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VII. El futur de la demanda: prognosi 
 
 Per tal de poder fer l’estudi de viabilitat del servei de rodalies es fa necessari 
estimar la demanda futura del corredor i molt especialment la demanda potencial 
del ferrocarril. En capítols anteriors s’ha exposat la realitat actual i l’evolució dels 
indicadors demogràfics, ocupacionals i de mobilitat. És el moment de tractar-los 
amb la finalitat de conèixer quin serà l’escenari futur de la línia. 
 
 
1. Projecció de la població   
 

L’estimació de l’evolució de la demografia i per tan el futur d’aquesta es durà 
a terme a partir de dos estudis: en primer lloc s’analitzarà l’estudi de projecció de 
població realitzat per l’IDESCAT a Catalunya amb base el 2002 i horitzons 2006, 
2015 i 2030 [10] i en segon lloc es realitzarà una estimació segons les dades 
obtingudes fins el 2004. De fet el primer dels dos estudis, en principi, presenta més 
fiabilitat ja que com veurem més endavant considera més factors de caire social i 
històric que el pur creixement poblacional, tanmateix, el segon estudi permetrà 
d’una banda corroborar les projeccions dels primers anys i d’altra banda, si s’escau, 
aplicar el que exposa l’IDESCAT per comarques al municipis que la línia serveix. 
 

 
1.1 Estratègia A: projecció segons l’estudi realitzat per l’IDESCAT 

 
L’estudi de l’IDESCAT s’ha realitzat prenent com a dades bases la  demografia fins 
el 2002. Per elaborar les projeccions de població s’ha utilitzat el mètode dels 
components, usat en moltes oficines estadístiques. Aquest mètode parteix afegint, 
anualment, a la piràmide de partida (2002) els components del creixement 
demogràfic: el creixement natural (naixements i defuncions) i els fluxos migratoris. 
A partir d’aquí s’estableixen els valors futurs dels indicadors resum (fills per dona, 
esperança de vida i el saldo migratori). Finalment es passa d’aquests indicadors a 
esdeveniments: naixements, defuncions i migracions, per a cada sexe i per a 
cadascuna de les edats (excepte els naixements, que van tots al grup de 0 anys). 
La informació bé donada per edats però també pel conjunt de la població, amb la 
que ens basarem per fer les comparacions. 
 

Les hipòtesis es combinen de manera diferent configurant quatre escenaris 
de futur:  
 

Escenari mitjà alt (o tendencial): suposa una combinació de fecunditat 
mitjana, esperança de vida alta i migració alta (mitjana pe la que fa la migració 
amb l’estranger i alta amb la resta d’Espanya). Aquest escenari pretén reflectir 
l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura demogràfica 
a Catalunya a llarg termini, d’acord amb les dades recents.  
 

Escenari mitjà baix: semblant al mitjà alt, però suposa una esperança de 
vida baixa i un saldo migratori mitjà (baix amb la resta d’Espanya i mitjà amb 
l’estranger). Els resultats són un creixement menor que en l’escenari mitjà alt i una 
estructura demogràfica menys envellida. 
 

Escenari alt (o jove): es combinen fecunditat alta i esperança de vida baixa 
amb migració molt alta (amb Espanya i amb l’estranger). Aquest escenari reflecteix 
el mínim envelliment demogràfic esperable. En termes 
de creixement es considera que és un escenari molt alt, que pretén aproximar allò 
que serien les condicions de màxim creixement demogràfic si els fluxos migratoris 
exteriors fossin persistentment alts i els nivells de fecunditat augmentessin 
substantivament respecte als actuals. 
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Escenari baix (o vell): migració baixa (amb Espanya i amb l’estranger), 

fecunditat baixa i esperança de vida alta. Aquest escenari és el de menys 
creixement i reflecteix l’envelliment demogràfic màxim que podria presentar 
l’estructura demogràfica. 
 
 
 

Fecunditat Esperança de vida 
Saldo migratori 
amb Espanya 

Saldo migratori 
amb l’estranger 

Escenari Baix  o vell baixa alta baix baix 
Escenari Mitjà baix mitjana baixa baix mitjà 
Escenari Mitjà alt mitjana alta alt mitjà 
Escenari Alt o Jove alta baixa alt alt 

Taula 10. Característiques escenaris IDESCAT. Font: [10] 
 
 
Horitzó  2015 a Catalunya 
 

Es preveu fins el 2015 un creixement molt alt de la població catalana ja que 
es suposa que la migració seguirà persistentment alta fins el 2010. A partir d’aquí 
es preveu un comportament més moderat fins la seva estabilització. La incertesa en 
els estudis donen un ventall de població  força ampli, entre 6,8 i 8,1 milions, encara 
que es creu que la xifra més probable  estigui entre els 7,3 milions que preveu 
l’escenari mitjà baix i els 7,7 milions de l’escenari mitjà alt.  
 
Horitzó 2030 a Catalunya 
 

Evidentment la incertesa a llarg termini augmenta considerablement. La 
xifra total de població dependrà sobretot del comportament dels saldos migratoris, 
que són complicats de predir, un bon exemple són els 10 últims anys que han 
passat de ser nuls a ser estimats en un valor de 100.000 persones l’any. Val a dir, 
també que la problemàtica de la immigració no  censada, fa molt més complex la 
aquesta estimació.  
 

Les xifres de població projectada al final de la tercera dècada del segle XXI 
tenen un ventall molt ampli: de 6,6 milions a 9,2 milions. Es considera més 
probable la forquilla definida pels escenaris intermedis: 7,5 milions (escenari mitjà 
baix) i 8,4 milions (escenari mitjà alt).  

 
Les comarques de Ponent 
 

Per la població de Ponent, estimada l’any 2002 en 304.568 habitants, 
l’escenari baix de l’IDESCAT preveu, pel 2015, un estancament de la xifra 
d’habitants, al voltant dels 308.000, mentre que per la resta d’escenaris preveu 
creixements de l’1%, el 9%, el 15% i el 23%, respectivament per a cadascun 
(332.000 pel mitjà baix, 352.000 pel mitjà alt i 376 .000 per l’alt).  
 
 Per edats, l’estudi preveu una estructura demogràfica jove, ja que el 
creixement dels efectius de població gran és menor que el dels grups en edat 
escolar i laboral. 
 
 Finalment per les comarques a les que la línia dóna servei (Segrià, Noguera i 
Pallars Jussà) la predicció de població és la següent: 
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 2015 (població en milers)  2015 (taxa creixement anual) 

 baix 
Mitjà 
baix 

Mitjà alt alt  baix 
Mitjà 
baix 

Mitjà 
alt 

alt 

Segrià 170,2 183,6 193,7 208,6  0,059 0,780 1,323 2,124 

Noguera 34,2 36,5 38,7 40,6  -0,208 0,390 0,961 1,455 

Pallars 
Jussà 

11,1 11,7 12,1 12,8  -0,820 -0,373 -0,075 0,447 

 Taula 11.  Població futura per comarques segons escenari. Font: [10] 
 
 
Extrapolació a les poblacions de la línia 
 

Així doncs, segons l’estudi realitzat per comarques, l’evolució de la 
poblacions dels trams Lleida-Balaguer i Balaguer-La Pobla seria el següent:  
 

2015 (població6) 

Tram 
2002 

baix Mitjà baix Mitjà alt alt 

Total Lleida-Balaguer 134.399 135.273 145.923 153.951 165.793 

Total Balaguer-La Pobla 11.519 11.594 12.507 13.195 14.210 

Taula 12. Població del municpis de la línia segons escenari. Font: elaboració pròpia 
 

1.2 Comparació prognosi IDESCAT-realitat: any 2004 
 
 Quan es parla d’estudis dels que s’extreuen escenaris de futur és 
aconsellable es contrastin amb altres fonts d’informació que corroborin les 
estimacions, bé mitjançant una via alternativa, bé demostrant que l’evolució de la 
realitat segueix la línia que l’escenari marcava en el moment de l’estudi. La 
prognosi de la demografia no n’és cap excepció i és per aquest motiu que s’han 
comparat les dades estimades per l’IDESCAT pel 2004 amb la realitat de final 
d’aquest mateix any. Cal ser conscient, però de la feblesa d’aquest contrast, ja que 
el 2002 i el 2004 són anys molt propers. Tanmateix dels resultats obtinguts se’n 
desprenen conclusions interessants i sobretot molt esperançadores perquè l’aposta 
per una explotació més intensa de la línia ferroviària cobri sentit. 
 
 Per tal d’obtenir les dades estimades per l’IDESCAT pel 2004, s’ha aplicat 
dues vegades la taxa anual de creixement és a dir: 
 

2
20022004 )r1(HabHab +⋅=  

 
on r és la taxa anual de creixement extreta de la taula anterior. Els resultats han 
estat: 
 

2004 segons predicció 
  2002 

baix mitjà baix mitjà alt alt 

2004 
realitat 

Segrià 169,1 169,3 171,3 172,7 174,7 176,6 

Noguera 35 34,9 35,2 35,5 35,8 36,4 

Pallars Jussà 12,2 12,0 12,1 12,2 12,3 12,7 

Xifres en milers 
Taula 13. Predicció i realitat pel 2004. Comarques. Font: elaboració pròpia 

                                                 
6 El creixement anual de cada municipi correspon a la comarca a la que pertany, per tant els municipis 
d’un mateix tram no se’ls ha suposat la mateixa evolució demogràfica percentual. 
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 Tal i com s’observa a la taula, les xifres del 2004 superen fins i tot la 
previsió per l’escenari alt, és a dir que a priori es podria pensar que el boom 
migratori que s’ha produït en els últims temps, responsable de les altes taxes de 
creixement dels últims anys, no ha quedat del tot reflectit a les estimacions 
realitzades. Malgrat tot, però, un període de dos anys no és un temps suficientment 
llarg com per concloure que les estimacions de l’estudi s’han quedat curtes, a més a 
més les taxes es proposen com a vàlides per un període d’11 anys, temps en el que 
els experts suposen que es moderarà el creixement. 
 
 Per tal d’analitzar quin és el comportament de les poblacions objecte 
d’estudi en aquesta tesina, a les que la línia Lleida-La Pobla de Segur dóna servei, 
s’ha aplicat la taxa de creixement anual indicada per a la comarca a la que 
pertanyen, seguint el mateix esquema numèric que pel conjunt comarcal. A la taula 
següent es pot comprovar que la superació de la cota d’escenari alt, no és tan 
generalitzada. La realitat demogràfica de les poblacions l’eix Lleida-Balaguer, 
eludeix per la majoria de municipis, a xifres que superen la previsió per l’escenari 
alt. En canvi, pel conjunt de municipis del tram Balaguer-La Pobla, si bé hi ha una 
tendència general a creixements més moderats, el comportament depèn de cada 
municipi. 
  
 

2004 segons predicció 
Població 2002 

baix mitjà baix mitjà alt alt 

2004 
realitat 

Lleida 115.000 115.115 116.465 117.428 118.775 119.935

Alcoletge 1.862 1.864 1.886 1.901 1.923 1.973

Vilanova de la Barca 905 906 917 924 935 939

Poblacions Segrià1 
117.767 117.885 119.267 120.254 121.633 122.847

Térmens 1.386 1.381 1.395 1.408 1.418 1.467

Vallfogona de Balaguer 1.528 1.523 1.538 1.552 1.563 1.526

Balaguer 13.718 13.669 13.807 13.932 14.035 14.540

Total Lleida-Balaguer 134.399 134.457 136.007 137.145 138.649 140.380

Os de Balaguer 768 765 773 780 786 761

Camarassa 885 882 891 899 905 893

Les Avellanes-Santa Linya 483 481 486 491 494 483

Àger 528 526 531 536 540 542

Poblacions La Noguera1 
19.296 19.227 19.421 19.597 19.742 20.212

Llimiana 147 145 146 147 148 139

Castell del Mur 149 147 148 149 150 149

Tremp 5.377 5299 5342 5370 5417 5.357

Salàs de Pallars 330 325 328 330 332 334

La Pobla de Segur 2.852 2811 2834 2848 2873 2.912

Poblacions Pallars Jussà1 
8.855 8.727 8.798 8.844 8.921 8.891

Total Balaguer-La Pobla 11.519 11.382 11.479 11.549 11.646 11.570

Conjunt de municipis 145.918 145.839 147.486 148.694 150.295 151.950
1: poblacions de l’eix pertanyents a la comarca. Més dades, veure Annex 3. 

Taula 14. Predicció i realitat pel 2004. Municipis. Font: elaboració pròpia 
 
 

1.3 Estratègia B: l’evolució històrica de la demografia poble a poble 
 

L’estudi alternatiu que aquí es proposa pel corredor, no serà tan acurat com 
el que l’IDESCAT fa per comarques, ja que aquest últim considera altres aspectes 
socials a més de les simple xifres de demografia, però en canvi el fet que es realitzi 
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a partir de dades provinents exclusivament dels municipis de l’eix ferroviari  pot 
aportar informació més valuosa. 

 
Les dades s’han tractat per trams significatius, ja que es considera que les 

conclusions sobre la conveniència o no d’una explotació més intensa que l’actual del 
ferrocarril en aquest corredor s’han de realitzar per l’interès global de la població 
que es desplaça en el mateix, i per tant, no només n’hi ha prou, sinó que és més 
interessant estudiar grups de municipis que no pas aquests individualment. 

 
Els dos trams significatius que s’han considerat són, una vegada més, l’eix 

Lleida-Balaguer i  l’eix Balaguer-La Pobla. 
 

Lleida-Balaguer: demanda potencial creixent 
 
 Per realitzar la prognosi demogràfica d’aquest tram, s’ha exclòs en un 
principi el municipi de Lleida, ja que òbviament aquesta població no es veu obligada 
en la seva totalitat a desplaçar-se per aquest corredor, i en tractar-se de la població 
més nombrosa, podria distorsionar l’estudi de l’escenari futur del corredor. Per 
aquest motiu el cas de Lleida s’estudiarà a part. 
 
 En el gràfic següent s’observa com s’ha donat el creixement demogràfic dels 
últims anys pel conjunt del municipis entre Alcoletge i Balaguer. 

 
 

Població Alcoletge-Balaguer
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Gràfic 8. Creixement població Alcoletge-Balaguer. Font: elaboració pròpia. 

 
Tenint en compte la tendència creixent de la gràfica, prenent com a 

referència el creixement 2003-2004 (3,38%) i acceptant com a hipòtesis la 
moderació paulatina del creixement que l’IDESCAT preveu a partir del 2010, 
s’estima que el 2015, la població del conjunt de municipis del corredor en el seu 
tram Alcoletge-Balaguer serà d’uns 27.000 habitants i a partir del 2025 la població 
s’estabilitzarà al voltantb dels 30.000 habitants. Les xifres de l’evolució demogràfica 
estimada per aquest tram de corredor en els propers 25 anys es poden observar a 
l’annex 6, la figura següent dóna una visió gràfica de les estimacions:  

 



ANÀLISI  DE  LA  VIABILITAT  ECONÒMICA  I  SOCIAL  D’UN  TREN  DE  RODALIES 

 44

Alcoletge-Balaguer

16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

20
16

20
19

20
22

20
25

20
28

realitat

futur estimat

futur IDESCAT
escenari baix

futur IDESCAT
esceanri mitjà baix

futur IDESCAT
escenari mitjà alt

futur IDESCAT
escenari alt

 
Gràfic 9. Creixement població Alcoletge-Balaguer. Comparació amb escenaris IDESCAT.  

Font: elaboració pròpia 
 

Com es pot observar, l’estimació realitzada fins el 2015 és força superior a la 
que preveu l’IDESCAT (veure annex 6) fins i tot per l’escenari alt. Referent a aquest 
punt un parell de recordatoris que justifiquen l’estimació de població realitzada en 
aquesta tesina: 

 
a) Les comparacions realitzades pel 2003 i 2004 entre l’estimació de 

l’IDESCAT i la realitat, mostren clarament que la tendència al 
corredor en el tram Alcoletge-Balaguer és de superar l’escenari alt 
proposat per aquest institut. Com es pot observar a l’annex 6 pels 
anys 2003 i 2004 a l’hora d’estimar la població futura s’ha estat 
conservador, ja que pels propers anys s’han estimat percentatge de 
creixement inferiors als dels dos últims anys, malgrat la tendència 
mostrada per aquest període és d’augmentar el creixement. 

 
b) Les previsions de l’IDESCAT per a la Noguera aposten fins i tot per 

l’escenari alt per un creixement força moderat. Aquesta tesina no 
posa en dubte que això sigui en certa mesura verídic, malgrat les 
comparacions amb el 2004 ho desmenteixin, però en qualsevol cas 
en els municipis del tram estudiat que pertanyen a la comarca, 
especialment Balaguer, el més populós de l’eix, han experimentat 
en els últims anys un creixement que poc té a veure amb la 
mitjana el total de la comarca; així, la capital, Balaguer, ha 
incrementat els seus habitants censats el doble que el que ho ha fet 
la comarca.  

 
  Així, doncs, sembla que la població proposada reflectida en l’última gràfica 
és perfectament raonable. 

 
Lleida: l’evolució de la metròpolis 
 
 Com s’ha comentat anteriorment és raonable extreure Lleida de l’estudi 
anterior per tal de no distorsionar els resultats. Tanmateix, seguint estratègies 
anàlogues a les anunciades pel tram Alcoletge-Balaguer, s’observa que malgrat 
Lleida té una tendència a l’estabilització que es produeix abans que en el cas 
anterior, el comportament estimat pels propers 25 anys és molt semblant tal i com 
es mostra en el gràfic següent. Tal i com es pot veure a l’annex 6 les xifres 
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demogràfiques que s’estimen per Lleida pel 2015 i el 2030 són respectivament 
131.000 i 135.000. 
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Gràfic 10. Creixement població Lleida. Comparació amb escenaris IDESCAT.  

Font: elaboració pròpia 
 

 Comparant amb les estimacions de l’IDESCAT (veure annex 6) veiem que la 
previsió realitzada en aquesta tesina no és només raonable, sinó que fins i tot és 
més aviat conservadora. Es donarà per bona perquè en contraposició amb el 
raonament  exposat pel tram Alcoletge-Balaguer, Lleida, en ser la capital del Segrià 
i amb diferència el municipi amb més habitants, el seu comportament marca 
notablement l’evolució de la comarca. 
 
 
Balaguer-La Pobla de Segur: declivi demogràfic que es recupera lentament 
 
 Els alts i baixos demogràfics dels últims anys als municipis d’aquest tram 
(l’estudi exclou Balaguer que ha estat considerat en l’eix Alcoletge-Balaguer), així 
com l’heterogeneïtat de comportaments observats fa encara més incert l’escenari 
futur de població. S’ha optat per confiar en una redistribució del territori més 
equilibrada que busqui l’estabilització dels municipis, especialment els del Pirineu i 
Pre-pirineu, que els últims anys han vist com la seva població disminuïa. Per aquest 
motiu, malgrat s’ha tingut en compte el boom demogràfic que en conjunt pateix 
Catalunya i que s’estima que es moderarà a partir del 2010, s’ha considerat que 
una evolució com la que es mostra la figura següent, amb una població el 2015 de 
11.600 habitants que es mantindrà aproximadament igual fins més enllà del 2025, 
és més que raonable (veure xifres a l’annex 6 tant per l’estimació realitzada en 
aquesta tesina com per la projecció de l’IDESCAT). 
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Gràfic 11. Creixement població Balaguer-La Pobla. Comparació amb escenaris IDESCAT.  

Font: elaboració pròpia 
 
 
 
2. Mobilitat futura al corredor Lleida-Balaguer 
 
 Per tal d’estimar la mobilitat futura al corredor Lleida-Balaguer, es realitzarà 
un petit exercici partint de dades demogràfiques i de mobilitat obligada del municipi 
de Balaguer.  
 

Aquesta població ha semblat prou representativa com per muntar l’escenari 
futur a partir de les seves característiques de mobilitat. Els motius han estat dos:  

 
a) tret de Lleida, és el municipi amb més població del corredor i per 

tant el que pot influenciar més en el conjunt d’aquest. 
 
b) s’ha descartat Lleida ja que la mobilitat amb origen a la capital del 

Segrià es distribueix per diferents corredors i estimar quina serà la 
distribució futura és una tasca molt més complexa.  

 
 
 Les dades obtingudes fins el 2001 a partir de fonts de l’IDESCAT són: 
 
 

BALAGUER 1981 1986 1991 1996 2001 
demografia 12.585 13.096 13.037 13.103 13.455 

Mobilitat 503 859 1.683 2.166 2.849 
% població obligada a 

desplaçar-se 4,0 6,6 12,9 16,5 21,2 
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Gràfic 11: Evolució mobilitat municipi Balaguer.  Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
  
 

La projecció de la mobilitat és encara més complexa que la de la 
demografia, ja que no només depèn del nombre d’habitants, sinó que l’entorn 
propiciat per altres factors socio-econòmics com les activitats laborals que es 
desenvolupen, l’edat de la població o l’augment de l’habitatge a les ciutats on es 
concentren els serveis, juguen un paper decisiu que és difícil de valorar en conjunt.  
 

L’estimació s’ha realitzat seguint el procediment exposat i esquematitzat a 
continuació: 

 
S’ha partit de les dades de demogràfiques i de mobilitat obligada dels anys 

dels que es té informació (1981, 1986, 1991, 1996 i 2001). Amb aquestes s’ha 
obtingut l’evolució de la mobilitat per raons de treball i estudi i s’ha comparat amb 
la demografia corresponent per cada any. Les relacions obtingudes demostren que 
el percentatge de mobilitat obligada respecte la població total augmenta cada any i 
que per tant la mobilitat incrementa a un ritme molt més intens que la demografia. 
La tendència creixent palesa a les correlacions s’ha aplicat a l’eix Alcoletge-
Balaguer fins el període 2010-2016 i a partir d’aquest moment s’ha estimat un 
creixement de la mobilitat molt més moderat fins arribar a una estabilització 
d’aquest al voltant del 5% pels darrers períodes de 5 anys de la projecció (2,5% 
per damunt de el que creix la població en el mateix període). Finalment el 
creixement modelitzat per l’eix Alcoletege-Balaguer és el que s’ha aplicat al conjunt 
de la mobilitat obligada en el corredor Lleida-Balaguer.  

 
Una vegada estimada la mobilitat obligada pels propers 25 anys s’ha 

extrapolat a la mobilitat total considerant la hipòtesi exposada en l’apartat anterior 
on s’ha conclòs que la mobilitat obligada (primer viatge al dia per motius de treball 
o estudi) representa aproximadament el 27% del conjunt de desplaçaments. 
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Esquematitzant el procés tenim: 
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Figura 3. Esquema càlcul mobilitat futura. Font: elaboració pròpia 
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 Finalment a continuació es presenten els les xifres representatives del 
resultat obtingut.  
 
 

Estimació mobilitat obligada futura Alcoletge-Balaguer 

any demografia Mobilitat al corredor % mobilitat/demogrfia 
2001 19.128 2.403 12,6 
2006 21.774 3.124 14,3 
2011 24.973 4.061 16,3 
2016 27.249 4.873 17,9 
2021 29.210 5.361 18,4 
2026 30.397 5.629 18,5 
2031 31.164 5.910 19,0 

Taula 15. Mobilitat estimada Alcoletge-Balaguer. Font: elaboració pròpia 
 
 

Estimació mobilitat obligada futura Lleida-Balaguer 

any demografia Mobilitat al corredor % mobilitat/demogrfia7 
2001 132.168 3.079 2,3 
2006 144.120 4.003 2,8 
2011 153.050 5.204 3,4 
2016 158.952 6.244 3,9 
2021 163.301 6.869 4,2 
2026 165.577 7.212 4,4 
2031 166.413 7.573 4,6 

Taula 16. Mobilitat estimada Lleida. Font: elaboració pròpia 
 
 

Estimació mobilitat total futura Lleida-Balaguer (feiner) 

any demografia Mobilitat al corredor % mobilitat/demogrfia8 
2001 132.168 4.742 3,6 
2006 144.120 6.164 4,3 
2011 153.050 8.013 5,2 
2016 158.952 9.616 6,0 
2021 163.301 10.578 6,5 
2026 165.577 11.107 6,7 
2031 166.413 13.934 8,4 
Taula 17. . Mobilitat estimada conjunt Lleida-Balaguer. Font: elaboració pròpia 

 
 
 

                                                 
7 Els percentatges es refereixen  a la mobilitat del corredor respecte la població total dels municipis 
implicats. Aquestes xifres són molt més baixes que en la taula anterior degut a l’elevada mobilitat 
obligada amb origen  a Lleida que no té destí en cap dels municipis del corredor i que per tant no queda 
aquí reflectida. Recordem que el que realment important pels objectius d’aquesta tesina és la mobilitat 
dl corredor.   
8 Els percentatges es refereixen  a la mobilitat del corredor respecte la població total dels municipis 
implicats. Aquestes xifres són molt més baixes que en la taula anterior degut a l’elevada mobilitat 
obligada amb origen  a Lleida que no té destí en cap dels municipis del corredor i que per tant no queda 
aquí reflectida. Recordem que el que realment important pels objectius d’aquesta tesina és la mobilitat 
dl corredor.   
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Gràfic 12. Comparació evolució demografia i mobilitat. Font: elaboració pròpia 

 
 
 La metodologia per trobar la mobilitat obligada futura per a la resta del 
corredor es trobarà de manera més senzilla i es considerarà que augmenta 
exclusivament per l’augment demogràfic. Ho veurem més endavant, quan la 
informació sigui necessària. 
 
 
 




