRij 1.866,40 

jiϖ  0,0149 

jiTIij
TRij ϖ⋅  

0,0392 
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càlcul, i per obtenir els indicadors 'α  , 'β  , '1μ  i '2μ  ha calgut substituir les poblacions 

comarcals de l’any 2007 per les estimacions de 2015. 

 
4.8 Presentació del software 
En aquest Projecte per a les tasques d’utilització dels SIG s’ha escollit el software específic 

ArcGis 9.2 d’ESRI, perquè és l’eina més estesa en tot el món per les seves avançades 

capacitats per visualitzar, consultar  i analitzar informació geogràfica, a més de comptar amb 

nombroses eines d’integració de dades des de qualsevol tipus de font, les seves eines 

d’edició, i la seva dualitat raster i vectorial. 

 

També es vol remarcar que no s’ha utilitzat cap software específic de dibuix com podria 

ésser Microstation o AutoCad per a la sortida definitiva dels mapes. Però sovint es fan servir 

aquests perquè tenen més eines per a una millor presentació final. En aquest aspecte passa 

el mateix que amb l’anàlisi alfanumèric, el software GIS gairebé sempre és suficient per a 

l’entrada, manipulació i sortida d’informació, però pot ésser més adequat treballar amb 

softwares específics per complementar el treball de preparació d’informació inicial, i el treball 

de sortida resultant. 
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5. METODOLOGIA PER CONTRASTAR LES HIPÒTESIS 

Malgrat que és important calcular els indicadors aquest és un pas intermedi per a la finalitat  

d’aquest Projecte, que no és altra que la de contrastar o refusar tres hipòtesis:  

1. Que les xarxes d’alta velocitat generen un efecte “túnel”. 

2. Que les inversions del Ministeri de Foment en la xarxa d’alta velocitat discriminen les 

comarques interiors de Catalunya  

3. Que l’evolució demogràfica prevista encara agreuja la discriminació esmentada. 

A continuació s’explicita la forma en que es pretén efectuar l’esmentat contrast. 

 

 

5.1 Metodologia per contrastar la primera hipòtesi 
Per a contrastar la primera hipòtesi (determinar si les xarxes d’alta velocitat generen un 

efecte “túnel”) cal definir quins són els “centres” d’estudi al voltant dels quals es pot generar 

l’efecte “túnel”. 

Partint de les inversions previstes pel Ministeri de Foment i de les 4 estacions previstes pel 

AVE a Catalunya sembla lògic triar aquestes com “centres” de l’estudi. 

S’han escollit doncs com a comarques centrals: Gironès, Barcelonès, Tarragonès- Baix 

Camp16  i Segrià, amb les quals es formen quatre grups.  

 

• El grup I inclou al Barcelonès i es consideren comarques perifèriques les de 

Maresme, Vallès Oriental i Occidental, Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat.  

• El grup II inclou al Gironès i com a perifèria Alt Empordà i La Selva. 

• El grup III inclou al Tarragonès- Baix Camp i com a perifèria Baix Penedès, Alt Camp, 

Conca de Barberà i Priorat. 

• El grup IV inclou al Segrià i es considerarà perifèria Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell i 

Noguera. 

I el criteri previst per constatar l’efecte túnel es desenvoluparà a partir de dos procediments 

que s’espera porti a conclusions semblants: 

1. En funció de les diferents millores percentuals en els indicadors d’accessibilitat 

2. Com els indicadors d’accessibilitat mesuren l’accessibilitat global en funció de factors 

de ponderació creiem oportú complementar l’estudi analitzant (sense cap 

ponderació) el temps que es triga en anar o tornar a una de les quatre estacions 

d’AVE des d’una altra estació de una capital de comarca.  

Pel que fa a les millores d’accessibilitat, es treballarà en dues etapes: 

                                                 
16 Es consideren dues comarques ja que l’estació es troba al Camp de Tarragona i serveix tant a Tarragona com a 
Reus.  
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• En la primera es calcularà, amb les dades de població actuals els indicadors  

d’accessibilitat relativa α  dels quatre grups considerats i es compararà el valor del 

centre de cada grup amb les de la perifèria.  

• En la segona es calcularan els indicadors β  i es tornarà a fer les comparacions 

pertinents. 

• A continuació es calcularan els percentatges de millora 1μ i 2μ de totes les 

comarques i seran representats gràficament amb la finalitat de cercar conclusions 

des d’una perspectiva global. 

Pel que fa a les discontinuïtats s’analitzaran els resultats obtinguts abans d’efectuar les 

inversions, i després de les inversions de Foment i la Generalitat i es complementarà l’estudi 

emprant suport gràfic.  

 

 

5.2 Metodologia per contrastar la segona hipòtesi 
Per a contrastar la segona hipòtesi (determinar si les inversions del Ministeri de Foment en 

xarxa d’alta velocitat discriminen les comarques interiors de Catalunya) també es procedirà 

en dues etapes: 

• En la primera es calcularà, amb les dades de població actuals els indicadors β  de 

totes les comarques del grup A i del grup B tal com ara s’explicitarà. Fet això es 

cercarà la mitjana dels indicadors de cada grup (A i B), la qual cosa permetrà 

determinar si ambdues mitjanes són properes (la hipòtesi seria refusada) 17 o pel 

contrari són força diferents, la qual cosa confirmaria la hipòtesi d’existència de 

discriminació. 

Si la hipòtesi es confirma,  

• en una segona etapa es tornarien a fer tots els passos incloent-hi també les 

inversions previstes per la Generalitat, i això permetria contrastar, mitjançant els 

indicadors α  versus els β ,  si aquestes inversions redueixen la discriminació18. 

Per a formar els blocs de comarques A i B es classificaran les 31 comarques amb servei 

ferroviari en dos grups, d’una banda s’agrupen les comarques litorals19 més les comarques 

que tenen les capitals de província,20 i d’altra banda les comarques interiors.  

                                                 
17 S’efectuarà un test de diferència de mitjanes per contrastar si la diferència pot ésser zero (no es podria dir que 
les mitjanes són diferents) o bé si la diferència és significativament diferent de zero s’acceptarà l’hipòtesi de 
discriminació de les comarques interiors. 
18 Es tornarà a emprar un test de diferència de mitjanes. 
19 Que part del seu territori és costaner. 
20 Atès que com s’ha comentat totes les estacions d’alta velocitat es situen en capitals de província. .  
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Afortunadament per a la significació dels resultats estadístics ambdós grups estan 

equilibrats, en el primer grup hi ha 14 comarques i en el segon 17.  

• En el primer grup (Grup A) s’inclouen l’Alt Empordà, Gironès, Selva, Vallès Oriental21, 

Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix 

Camp, Baix Ebre, Montsià i Segrià. 

• En el grup de comarques interiors (Grup B) s’inclou la Cerdanya, el Ripollès, Osona, 

Bages, Vallès Occidental, Anoia, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Noguera, Pallars 

Jussà, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Alt Penedès, Priorat i Ribera d’Ebre. 

Per a contrastar aquesta hipòtesi, emprant eines estadístiques, es calcularà un test de 

diferència de mitjanes d’accessibilitat entre ambdós grups de comarques havent 

implementat les millores de Foment i de la Generalitat, i només amb les inversions de 

Foment, i s’obtindran conclusions sobre ambdues diferències de mitjanes. 

 

 

5.3 Metodologia per contrastar la tercera hipòtesi  
Aquesta hipòtesi feia referència a que l’evolució demogràfica prevista encara agreuja la 

discriminació esmentada en la hipòtesi segona. 

Per a contrastar la tercera hipòtesi, 

• es refaran les dues etapes previstes per contrastar la segona hipòtesi emprant 
les dades de població prevista per a cada  comarca en l’horitzó del 2020 i es 

comprovarà si les millores en el grup A i en el grup B són significativament diferents22 

de les obtingudes amb la població actual. 

 

A més a més l’elaboració dels diferents mapes tant de l’accessibilitat actual com de la millora 

relativa de l’accessibilitat aconseguida una vegada construïda la xarxa ferroviària d’alta 

velocitat permetrà constatar si hi ha alguna comarca o grups de comarques que resulten 

fortament discriminades, més enllà de la diferència entre mitjanes del grup A i B, i la seva 

ubicació geogràfica envers l’eix d’alta velocitat Lleida-Tarragona-Barcelona-Girona. 

                                                 
21 El Vallès Oriental no és estrictament costaner però s’ha inclòs en aquest grup ja que tampoc es pot considerar 
una comarca interior, doncs només la separa del mar la serralada prelitoral. 
22 S’emprarà la  mateixa metodologia estadística. 
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6. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS  

A continuació es presenten els resultats alfanumèrics obtinguts, els càlculs es poden 

consultar a l’Annex 3, i s’agrupen de la manera més adient per tal de contrastar les hipòtesis 

presentades. 

 
6.1 Dades dels indicadors d’accessibilitat obtinguts 

Es presenten per ordre alfabètic de comarques  els indicadors α i β  obtinguts  (en l’Annex 3 

estan indicats en vermell) i  els percentatges de millora 1μ i 2μ  corresponents (també en 

vermell en l’Annex 3), emprant la població del 2007, a la qual  correspon la taula 6.1.1: 

                    Taula 6.1.1   Indicadors per comarques 
comarques α  

1μ  β  2μ  

Alt Empordà 1,5437 0,3522 1,6212 0,3832 

Gironès 1,8646 0,4637 1,9991 0,4998 

Selva 1,1545 0,1338 1,1875 0,1579 

Maresme 1,0406 0,0390 1,0643 0,0605 

Vallès Oriental 1,0373 0,0359 1,0604 0,0570 

Osona 1,0599 0,0565 2,0115 0,5036 

Ripollès 1,0917 0,0840 1,5085 0,3371 

Cerdanya 1,0726 0,0677 1,2914 0,2257 

Barcelonès 1,1191 0,1064 1,1777 0,1509 

Vallès Occidental 1,0519 0,0494 1,0665 0,0624 

Bages 1,1052 0,0952 2,2016 0,5458 

Segarra 1,2359 0,1909 2,1302 0,5306 

Urgell 1,3671 0,2685 1,8232 0,4515 

Pla d’Urgell 1,6790 0,4044 1,6990 0,4114 

Segrià 2,2696 0,5594 2,4336 0,5896 

Noguera 1,6011 0,3754 1,6790 0,4044 

Pallars Jussà 1,4948 0,3310 1,5259 0,3447 

Baix Llobregat 1,0245 0,0239 1,0515 0,0490 

Alt Penedès 1,0150 0,0148 1,0351 0,0339 

Garraf 1,0078 0,0077 1,0308 0,0299 

Baix Penedès 1,0078 0,0078 1,0320 0,0310 

Tarragonès 1,5706 0,3633 1,6220 0,3835 

Baix Ebre 1,2124 0,1752 1,7848 0,4397 

Baix Camp 1,6664 0,3999 1,8607 0,4626 

Priorat 1,3537 0,2612 1,5001 0,3334 

Ribera d’Ebre 1,2925 0,2263 1,3841 0,2775 

Alt Camp 1,2013 0,1675 1,2493 0,1996 

Conca Barbera 1,2370 0,1915 1,2624 0,2079 

Garrigues 1,0804 0,0745 1,1482 0,1291 

Montsià 1,1845 0,1557 1,5719 0,3638 

Anoia 1,0677 0,0634 2,3216 0,5693 

Mitjana de les 31  0,1854  0,2976 

 



Aplicació d’un Sistema d’Informació Geogràfica per avaluar l’impacte de l’alta velocitat  
en l’accessibilitat a la xarxa ferroviària de Catalunya en l’horitzó 2020 

 

55

On: 

• α és l’indicador d’accessibilitat actual, per comarca, havent considerat el màxim 

teòric implementant les inversions del PEIT. En haver implementat les inversions 

tendirà a 1.  

Essent el màxim a aconseguir el valor 1, seran els valors més grans respecte a 1 els 

que corresponen als nodes amb més possibilitat de guany. El valor α més gran 

correspon al Segrià (2,2696) la qual cosa vol dir que aquesta comarca (l’estació de 

l’AVE corresponent és la de la ciutat de Lleida) és la que més millora en accessibilitat 

quan s’hagin implementat les infraestructures de l’AVE a Catalunya.  

 Aquesta millora expressada en percentatge és més entenedora que si s’expressa en 

valor absolut (essent el seu valor 2,2696), En efecte, el valor 1μ corresponent al 

Segrià és del 0,5594 o sigui que les inversions del AVE  representarà una del 

55,94% en l’accessibilitat d’aquesta comarca. 

• β  és l’indicador d’accessibilitat actual, per comarca, havent considerat el màxim 

teòric implementant les inversions del PEIT i les de la Generalitat. En haver 

implementat les inversions tendirà a 1.  

També els valors més grans respecte a 1 són els que corresponen als nodes amb 

més possibilitat de guany. El valor corresponent al Segrià continua essent el més 

gran amb un valor de 2,43365 al qual correspon una millora percentual del 58,96. 

Es recorda doncs que: 

•  1μ   és l’indicador que mesura (en %) la millora aconseguida al passar d’α a 1. 

• 2μ  és l’indicador que mesura (en %) la millora aconseguida al passar de β a 1. 

 

Aquests indicadors són específics d’aquest Projecte ja que no han estat utilitzats en cap 

treball amb anterioritat, més endavant ajudaran a obtenir conclusions respecte a  

l’accessibilitat relativa de les diferents comarques de Catalunya. 

 

D’altra banda cal considerar que en l’Annex 3 també s’han calculat els indicadors α i β però 

amb les poblacions estimades pel 2015, que en aquest cas es denominen 'α i 'β  que 

ofereixen valors una mica diferents. 
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A tall d’exemple es presenten les diferències en β  i 'β que després s’empraran per 

contrastar la hipòtesi tercera: 

 
Taula 6.1.2 Indicadors amb l’actual població i la població projectada 
 comarques β  'β  2μ  '2μ  

Alt Empordà 1,6212 1,6043 0,3832 0,3767 

Gironès 1,9991 1,9717 0,4998 0,4928 

Selva 1,1875 1,1792 0,1579 0,1520 

Maresme 1,0643 1,0674 0,0605 0,0608 

Vallès Oriental 1,0604 1,0614 0,0570 0,0589 

Osona 2,0115 2,0049 0,5036 0,5011 

Ripollès 1,5085 1,5001 0,3371 0,3334 

Cerdanya 1,2914 1,2879 0,2257 0,2236 

Barcelonès 1,1777 1,1637 0,1509 0,1407 

Vallès Occidental 1,0665 1,0678 0,0624 0,0635 

Bages 2,2016 2,1688 0,5458 0,5389 

Segarra 2,1302 2,1218 0,5306 0,5287 

Urgell 1,8232 1,8217 0,4515 0,4510 

Pla d’Urgell 1,6990 1,6948 0,4114 0,4100 

Segrià 2,4336 2,4109 0,5896 0,5852 

Noguera 1,6790 1,6769 0,4044 0,4036 

Pallars Jussà 1,5259 1,5248 0,3447 0,3442 

Baix Llobregat 1,0515 1,0547 0,0490 0,0519 

Alt Penedès  1,0351 1,0362 0,0339 0,0349 

Garraf 1,0308 1,0314 0,0299 0,0305 

Baix Penedès 1,0320 1,0298 0,0310 0,0289 

Tarragonès 1,6220 1,5973 0,3835 0,3739 

Baix Ebre 1,7848 1,7916 0,4397 0,4418 

Baix Camp 1,8607 1,8434 0,4626 0,4575 

Priorat 1,5001 1,4926 0,3334 0,3300 

Ribera d’Ebre 1,3841 1,3758 0,2775 0,2732 

Alt Camp 1,2493 1,2400 0,1996 0,1935 

Conca Barbera 1,2624 1,2530 0,2079 0,2019 

Garrigues 1,1482 1,1541 0,1291 0,1336 

Montsià 1,5719 1,5758 0,3638 0,3653 

Anoia 2,3216 2,3086 0,5693 0,5668 

 

 

6.2 Dades del temps en minuts dels desplaçaments 
Ja s’ha comentat abans que els indicadors d’accessibilitat prenen en consideració les 31 

comarques catalanes amb  servei ferroviari, i ofereixen una mesura agregada d’aquesta 

accessibilitat en funció dels temps reals i estimats (en haver efectuats les millores de l’AVE i 

l’Eix Transversal) i d’uns factors de ponderació que incorporen la població; però com s’ha  

comentat en l’epígraf 2.2, el Pla del Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC), 
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determina com a objectiu que les principals ciutats de Catalunya estiguin interconnectades 

en un temps màxim de dues hores sense especificar millores concretes de cap indicador 

d’accessibilitat. 

Per tant, per veure si les conclusions són semblants emprant els indicadors d’accessibilitat i 

la restricció de temps del PTVC, s’han determinat només per una ciutat (si les conclusions 

confirmen la relació entre ambdós criteris –accessibilitat i restricció de temps- es podria 

ampliar el treball a la resta de ciutats), el temps que es trigarà en anar a les altres capitals de 

comarca en haver implementat només les millores de l’AVE i també havent implementat les 

millores de l’AVE i l’Eix Transversal. 

És obvi que si s’ha de triar una ciutat per mesurar el temps que es triga en anar a les altres 

capitals de comarca aquesta ciutat ha de ser Barcelona, que és la capital i és la ciutat on en 

alguna ocasió amb tota seguretat van els ciutadans de la resta de Catalunya, ja sigui per 

motius de feina, administratius, de serveis sanitaris o d’oci. 

Per tant s’ha construït una taula 6.2.1. on s’indica en minuts el temps d’anar des de 

Barcelona a la resta de comarques amb servei ferroviari (30) emprant el camí més curt, és a 

dir, si es possible mitjançant l’AVE (en el cas que s’hagi implementat aquesta 

infraestructura) o bé mitjançant l’AVE i els trens ràpids que circularan pel l’Eix (en el cas 

d’haver-se implementat ambdues infraestructures) 

 
Taula 6.2.1. Temps en minuts des de Barcelona 
Destinacions AVE  AVE+Eix 

Alt Empordà 63 63 

Gironès 35 35 

Selva 56 56 

Maresme 45 45 

Vallès Oriental 31 31 

Osona 80 45 

Ripollès 117 82 

Cerdanya 194 159 

Barcelonès --- --- 

Vallès Occidental 36 36 

Bages 80 30 

Segarra 106 60 

Urgell 96 70 

Pla d’Urgell 74 78 

Segrià 60 60 

Noguera 89 89 

Pallars Jussà 154 154 

Baix Llobregat 14 14 

Alt Penedès  50 50 

Garraf 48 48 

Baix Penedès 70 70 
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Taula 6.2.1. Temps en minuts des de Barcelona 
Tarragonès 40 40 

Baix Ebre 100 70 

Baix Camp 40 40 

Priorat 68 68 

Ribera d’Ebre 90 90 

Alt Camp 65 65 

Conca Barbera 74 74 

Garrigues 101 101 

Montsià 110 80 

Anoia 94 45 
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7. CONTRASTACIÓ DE LES HIPÒTESIS I ELABORACIÓ DE LA 

CARTOGRAFIA TEMÀTICA RESULTANT  

En arribar a aquest punt es relacionaran les dades elaborades en el capítol sisè amb la 

metodologia teòrica proposada per  veure si es confirmen o refusen les hipòtesis de partida i  

posteriorment, per ajudar a donar una visió més global, s’elaborarà una cartografia temàtica 

lligada a cadascun dels contrastos presentats.  

 

7.1 Operacions i anàlisis amb les dades 
Se citen les operacions bàsiques realitzades des de l’obtenció de la informació base fins a la 

sortida de resultats. 

Com ja s’ha comentat, l’origen de les dades alfanumèriques ha estat la pàgina web de 

l’IDESCAT (per dades poblacionals) i la de Renfe de rodalies, Renfe Mitjana distància i la de 

Ferrocarrils de la Generalitat (pel que fa a temps de desplaçament reals) i a dades 

d’elaboració pròpia pel que fa a temps ideals de desplaçament (recollint informació del 

temps estimat de circulació de l’AVE i els trens ràpids previstos en l’Eix Transversal i 

“completant” els recorreguts que no es poden fer en tren ràpid amb la xarxa convencional), 

Aquests temps ideals en alguns casos impliquen fer transbordaments entre trens en 

estacions diferents a les actuals i per això s’ha emprat l’algorisme de Dijkstra o de camins 

mínims per trobar aquests rutes de temps mínim de viatge. 

Tota la informació origen ha estat emmagatzemada en taules Excel que posteriorment s’han 

convertit a format .bdf IV per poder ésser introduïdes a l’ArcGis. 

 

D’altra banda la base cartogràfica de les divisions administratives de Catalunya a escala 

1:50000 en format .shp s’ha obtingut de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  

La localització de les capitals de província (elements puntuals) s’ha obtingut amb una 

digitalització basada en una imatge georeferenciada. Des d’un principi al SIG s’ha establert 

l’European Datum 1950 UTM 31N com a sistema de referència i de coordenades.  

 

Una operació bàsica ha estat la vinculació dels atributs temàtics i els components espacials 

de tota la informació recopilada, amb la corresponent creació de base de dades en que 

s’emmagatzemaran taules alfanumèriques i capes gràfiques, base de qualsevol projecte 

SIG; i a partir d’aquí, l’edició i manipulació dels elements gràfics (capitals o vies) per 

actualitzar les dades, la classificació d’objectes espacials en categories predefinides (per 

exemple, capitals amb  o sense parada, o tipus de la via de tren), o la superposició de capes 

(per reconèixer quines són les comarques influenciades per pas de les vies) han estat 

passos per treballar la informació gràfica. Les unions de taules mitjançant codis particulars 
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de cada registre i operacions entre aquestes,  les consultes a la BD en funció d’atributs, la 

filtració de dades, i exportació de resultats per confeccionar noves capes d’informació, s’han 

fet amb eines específiques de l’ArcGis. 

 

 Desprès de tot el procés de tractament d’informació, s’ha obtingut els diferents mapes  

temàtics (en funció d’intervals) amb les respectives simbologies, llegendes, el nord i l’escala 

gràfica. La presentació final dels resultats s’ha fet a una escala 1:1000000 en DIN A4. 

 

La creació detallada dels intervals de classificació dels indicadors s’explica a continuació en 

cada cas particular. 

 

7.2 Contrastació de la primera hipòtesi: l’efecte “túnel” i elaboració cartogràfica  
Es recorda que per contrastar l’existència de l’efecte “túnel” s’han fet quatre grups de 

comarques: 

• El grup I inclou al Barcelonès i es consideren comarques perifèriques (aquelles que 

les seves capitals de comarca estan situades fins a 50 kilòmetres de Barcelona) les 

de Maresme, Vallès Oriental i Occidental, Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat. 

• El grup II inclou al Gironès, essent perifèria Alt Empordà i La Selva. 

• El grup III inclou al Tarragonès- Baix Camp, essent perifèria Baix Penedès, Alt 

Camp, Conca de Barberà, i  Priorat. 

• El grup IV inclou al Segrià, es consideren perifèria Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell i 

Noguera. 

Per tant per avaluar el grup I es seleccionen els indicadors de la taula 6.1.1: 

(el centre es remarca en negreta) 

Taula 7.2.1.   Indicadors de les comarques grup I 
 

 

És evident, ateses les grans diferències obtingudes, sense haver de fer cap contrast 

estadístic, l’existència d’un efecte “túnel” en les comarques al voltant de Barcelona, 

implementant l’AVE i també afegint les inversions de la Generalitat. 

comarques α  
1μ  β  2μ  

Maresme 1,0406 0,0390 1,0643 0,0605 

Vallès Oriental 1,0373 0,0359 1,0604 0,0570 

Barcelonès 1,1191 0,1064 1,1777 0,1509 

Vallès Occidental 1,0519 0,0494 1,0665 0,0624 

Baix Llobregat 1,0245 0,0239 1,0515 0,0490 

Alt Penedès  1,0150 0,0148 1,0351 0,0339 

Garraf 1,0078 0,0077 1,0308 0,0299 

Mitjana de les 6  comarques 

perifèriques 

 0,02845  0,0488 
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Implementar l’AVE millora l’accessibilitat de Barcelona el 10,64% i de mitjana les 6 

comarques perifèriques milloren el 2,845%. De forma anàloga, afegint les inversions de l’Eix 

Transversal Ferroviari les millores respectives són del 15,07% i 4,88%. 

Em ambdós casos la millora de les comarques perifèriques és al voltant d’1/3 de la millora 

del Barcelonès 

Mentre que si s’afegeixen les inversions de la Generalitat es produeixen millores però 

continuen sense beneficiar l’accessibilitat de la Selva i l’Alt Penedès. 

 
Per avaluar el grup II es seleccionen els indicadors: 

(el centre es remarca en negreta) 

Taula 7.2.2  Indicadors de les comarques grup II 
comarques α  

1μ  β  2μ  

Alt Empordà 1,5437 0,3522 1,6212 0,3832 

Gironès 1,8646 0,4637 1,9991 0,4998 

Selva 1,1545 0,1338 1,1875 0,1579 

Mitjana de les 2 comarques 

perifèriques 

 0,2430  0,2705 

 

També es pot comprovar l’existència de l’efecte “túnel” tant en l’escenari d’inversió del 

Ministeri de Foment com afegint les inversions de la Generalitat. 

Mentre que si s’afegeixen les inversions de la Generalitat es produeixen millores però 

continuen sense millorar l’accessibilitat Maresme i Vallès Oriental i Occidental. 

Malgrat això cal comentar que les diferències no són tan grans com amb les comarques 

perifèriques de Barcelona, ja que tenen una millora que representa més d’1/2 de la del 

Gironès quan el en cas del Barcelonès representava només 1/3.  

 
Per avaluar el grup III es seleccionen els indicadors: (el centre es remarca en negreta) 

Taula 7.2.3  Indicadors de les comarques grup III 
comarques α  

1μ  β  2μ  

Baix Penedès 1,0078 0,0078 1,0320 0,0310 

Tarragonès 1,5706 0,3633 1,6220 0,3835 

Baix Camp 1,6664 0,3999 1,8607 0,4626 

Priorat 1,3537 0,2612 1,5001 0,3334 

Alt Camp 1,2013 0,1675 1,2493 0,1996 

Conca Barbera 1,2370 0,1915 1,2624 0,2079 

Mitjana de les 4 comarques 

perifèriques 

 0,1570  0,1930 

 

Igualment es pot comprovar l’existència de l’efecte “túnel” tant en l’escenari d’inversió del 

Ministeri de Foment com afegint les inversions de la Generalitat. 
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Es torna però a constatar que l’efecte túnel està molt més apaivagat que en el cas del 

Barcelonès ja que la millora de les comarques perifèriques representa al voltant d’1/2 de la 

millora del Tarragonès i el Baix Camp (es recorda que l’estació de l’AVE es troba entre les 

capitals d’ambdues comarques, Tarragona i Reus respectivament). 

Mentre que si s’afegeixen les inversions de la Generalitat es produeixen millores però 

continuen sense millorar l’accessibilitat Alt Camp, Conca de Barberà i Ribera d’Ebre. 

 

Per avaluar el grup IV es seleccionen els indicadors: (el centre es remarca en negreta) 

Taula 7.2.4. Indicadors de les comarques grup IV 
comarques α  

1μ  β  2μ  

Urgell 1,3671 0,2685 1,8232 0,4515 

Pla d’Urgell 1,6790 0,4044 1,6990 0,4114 

Segrià 2,2696 0,5594 2,4336 0,5896 

Noguera 1,6011 0,3754 1,6790 0,4044 

Garrigues 1,0804 0,0745 1,1482 0,1291 

Mitjana de les 4 comarques 

perifèriques 

 0,2807  0,3481 

 

També es comprova l’existència de l’efecte “túnel” tant en l’escenari d’inversió del Ministeri 

de Foment, com afegint les inversions de la Generalitat,  

S’ha de remarcar però que l’efecte túnel és superior en les comarques al voltant del 

Barcelonès.  

Així a tall de conclusió s’ha de dir que és en el cas de les comarques perifèriques a 

Barcelona on la  diferència és més acusada de tota la xarxa ferroviària de Catalunya, ja que 

la millora percentual d’accessibilitat de Barcelona triplica la mitjana de les comarques 

perifèriques. 

 

• Resulta doncs evident la necessitat d’implementar un ambiciós pla de millores 
de la xarxa de les rodalies per Barcelona que corregeixi aquestes diferències 
tan grans.  Això es justifica pel gran efecte “túnel” que suposa l’arribada de 
l’AVE envers de les comarques perifèriques de Barcelona, efecte que no es veu 
apaivagat amb la construcció de l’Eix Transversal Ferroviari, la qual cosa és 
òbvia ja que la finalitat del mateix és connectar Girona i Lleida a través de les 
comarques centrals. 

 

Aquestes conclusions s’han obtingut de forma “aïllada” pels quatre grups de comarques  

“relacionades” amb les quatre estacions de l’AVE previstes a Catalunya però ens falta una 
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visió de conjunt que l’agrupació de les anteriors dades no pot oferir i que serà 

desenvolupada .  

 

Elaboració cartogràfica vinculada a la hipòtesi primera. 
La visió global de l’efecte túnel s’obté observant els mapes I i II (s’adjunten al final del 

capítol)  que s’analitza. 

 

• El mapa I recull la millora (en percentatge) de l’accessibilitat que s’obtindrà una 

vegada s’hagi implementat la infraestructura de l’AVE, mentre que el mapa II recull la 

mateixa millora però en haver-se implementat l’AVE i l’Eix. 

És obvi que els rangs del percentatge de millora han d’ésser els mateixos en ambdós 

mapes i s’ha escollit un nombre d’intervals igual a 5 23  (millores fins el 10%, del 10 al 

20%, del 20 al 30%, del 30 al 40% i per últim del 40 al 60% ja que en aquest darrer hi 

ha poques observacions) 

En el mapa I es veu clarament l’efecte túnel al voltant de les 4 comarques on pararà 

l’AVE i molt especialment al voltant de Barcelona, on es produeix una mena de 

“desert”   que té un impacte visual molt superior al que es pot copsar amb l’anàlisi de 

les dades numèriques. 

 

• Si a continuació s’observa el mapa II es comprova que en les comarques situades 

entre Girona i Lleida virtualment desapareix l’efecte túnel (en l’Eix es preveuen fins a 

4 parades entre ambdós capitals), i es remarca encara més el gran “desert” al voltant 

de Barcelona. 

Resulta indubtable que cal millorar les rodalies de Barcelona per apaivagar aquesta 

mancança de les comunicacions entre Barcelona i les seves comarques d’influència. 

 
 

7.3 Contrastació de la segona hipòtesi: les comarques interiors. Elaboració 
cartogràfica   
Inicialment la segona hipòtesi volia contrastar que les inversions de Foment (implementació 

de l’AVE)  discriminen les comarques interiors de Catalunya. 

                                                 
23  En haver només 31 comarques no sembla aconsellable fer més de 5 o 6 agrupacions, per tal d’evitar grups 
amb molt poques observacions, aquest ha estat el motiu que hi hagi un interval amb més amplitud que la resta, 
del 40% al 60% de millora, que recull només 4 observacions. 
 .  
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A tal efecte s’han classificat  les 31 comarques amb servei ferroviari en dos grups, d’una 

banda s’agrupen les comarques litorals més les comarques que tenen les capitals de 

província24 i d’altra banda les comarques interiors.  

Cal considerar que en aquesta anàlisi quedarà inclòs l’efecte “túnel” que afecta 

fonamentalment a les comarques al voltant de Barcelona, (Maresme, Vallès Oriental, Baix 

Llobregat, Garraf i Baix Penedès) per la qual cosa potser les conclusions quedin diluïdes.   

De les 31 comarques amb servei ferroviari 14 queden incloses en el primer grup, i 17 en el 

segon: 

 

• En el primer grup (Grup A) s’inclouen l’Alt Empordà, Gironès, Selva, Vallès Oriental, 

Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix 

Camp, Baix Ebre, Montsià i Segrià. 

• En el grup de comarques interiors (Grup B) s’inclouen la Cerdanya, el Ripollès, 

Osona, Bages, Vallès Occidental, Anoia, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Noguera, 

Pallars Jussà, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Alt Penedès, Priorat i Ribera 

d’Ebre. 

Com s’analitza exclusivament  la inversió de Foment l’estudi es centra en l’anàlisi dels  

indicadors α  i 1μ : 

 
Taula 7.3.1. Indicadors de les comarques litorals i capitals de província 
Comarques grup A α  

1μ  

Alt Empordà 1,5437 0,3522 

Gironès 1,8646 0,4637 

Selva 1,1545 0,1338 

Maresme 1,0406 0,0390 

Vallès Oriental 1,0373 0,0359 

Barcelonès 1,1191 0,1064 

Segrià 2,2696 0,5594 

Baix Llobregat 1,0245 0,0239 

Garraf 1,0078 0,0077 

Baix Penedès 1,0078 0,0078 

Tarragonès 1,5706 0,3633 

Baix Ebre 1,2124 0,1752 

Baix Camp 1,6664 0,3999 

Montsià 1,1845 0,1557 

Mitjana de les 14  1,3360 0,2017 

 

 

 

                                                 
24  Ja s’ha comentat que les estacions d’alta velocitat es situen en capitals de província. 
 .  
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Taula 7.3.2 Indicadors de les comarques interiors 
Comarques grup B α  

1μ  

Osona 1,0599 0,0565 

Ripollès 1,0917 0,0840 

Cerdanya 1,0726 0,0677 

Vallès Occidental 1,0519 0,0494 

Bages 1,1052 0,0952 

Segarra 1,2359 0,1909 

Urgell 1,3671 0,2685 

Pla d’Urgell 1,6790 0,4044 

Noguera 1,6011 0,3754 

Pallars Jussà 1,4948 0,3310 

Alt Penedès  1,0150 0,0148 

Priorat 1,3537 0,2612 

Ribera d’Ebre 1,2925 0,2263 

Alt Camp 1,2013 0,1675 

Conca Barbera 1,2370 0,1915 

Garrigues 1,0804 0,0745 

Anoia 1,0677 0,0634 

Mitjana de les 17  1,2357 0,1718 

 

 

La mitjana de millora del grup A (veure Taula 7.3.1) és superior a la del grup B (veure Taula 

7.3.2), amb valors 1,3360 i 1,2357 respectivament, però, en ésser les mostres petites, no es 

pot saber a priori si la diferència és prou significativa. 

Per tant s’empren tècniques estadístiques i s’efectua un test de diferència de mitjanes  entre 

el grup A i el grup B, fent servir la distribució T-Student (no es fa un test de diferència de 

percentatges ja que és necessari fer servir una mostra gran, la qual no es disposa)25,  i  com 

es pot observar en l’Annex 1, amb el test de diferència de mitjanes no s’obtenen resultats 

concloents. En conseqüència no es pot acceptar que ambdues mitjanes siguin 

significativament diferents. 

Per tant no es pot afirmar que les inversions del ministeri de Foment en implementar 
l’AVE impliquin discriminació respecte a un grup de comarques.  
Malgrat això s’han volgut comparar les millores que incorpora a cada grup les inversions 

previstes per la Generalitat amb la implementació de l’Eix Transversal Ferroviari mantenint la 

mateixa agrupació per comarques, per si en efecte impliquen correccions dels diferents 

nivells d’accessibilitat. 

Com ja es sabut, les millores de l’Eix Transversal afegides a les de l’AVE es representen 

amb el indicador  β , i si s’expressen en percentatge de millora amb l’indicador 2μ . 

                                                 
25  Els càlculs de l’esmentat test s’adjunten en l’Annex 1  
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Les agrupacions són: 

 

Taula 7.3.3  Indicadors de les comarques litorals i capitals de província 
Comarques grup A α  

1μ  β  2μ  αβ −  

Alt Empordà 1,5437 0,3522 1,6212 0,3832 0,0775 

Gironès 1,8646 0,4637 1,1991 0,4998 0,1345 

Selva 1,1545 0,1338 1,1875 0,1579 0,0330 

Maresme 1,0406 0,0390 1,0643 0,0605 0,0237 

Vallès Oriental 1,0373 0,0359 1,0604 0,0570 0,0231 

Barcelonès 1,1191 0,1064 1,1777 0,1509 0,0586 

Segrià 2,2696 0,5594 2,4336 0,5896 0,1640 

Baix Llobregat 1,0245 0,0239 1,0515 0,0490 0,0270 

Garraf 1,0078 0,0077 1,0308 0,0299 0,0230 

Baix Penedès 1,0078 0,0078 1,0320 0,0310 0,0242 

Tarragonès 1,5706 0,3633 1,6220 0,3835 0,0514 

Baix Ebre 1,2124 0,1752 1,7848 0,4397 0,5724 

Baix Camp 1,6664 0,3999 1,8607 0,4626 0,1943 

Montsià 1,1845 0,1557 1,5719 0,3638 0,3874 

Mitjana de les 14  1,3360  1,4661  0,1282 

 

 

On: 

• β és l’indicador d’accessibilitat actual, per comarca, havent considerat el màxim 

teòric implementant les inversions del PEIT i les de la Generalitat.  

• 2μ és l’indicador que mesura (en %) la millora aconseguida al passar de β a 1. 

• αβ −  és l’indicador que mesura la millora aconseguida en afegir les inversions de la 

Generalitat  a les de Foment. 

 

 
Taula 7.3.4  Indicadors de les comarques interiors 
Comarques grup B α  

1μ  β  2μ  αβ −  

Osona 1,0599 0,0565 2,0115 0,5036 0,9516 

Ripollès 1,0917 0,0840 1,5085 0,3371 0,4168 

Cerdanya 1,0726 0,0677 1,2914 0,2257 0,2188 

Vallès Occidental 1,0519 0,0494 1,0665 0,0624 0,0146 

Bages 1,1052 0,0952 2,2016 0,5458 1,0964 

Segarra 1,2359 0,1909 2,1302 0,5306 0,8943 

Urgell 1,3671 0,2685 1,8232 0,4515 0,4561 

Pla d’Urgell 1,6790 0,4044 1,6990 0,4114 0,0200 

Noguera 1,6011 0,3754 1,6790 0,4044 0,0779 

Pallars Jussà 1,4948 0,3310 1,5259 0,3447 0,0311 
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Taula 7.3.4  Indicadors de les comarques interiors 
Alt Penedès  1,0150 0,0148 1,0320 0,0310 0,0170 

Priorat 1,3537 0,2612 1,5001 0,3334 0,1464 

Ribera d’Ebre 1,2925 0,2263 1,3841 0,2775 0,0916 

Alt Camp 1,2013 0,1675 1,2493 0,1996 0,0480 

Conca Barbera 1,2370 0,1915 1,2624 0,2079 0,0254 

Garrigues 1,0804 0,0745 1,1482 0,1291 0,0678 

Anoia 1,0677 0,0634 2,3216 0,5693 1,2539 

Mitjana de les 17  1,2357  1,5785  0,3428 

 

On els indicadors són els mateixos que a la taula 7.3.3 però per les comarques interiors. 

Si s’observa la diferència αβ −  de la taula 7.3.3 i de la taula 7.3.4 es copsa la millora 

d’accessibilitat que implicarà la implementació de l’Eix Transversal Ferroviari en les 

comarques litorals (grup A) i en les comarques de l’interior (grup B).  

Cal remarcar que la mitjana d’increment en les 14 comarques del grup A és sensiblement 

inferior a la del grup B. 

En efecte: 

( )
−

− AA αβ  = 0,1282 

mentre que: 

( )
−

− BB αβ  = 0,3428 

Per a contrastar aquesta diferència i poder afirmar que és realment significativa s’efectua un 

test de diferència de mitjanes fent servir una altra vegada la distribució T-Student. 

Els resultats d’aquest test de diferència de mitjanes entre les comarques del grup B i el grup 

A es troben a l’Annex 2 i es conclou que les inversions previstes per la Generalitat en 

implementar l’Eix Transversal Ferroviari sí discriminen favorablement les comarques 

interiors. 

S’arriba doncs a una conclusió una mica diferent que la proposada en la hipòtesi de partida 

que era que les inversions del Ministeri de Foment discriminaven les comarques interiors. En 

efecte  

• malgrat que no queda clar que les inversions de Foment discriminin les 
comarques interiors (potser per l’efecte “túnel” de les comarques al voltant de 
Barcelona) sí que es pot afirmar que l’Eix Transversal Ferroviari incrementa 
molt més l’accessibilitat de les comarques interiors (de mitjana el 15,54%) que 
no pas l’accessibilitat de les comarques litorals (de mitjana el 5,80%). 
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D’altra banda si s’efectua la diferència entre el valor percentual de millora havent 

implementat l’AVE i l’Eix ( 2μ ) menys el valor percentual de millora havent implementat 

només l’AVE ( 1μ ) s’aconsegueixen els següents resultats:                     

 
Taula 7.3.5. Diferències en implementar l’Eix   
comarques 

12 μμ −  

Alt Empordà 0,0310 

Gironès 0,0361 

Selva 0,0241 

Maresme 0,0215 

Vallès Oriental 0,0211 

Osona 0,4471 

Ripollès 0,2531 

Cerdanya 0,1580 

Barcelonès 0,0445 

Vallès Occidental 0,0130 

Bages 0,4506 

Segarra 0,3397 

Urgell 0,1830 

Pla d’Urgell 0,0070 

Segrià 0,0302 

Noguera 0,0290 

Pallars Jussà 0,0137 

Baix Llobregat 0,0251 

Alt Penedès  0,0191 

Garraf 0,0222 

Baix Penedès 0,0232 

Tarragonès 0,0202 

Baix Ebre 0,2645 

Baix Camp 0,0627 

Priorat 0,0722 

Ribera d’Ebre 0,0512 

Alt Camp 0,0321 

Conca Barbera 0,0164 

Garrigues 0,0546 

Montsià 0,2081 

Anoia 0,5059 

 
Es pot observar que les millores significatives es produeixen en un nombre petit de 

comarques però, que a més a més aquestes diferències són molt superiors a la mitjana de 

l’increment ( Anoia té un increment del 50% d’accessibilitat, Bages un 45% i Osona un 44% 

mentre que el Barcelonès només millora un 4%). 
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Elaboració cartogràfica vinculada a la hipòtesi segona. 
Davant d’aquestes dades tan dispars s’han confeccionat dos mapes (III i IV) amb les 

mateixes dades però amb criteris diferents. 

• El mapa III s’ha confeccionat amb una metodologia anàloga a l’I i II, agrupant els 

increments de millora en 6 intervals26 i on fàcilment s’observa, 

1. d’una banda dues comarques contigües, Montsià i Baix Ebre, que es beneficiaran de 

l’estació que, en la línia del futur AVE de Barcelona a València, es construirà per 

donar servei a Amposta i Tortosa, 

2. i d’altra un gran increment d’accessibilitat que per les comarques centrals de 

Catalunya implicarà la construcció de l’Eix Transversal. 

 

• El mapa IV utilitza les mateixes dades per representar l’increment d’accessibilitat que 

suposa implementar l’Eix expressat en desviacions estàndards al voltant de la 

mitjana d’increment27,  

S’han escollit quatre intervals, el primer per valors per sota de la mitjana situats més 

enllà de 0,50 desviacions; el segon per valors al voltant de la mitjana (entre 0,50 

desviacions per sota  i 0,50 per sobre); el tercer per valors més grans situats entre 

+0,50 i +1,50 desviacions i el quart per representar els valors més grans ja que s’han 

triat els que estiguin més enllà de +1,50 desviacions per sobre de la mitjana. 

Si s’observa el mapa en aquest darrer grup només hi apareixen les 4 comarques on 

es preveu implementar parades en l’Eix Transversal (al marge dels “extrems” de la 

xarxa, Girona i Lleida on l’increment és petit atès que ja tindran una alta accessibilitat 

per la parada de l’AVE) 

I en el grup intermedi (situat entre +0,50 i +1,50 desviacions per sobre de la mitjana) 

apareixen, com era d’esperar, Montsià i Baix Ebre però també Ripollès i Cerdanya 

que es beneficiaran de tenir relativament a prop la parada d’Osona de l’Eix, ubicada 

en la ciutat de Vic. 

La informació del mapa IV reforça la del mapa III malgrat que el criteri de confecció, ja 
comentat abans, és diferent en ambdós casos, per tant treballant amb dades originals 
(mapa III) com amb dades estandarditzades (mapa IV) la conclusió és la mateixa. 
 

                                                 
26  En aquest mapa s’ha treballat amb 6 intervals atès que hi ha més dispersió de valors que en els mapes I i II., 
en concret on als mapes I i II es treballava amb l’interval 0-10% ara en el mapa III es treballa amb l’interval 0-
5% i 5-10%.   
27  Com les dades per confeccionar el mapa III eren força disperses s’ha volgut construir un altre mapa amb 
criteris diferents, en lloc de fixar intervals emprant les dades originals s’ha escollit treballar en dades mesurades 
al voltant de la mitjana on s’expressi la seva desviació respecte a la mateixa en desviacions estàndards.  És a dir, 
per confeccionar el mapa IV s’han estandarditzats les dades, restant la mitjana i dividint per la desviació cada 
una de les dades. 
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7.4Contrastació de la tercera hipòtesi: l’evolució poblacional  
Com ja s’ha comentat abans els indicadors d’accessibilitat anteriors s’han confeccionat amb 

l’estimació poblacional postcensal de l’IDESCAT a 31 de desembre de 2007. 

S’ha volgut contrastar si amb l’evolució poblacional prevista quan s’hagi acabat 

d’implementar les infraestructures de l’AVE i l’Eix Transversal Ferroviari els indicadors 

s’haurien modificat sensiblement. 

A tal efecte s’han refet els indicadors emprant les projeccions poblacionals de l’IDESCAT pel 

2015 (les previsions més allunyades en el temps que es troben disponibles); aquestes 

previsions consideren diferents escenaris d’increment de població i en aquest cas s’ha 

escollit l’escenari “alt” ja que l’acabament de les infraestructures està previst pel 2020; 

resulta redundant indicar que s’ha  emprat l’agrupació comarcal que s’adiu amb la 

metodologia que s’ha fer servir en tot el Projecte. 

S’han calculat els indicadors considerant la implementació d’ambdues inversions i s’han   

obtingut els indicadors 'β  i '2μ  que es presenten amb als indicadors β  i  2μ per comparar: 

 
Taula 7.4.1. Indicadors amb l’actual població i la població projectada 
 comarques β  'β  2μ  '2μ  22 ' μμ −  

Alt Empordà 1,6212 1,6043 0,3832 0,3767 -0,0065 

Gironès 1,9991 1,9717 0,4998 0,4928 -0,0070 

Selva 1,1875 1,1792 0,1579 0,1520 -0,0059 

Maresme 1,0643 1,0674 0,0605 0,0608 0,0003 

Vallès Oriental 1,0604 1,0614 0,0570 0,0589 0,0019 

Osona 2,0115 2,0049 0,5036 0,5011 -0,0025 

Ripollès 1,5085 1,5001 0,3371 0,3334 -0,0037 

Cerdanya 1,2914 1,2879 0,2257 0,2236 -0,0021 

Barcelonès 1,1777 1,1637 0,1509 0,1407 -0,0102 

Vallès Occidental 1,0665 1,0678 0,0624 0,0635 0,0011 

Bages 2,2016 2,1688 0,5458 0,5389 -0,0069 

Segarra 2,1302 2,1218 0,5306 0,5287 -0,0019 

Urgell 1,8232 1,8217 0,4515 0,4510 -0,0005 

Pla d’Urgell 1,6990 1,6948 0,4114 0,4100 -0,0014 

Segrià 2,4336 2,4109 0,5896 0,5852 -0,0044 

Noguera 1,6790 1,6769 0,4044 0,4036 -0,0008 

Pallars Jussà 1,5259 1,5248 0,3447 0,3442 -0,0005 

Baix Llobregat 1,0515 1,0547 0,0490 0,0519 0,0029 

Alt Penedès  1,0351 1,0362 0,0339 0,0349 0,0010 

Garraf 1,0308 1,0314 0,0299 0,0305 0,0006 

Baix Penedès 1,0320 1,0298 0,0310 0,0289 -0,0021 

Tarragonès 1,6220 1,5973 0,3835 0,3739 -0,0096 

Baix Ebre 1,7848 1,7916 0,4397 0,4418 0,0021 
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Taula 7.4.1. Indicadors amb l’actual població i la població projectada 
Baix Camp 1,8607 1,8434 0,4626 0,4575 -0,0051 

Priorat 1,5001 1,4926 0,3334 0,3300 -0,0040 

Ribera d’Ebre 1,3841 1,3758 0,2775 0,2732 -0,0043 

Alt Camp 1,2493 1,2400 0,1996 0,1935 -0,0061 

Conca Barbera 1,2624 1,2530 0,2079 0,2019 -0,0060 

Garrigues 1,1482 1,1541 0,1291 0,1336 0,0045 

Montsià 1,5719 1,5758 0,3638 0,3653 0,0015 

Anoia 2,3216 2,3086 0,5693 0,5668 -0,0025 

Suma de les diferències     -0,0727 

Mitjana de les 31 comarques     -0,0024 

 

On: 

•  'β  i '2μ són indicadors calculats amb població projectada. 

• 22 ' μμ −  indica la diferència entre indicadors amb població projectada menys 

indicadors amb població actual. 

 

Es pot comprovar que els canvis són petits, però en general amb els canvis poblacionals 

l’accessibilitat empitjora en moltes més comarques que no pas en les que millora.  

D’acord amb aquestes dades  

• la hipòtesi tercera no ha estat totalment contrastada, no sembla que els canvis 
poblacionals previstos modifiquin sensiblement l’accessibilitat obtinguda amb 
la dades presents, però potser en el futur convindria aprofundir aquest estudi 
atès que si que hi ha un petit empitjorament amb el canvi poblacional. 

 
7.5 Agrupació dels indicadors per quartils   
Fins ara només s’ha pogut constatar la primera hipòtesi (existència de l’efecte “túnel”) potser 

perquè hi ha altres aspectes entre les diferències d’accessibilitat entre comarques que no 

s’han sabut visualitzar correctament en aquest treball. 

En aquest moment es vol agrupar els indicadors d’accessibilitat per quartils al marge de 

qualssevol hipòtesi prèvia per veure quins rangs es formen. 

Concretament l’estudi es centrarà en els dos quartils extrems, el que agrupa el 25% de 

comarques amb millor increment d’accessibilitat (mesurat amb 2μ , és a dir, incloent-hi les 

inversions de Foment i la Generalitat) i el que agrupa el 25% amb pitjor millora 

d’accessibilitat. 

Les taules obtingudes han estat: 
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Taula 7.5.1 Comarques per sobre del primer quartil 
comarques 

2μ  

Gironès 0,4998 

Osona 0,5036 

Bages 0,5458 

Segarra 0,5306 

Urgell 0,4515 

Segrià 0,5896 

Baix Camp 0,4626 

Anoia 0,5693 

Mitjana de les 8 0,5191 

Mitjana global de les 31 0,2976 

 

S’observa que hi figuren les 3 comarques on pararà l’AVE (amb l’excepció de Barcelona), 

beneficiades per la inversió de Foment, i 5 comarques interiors beneficiades per l’Eix 

Transversal Ferroviari. 

 
Taula 7.5.2. Comarques per sota del tercer quartil    
comarques 

2μ  

Maresme 0,0605 

Vallès Oriental 0,0570 

Vallès Occidental 0,0570 

Baix Llobregat 0,0490 

Alt Penedès  0,0339 

Garraf 0,0299 

Baix Penedès 0,0310 

Mitjana de les 7 0,0455 

Mitjana global de les 31 0,2976 

 

S’observen dues coses: 

• Totes les comarques amb l’increment d’accessibilitat més baix són perifèriques 
a la comarca del Barcelonès. 

• Les diferències de la mitjana del primer i del tercer quartil respecte a la mitjana 
global són força altes, la qual cosa posa de manifest que les accessibilitats són 
sensiblement diferents i per tant les inversions del Ministeri de Foment i de la 
Generalitat milloren l’accessibilitat però no la igualen, restant parts del territori 
amb una evident discriminació. 
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7.6 Distàncies en minuts des de Barcelona una vegada implementades les millores de 
l’AVE i l’Eix . Elaboració cartogràfica.  
Com s’ha dit abans, un criteri del PTVC és que les ciutats més importants de Catalunya 

estiguessin interconnectades en un temps inferior a les dues hores. S’ha construït la taula 

6.2.1 on des de Barcelona s’indica el temps en minuts que es triga en anar a cada una de 

les altres capitals de comarca una vegada s’hagi implementat l’AVE, i l’AVE més l’Eix. 

Amb aquesta taula s’ha construït dos mapes: el mapa V, que recull els temps en 

implementar l’AVE, i el mapa VI que recull els temps en implementar l’AVE i l’Eix. Ambdós 

mapes fan servir els mateixos intervals de temps per permetre la comparació. 

En el mapa V s’observa (òbviament excloent les comarques sense servei ferroviari) que hi 

ha dues comarques a més de 120 minuts de Barcelona, que són les mateixes que en el 

mapa VI (Cerdanya i Pallars Jussà) la qual cosa indica que el criteri de les 2 hores és poc 

exigent. Es pot imaginar un desplaçament d’anada i tornada en un dia per fer gestions a 

Barcelona, el qual necessitaria més de quatre hores de viatge. 

Però aquests mapes també permeten, per exemple, observar les comarques situades fins a 

40 minuts de Barcelona, que seria un temps raonable per fer una commutació diària. 

En aquest cas en el mapa V s’observa que només el Baix Llobregat i els dos Vallès estan a 

menys de 40 minuts, i més enllà hi ha un efecte túnel que fa que també estiguin a 40 minuts 

el Gironès, el Tarragonès i el Baix Camp. 

Si s’observa el mapa VI la situació no millora gaire ja que només s’incorpora el Bages al 

grup anterior.  
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8. ANÀLISI DE RESULTATS: CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

En començar aquest Projecte es van plantejar uns objectius i ara és el moment de 

reflexionar sobre el grau d’assoliment dels mateixos. 

D’una banda es volia incloure en un mateix estudi les inversions ferroviàries de la 

Generalitat i del Ministeri de Foment per analitzar la millora global de l’accessibilitat. 

I a més a més es volia contrastar o refusar tres hipòtesis: 

• Que les xarxes d’alta velocitat generen un efecte “túnel” en les poblacions 

situades entre les poques estacions previstes pel tren d’alta velocitat a 

Catalunya.  

• Que les inversions del PEIT a Catalunya discriminen l’accessibilitat relativa 

dels ciutadans de l’interior de Catalunya, discriminació que suposadament 

anivellarà la inversió prevista per la Generalitat amb la construcció de l’Eix 

Transversal Ferroviari.  

• Que l’evolució demogràfica prevista (i no considerada en cap estudi) fa 

augmentar la discriminació 

 

Pel que fa a la reflexió sobre la inversió prevista per la Generalitat en l’Eix Transversal 

Ferroviari s’ha pogut constatar que,  

• una vegada efectuada la inversió prevista s’aconsegueixen unes millores 
substancials d’accessibilitat respecte a les obtingudes amb  la implementació 
de l’AVE, la qual cosa fa difícil negar la importància de l’Eix Transversal 
Ferroviari com a infraestructura. 

Així, observant els resultats de la taula 6.1.1 (epígraf 6.1) es pot veure que l’increment mitjà 

d’accessibilitat de les 31 comarques catalanes que tenen servei ferroviari, si s’implementa 

únicament la xarxa de l’AVE, és del 18,54%; mentre que si també s’implementa l’Eix 

Transversal Ferroviari l’increment mitjà és del 29,76%. La qual cosa no vol dir que amb 

aquestes infraestructures s’hagin esmenat totes les mancances d’accessibilitat ja que hi ha 

molta dispersió al voltant d’aquesta mitjana. 

Si al marge de l’anàlisi de l’increment mitjà s’analitza, en haver implementat ambdues 

inversions, la classificació de les comarques en quartils (d’acord amb les taules 7.5.1 i 7.5.2 

on s’han agrupat les comarques en el quartil de millora més elevat i el quartil de millora més 

petit) s’obté:  
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Comarques per sobre del primer 

quartil 
2μ  Comarques per sota del tercer 

quartil 
2μ  

Gironès 0,4998 Maresme 0,0605 

Osona 0,5036 Vallès Oriental 0,0570 

Bages 0,5458 Vallès Occidental 0,0570 

Segarra 0,5306 Baix Llobregat 0,0490 

Urgell 0,4515 Alt Penedès  0,0339 

Segrià 0,5896 Garraf 0,0299 

Baix Camp 0,4626 Baix Penedès 0,0310 

Anoia 0,5693   

Mitjana de les 8 0,5191 Mitjana de les 7 0,0455 

Mitjana global de les 31 0,2976 Mitjana global de les 31 0,2976 

 

I es pot concloure que:   

• totes les comarques amb l’increment de accessibilitat més baix són 
perifèriques a la comarca del Barcelonès i que 

• malgrat l’increment mitjà d’accessibilitat, resten parts del territori català amb  
millores força minses i, per tant, discriminatòries. 

 

I pel que fa a les hipòtesis proposades s’han obtingut les següents conclusions:  

Respecte la primera hipòtesi, 

• S’ha comprovat l’existència de l’efecte “túnel” envers les quatres estacions 
previstes de l’AVE a Catalunya, essent el cas de Barcelona més clar i evident que 

per la resta de capitals de província; com s’ha observat a la taula 7.2.1. 

S’ha constatat que la millora d’accessibilitat de Barcelona és del 10,6% amb l’AVE i 

del 15,09% si s’inclouen les obres de la Generalitat, i la mitjana de les comarques 

perifèriques (al voltant de Barcelona) és només del 2,8% i del 4,8% respectivament. 

Aquest efecte túnel també es pot constatar pel Gironès (taula 7.2.2), el Tarragonès 

(taula 7.2.3) i el Segrià (taula 7.2.4) 

Un treball addicional a aquest Projecte, podria ser analitzar si el futur Pla de 

Rodalies, que vol endegar en Ministeri de Foment, corregeix aquests dèficits 

d’accessibilitat de les comarques al voltant de Barcelona. 

 

Respecte la segona hipòtesi, 

• Encara observant les dades que hi ha discriminació en les millores d’accessibilitat no 
s’ha comprovat (mitjançant el test estadístic adjuntat com Annex 1) que les 
inversions del Ministeri de Foment discriminin significativament les comarques 
interiors de Catalunya 

Un explicació de perquè no s‘ha pogut contrastar la segona hipòtesi podia ésser que les  

comarques litorals al voltant de Barcelona estan discriminades fortament (ja que pateixen 
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l’’efecte “túnel”) i això emmascara qualsevol conclusió respecte una discriminació d’altres 

comarques interiors.  

• Però sí s’ha comprovat que, (taula 7.3.4) al marge de les inversions de Foment, les 

inversions de la Generalitat milloren molt l’accessibilitat de les comarques 
interiors, és a dir, que sense haver comprovat una discriminació negativa prou 

significativa amb  la implementació de l’AVE, sí hi ha una discriminació positiva de la 

Generalitat envers les comarques interiors. 

La qual cosa és del tot lògica si s’observa el traçat escollit, tot per l’interior, però que no té 

incidència en les comarques al voltant de Barcelona, essent aquest un motiu addicional per 

implementar en el futur un Pla específic de millora de rodalies. 

Cal remarcar que hi ha unes comarques, especialment les perifèriques al voltant de 

Barcelona (veure taula 7.2.1) que virtualment no milloren ni amb les inversions del Ministeri 

de Foment ni amb les inversions de la Generalitat, la qual cosa referma que les inversions 

en xarxa d’alta velocitat no són suficients (potser sí necessàries) per a la millora de la 

mobilitat i accessibilitat dels transport ferroviari. 

 

Respecte la tercera hipòtesi, 

• no s’ha comprovat de forma definitiva que el canvi poblacional modifiqui 
sensiblement les indicadors d’accessibilitat, malgrat això (veure taula 7.4.1) sí es 

constata que hi ha més comarques que veuen empitjorada la seva accessibilitat amb 

la població estimada (22 comarques) que no pas les que la veuen millorada (11 

comarques), i que la suma de les diferències negatives és més gran que la de les 

diferències positives (de mitjana es perd un 0,24% d’accessibilitat en les 31 

comarques considerades en augmentar la població). 

 

Respecte la informació obtinguda dels diferents mapes temàtics, 

• s’ha comprovat que la interpretació dels mapes complementa clarament les 
conclusions obtingues de l’anàlisi de les diferents taules elaborades, oferint  
una visió més global i clara de les mateixes; ha quedat palesa la importància 
dels SIG’s a l’hora d’analitzar qualssevol fenomen en el territori i la seva utilitat 
com a eina d’ajuda en la presa de decisions, com pot ésser la construcció o no 
de xarxes d’alta velocitat, amb les grans inversions que això comporta. 

• Per poder arribar a les conclusions obtingudes ha estat imprescindible la 
utilització d’eines estadístiques, que han permès sintetitzar la informació de 
l’Annex 3 en un indicador d’accessibilitat per cadascuna de les comarques i 
que mitjançant tests de diferència de mitjanes ha servit per contrastar les 
hipòtesis proposades. 
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• Aquest treball reflexa de manera evident la importància que té la vinculació de 
dades geogràfiques i alfanumèriques en qualsevol estudi que tracti el territori; 
aquesta és la base de les eines SIG. Concretament en el cas d’aquest projecte, 
gràcies a l’esmentada vinculació, s’ha pogut apreciar fàcilment l’efecte “túnel” 
(hipòtesi primera), a partir del lligam establert entre cartografia i base de dades. 

 
Com a reflexió general cal indicar que sembla evident que l’objectiu de l’AVE no és 

beneficiar la circulació de proximitat sinó la circulació a mitja i llarga distància, i que les 

inversions previstes per la Generalitat tenen la finalitat d’exercir un efecte compensatori de 

les comarques interiors envers l’AVE però alhora fan més paleses les mancances de la 

xarxa de rodalies ja que una vegada fetes ambdues inversions les comarques perifèriques 

de Barcelona es situen entre les menys accessibles de Catalunya. 

Cal remarcar que la inclusió de Barcelona en aquest grup no ha de causar sorpresa ja que al 

estar aquest Projecte Final de Carrera  limitat a una anàlisi de Catalunya, no recull el gran 

nombre de viatges des de Barcelona a altres parts d’Espanya o el futurs viatges cap a 

França i altres països europeus (la nostra anàlisi menysprea aquesta utilitat de l’AVE que 

també podria ser objecte d’un altre estudi). 

I per concloure només, remarcar que la xarxa ferroviària, malgrat les inversions previstes, 

resta molt d’ésser suficient i òptima, i com a prova hi ha les propostes de la Generalitat de 

Catalunya per estudiar un nova línea orbital ferroviària que uniria Mataró i Vilanova sense 

passar per Barcelona, connectant Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca, i que trencaria 

la tradicional estructura radial amb centre a Barcelona. 

Resten doncs diversos temes a considerar en treballs futurs atès que encara hi ha molts 

aspectes millorables en les inversions ferroviàries a Catalunya, i també hi ha diverses 

millores tècniques que seria interessant incorporar en futurs treballs sobre l’accessibilitat, 

com per exemple, incloure en els càlculs dels indicadors el nombre de la freqüència de trens 

que hi circulen per cada tram de la xarxa, aspecte que fins ara no ha estat considerat en cap 

estudi.  
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