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9.- DIAGNOSI 
 
 
9.1.- Consideracions generals 
 
 

Abans de procedir a un anàlisi aprofundit comarca per comarca dels 
resultats que s’acaben de presentar, és del tot necessari i convenient procedir a 
uns aclariments generals que poden ajudar a diagnosticar amb més precisió la 
situació del transport públic col·lectiu (TPC) a Catalunya. 
 

Aquestes consideracions generals fan referència als petits errors que es 
poden haver comès degut a la metodologia emprada i a les restriccions que 
s’han hagut d’implantar a l’hora de considerar les expedicions vàlides per a ser 
computades en l’estudi.  
 

En primer lloc, el primer pas que s’ha mirat és veure si els ordres de 
magnitud dels diferents tipus d’expedicions que existeixen a Catalunya es 
corresponen amb la mobilitat associada a cada una d’elles. Per a fer-ho, cal 
comparar les dues taules que es presenten a continuació, que corresponen a la 
mobilitat obligada generada i atreta al conjunt de les comarques de Catalunya i 
al nombre d’expedicions, respectivament. 
 

Les dades de mobilitat obligada són: 
 
 

 Mobilitat obligada total Mobilitat obligada en 
TPC 

Quota de repartiment 
modal en TPC 

Interna 2.831.808 (70,3%) 346.861 (43,7%) 12,2% 

Intercomarcal amb 
alguna capital 944.570 (23,5%) 401.387 (50,5%) 42,5% 

Intercomarcal sense 
capital 250.703 (6,2%) 46.292 (5,8%) 18,5% 

TOTAL 4.027.081 (100%) 794.540 (100%) 19,7% 

 
 

I el nombre d’expedicions totals són: 
 
 

 Nombre d’expedicions 
en TPC Percentatge 

Internes 3.887,3 30,4% 

Intercomarcals amb 
alguna capital 7.705,3 60,3% 

Intercomarcals sense 
capital 1.177,9 9,2% 

TOTAL 12.770,5 100% 

 
 

A la vista d’aquestes dades es pot afirmar que, globalment, en l’àmbit de tot 
Catalunya, el nombre d’expedicions no es correspon gaire amb la mobilitat 
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associada a cada una d’elles, tot i que com veurem tot seguit, aquests 
resultats mereixen uns comentaris per acabar de donar una visió total vàlida de 
la realitat. 
 
 

9.1.1.- Mobilitat interna 
 

S’observa, en primer lloc, que el percentatge d’expedicions actuals 
internes, és a dir, aquelles que només circulen per l’interior d’una sola 
comarca, és insuficient, ja que representa només un 30,4% del total 
d’expedicions mentre que els desplaçaments interns per mobilitat obligada 
són superiors, de l’ordre del 70,3% i del 43,7% segons si considerem la 
mobilitat obligada total o la mobilitat obligada realitzada amb TPC. 

 
A més, la diferència entre la mobilitat obligada interna total (vehicles 

privats més transport públic) i la mobilitat obligada interna amb TPC també 
és força gran, fet que redunda en el que dèiem abans, és a dir, en que hi ha 
una mancança d’expedicions de TPC internes.  

 
Perquè? Doncs resulta força obvi que els desplaçaments per mobilitat 

obligada interns a una comarca representen més de la meitat del total de 
desplaçaments (70,3%), mentre que els desplaçaments que es duen a 
terme amb TPC no representen un percentatge tan elevat (43,7%), cosa 
que ens indica que molts desplaçaments interns no es realitzen en transport 
públic i que els clients potencials del TPC en el cas d’augmentar les 
expedicions d’aquest tipus són força nombrosos. 

 
De totes maneres, cal destacar també que degut a la metodologia 

emprada en l’estudi, el nombre d’expedicions internes o, més aviat, el 
nombre de línies que ofereixen un servei intern a una comarca, estigui 
infravalorat. Això és així perquè determinades línies que ofereixen un servei 
intern a la comarca han estat classificades com a intercomarcals pel fet de 
tenir algunes parades en altres comarques.  

 
Aquest és el cas de totes aquelles línies amb un alt percentatge de 

parades en una determinada comarca (i que per tant ofereixen un servei 
intern a la comarca) però que són considerades intercomarcals perquè no 
es limiten només a servir de forma interna a aquesta comarca sinó que en 
serveixen a d’altres. 

 
A més, en la mobilitat obligada interna està comptabilitzada tota aquella 

mobilitat que es produeix dins d’un mateix municipi i que es realitza a peu. 
En ciutats no gaire grans aquest tipus de mobilitat suposa un elevat 
percentatge sobre el total i, degut a que les distàncies són curtes són clients 
potencials que mai atrauríem cap al transport públic. 

 
Això explica que, amb els criteris utilitzats, el percentatge d’expedicions 

internes que es considera és inferior a les expedicions que fan realment un 
servei intern i, per tant, aquesta insuficiència a la que abans fèiem esment 
en les expedicions internes es pot veure reduïda o, fins i tot, eliminada si 
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l’estudi hagués aprofundit més, cosa que, per altra banda, era del tot 
impossible donada les característiques d’aquesta tesina. 

 
 

9.1.2.- Mobilitat intercomarcal amb alguna capital 
 

Exactament el mateix passa amb la mobilitat intercomarcal amb alguna 
capital, però en aquest cas en sentit contrari: les taules anteriors mostren 
com un 60,3% de les expedicions són intercomarcals amb connexió a 
alguna de les quatre capitals (Barcelona, Tarragona, Girona o Lleida), 
mentre que només el 23,5 - 50,5% dels desplaçaments obligats són 
d’aquest tipus.  

 
Això, a simple vista, indica que hi ha un excés d’aquest tipus 

d’expedicions però hem de tenir en compte que qualsevol expedició que té 
connexió amb Barcelona, Tarragona, Girona o Lleida ha estat 
comptabilitzada en aquest apartat, però molt possiblement té més funcions 
que les d’unir les comarques amb les capitals de província, ja que entremig 
uneixen també comarques que no contenen capitals i, fins i tot, fan la funció 
de expedicions internes si és que tenen més d’una parada en una mateixa 
comarca. 

 
Per tant, és possible que aquesta diferència entre expedicions reals 

intercomarcals amb connexió a una de les quatre capitals de província i la 
mobilitat obligada del mateix tipus estigui un pel sobredimensionada, ja que 
un estudi més profund podria haver classificat algunes línies intercomarcals 
amb alguna capital com a internes o com a intercomarcals sense connexió 
amb cap capital. 

 
 

9.1.3.- Mobilitat intercomarcal sense connexió amb capitals 
 

Finalment, els moviments que tenen menys percentatges són els 
desplaçaments intercomarcals sense cap connexió amb les capitals de 
província. La mobilitat obligada d’aquests moviments ronden el 6%, mentre 
que les expedicions reals que no s’aturen ni a Barcelona, ni a Tarragona, ni 
a Girona ni a Lleida representa un 9,2%. 

 
Això indica que en aquest cas el nombre d’expedicions es correspon en 

ordre de magnitud amb la mobilitat associada, tot i que el nombre també pot 
ser inferior degut a que en realitat aquesta mobilitat està també servida per 
la majoria d’expedicions que han estat definides com “intercomarcals amb 
parada a alguna capital”. 

 
 
9.2.- Anàlisi per comarques 
 

Un cop ja s’han fet les pertinents consideracions generals, el següent pas 
és estudiar els resultats obtinguts més detalladament i per a fer-ho, no hi ha 
millor manera que fer-ho comarca per comarca.  
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Tot seguit es presenta una taula resum en les que apareixen els valors dels 

quatre valors ponderats (indicador ponderat de les expedicions totals; indicador 
ponderat de les expedicions internes; indicador ponderat de les expedicions 
intercomarcals; i indicador ponderat de les expedicions intercomarcals amb 
alguna capital) més l’indicador ponderat global. 

 
Els valors de cadascun d’aquests indicadors es pinta amb el color 

corresponent segons el valor relatiu de l’indicador respecte a la mitjana. És el 
mateix color amb el qual s’han elaborat els diferents mapes. 
 

La taula, ordenada en funció de l’indicador ponderat global (de major a 
menor) és la següent:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Les comarques marcades amb asterisc són les que no disposen de servei de modes ferroviària (Metro, FGC, Renfe 
o Tramvia) 
 
Taula 18: Resultats dels indicadors ponderats i de l’indicador ponderat global per comarques, ordenades  

de major a menor indicador ponderat global. 
 
 

D’aquesta taula se n’extreu, a primer cop d’ull, que la comarca que millor i 
més ben servida està és el Baix Llobregat, mentre que les últimes posicions hi 

COMARCA Indicador ponderat 
TOTALS

Indicador ponderat 
INTERNES

Indicador ponderat 
INTERURBANES

Indicador ponderat 
INTERURBANES 
amb CAPITALS

Indicador ponderat 
GLOBAL

Baix Llobregat 8,47 3,38 8,20 2,39 6,40
Ripollès 5,70 8,61 3,62 7,54 6,14
Terra Alta 4,63 2,48 5,75 8,71 5,60
Priorat 5,06 0,85 5,39 7,70 5,35
Alt Camp 5,69 0,59 6,23 5,60 5,24
Maresme 5,16 8,58 3,13 4,24 4,97
Garraf 5,35 7,38 3,93 3,65 4,92
Ribera d'Ebre 4,63 5,04 3,82 5,24 4,70
Alt Urgell (*) 3,54 0,96 4,42 7,74 4,46
Baix Ebre 4,15 5,46 3,10 5,40 4,44
Baix Penedès 5,43 0,45 6,07 2,67 4,34
Selva 5,50 6,25 4,17 1,10 4,28
Baix Camp 4,56 1,44 4,76 3,70 4,06
Barcelonès 4,53 6,02 3,46 2,11 3,91
Alta Ribagorça (*) 4,17 0,00 4,88 3,60 3,72
Anoia 3,80 6,42 2,51 3,18 3,71
Alt Penedès 3,95 4,51 3,31 2,89 3,65
Garrigues 5,02 0,52 5,47 0,80 3,58
Noguera 3,62 0,64 3,88 3,86 3,42
Gironès 4,56 3,91 3,98 0,43 3,37
Garrotxa (*) 3,27 3,57 2,76 3,51 3,28
Alt Empordà 4,08 2,90 4,74 0,95 3,28
Vallès Oriental 3,82 3,61 3,16 1,89 3,22
Vallès Occidental 4,06 3,06 3,76 1,15 3,19
Montsià 2,28 2,08 2,04 6,13 3,19
Conca de Barberà 3,41 0,34 3,79 3,44 3,17
Tarragonès 3,83 2,39 3,74 1,82 3,17
Berguedà (*) 2,63 3,16 1,88 4,81 3,12
Segarra 3,65 1,63 3,17 2,57 3,10
Bages 3,40 5,40 2,41 1,95 3,09
Vall d'Aran (*) 3,08 4,31 2,36 1,46 2,69
Cerdanya 2,86 0,00 3,70 2,72 2,66
Solsonès (*) 2,77 1,57 2,79 2,54 2,60
Urgell 2,67 0,14 2,87 3,00 2,53
Osona 2,67 4,14 2,05 1,58 2,45
Segrià 2,51 2,96 2,33 0,50 2,02
Baix Empordà (*) 2,55 1,65 2,54 0,66 1,98
Pla d'Urgell 2,73 0,83 2,75 0,28 1,93
Pla de l'Estany (*) 2,28 0,00 2,38 0,66 1,66
Pallars Jussà 1,89 0,75 1,96 0,20 1,36
Pallars Sobirà (*) 0,88 0,00 1,05 0,00 0,60
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ha els dos Pallars: el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Anem a analitzar 
cadascuna de les comarques, per ordre alfabètic. 

 
La comarca de l’Alt Camp presenta, en global, uns resultats força positius, 

amb un indicador ponderat global que la situa en 5ena posició. Presenta 
excel·lents resultats en els tres del quatre indicadors parcials i només “suspèn” 
en l’indicador d’expedicions internes. En tots aquest resultats hi té molt a veure 
les expedicions ferroviàries de Renfe, ja que es una comarca amb parades 
importants (Valls o La Plana – Picamoixons) de la línia regional Ca4. El mode 
ferroviari no aporta expedicions internes i, per això, aquest indicador surt tan 
baix. 

 
L’Alt Empordà, en canvi, és una comarca que no supera les expectatives 

que havia creat, ja que tot i ser un corredor importantíssim per a totes aquelles 
línies internacionals que segueixen cap a França (tant en autobús com en tren) 
es troba en un discret 22è lloc. Crida l’atenció el baix valor de l’indicador 
corresponent a les expedicions interurbanes amb alguna capital, tot i ser 
comarca veïna del Gironès. La resta d’indicadors està aproximadament sobre 
la mitjana. 

 
L’Alt Penedès presenta uns valors molt pròxims a la mitjana en tots i 

cadascun dels indicadors ponderats, a excepció de l’indicador d’expedicions 
internes, que la supera amb escreix. Això fa que estigui situat en la posició 17ª, 
per sobre de la mitja. És una comarca que compta amb línia de rodalies, però 
de les que menys expedicions realitzen.  

 
L’Alt Urgell ocupa un sorprenent 9è lloc de la llista ordenada segons 

l’indicador ponderat global. Això fa que, segons els resultats, sigui la comarca 
sense mode ferroviari que està més ben servida de tot Catalunya. Aquest fet es 
pot explicar per les nombroses línies d’autobús que van des de Barcelona a 
Andorra passant, òbviament, per la Seu d’Urgell, capital de la comarca. 
L’indicador d’expedicions intercomarcals amb connexió amb alguna capital és, 
doncs, molt elevat, sobretot si tenim en compte que la mobilitat obligada 
d’aquesta comarca amb Barcelona és gairebé inexistent. La combinació d’un 
nombre relativament alt d’expedicions amb Barcelona amb una mobilitat 
obligada amb capitals molt baixa dona uns indicadors molt elevats. 

 
L’Alta Ribagorça és una comarca que, com la de l’Alt Urgell, sorprèn pels 

seus relatius bons resultats i més, estant situada entre les dues comarques que 
pitjors resultats presenten, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. El seu 15è lloc 
(part alta de la taula) tenen la mateixa explicació que la comarca de l’Alt Urgell 
ja que, com ella, l’Alta Ribagorça tampoc disposa de mode ferroviari. En aquest 
cas també ajuden les expedicions que van fins a la Vall d’Aran amb autobús 
que, combinada amb la poca mobilitat obligada, dona uns indicadors 
d’expedicions intercomarcals anormalment alts. Destaca però, l’indicador 
ponderat d’expedicions internes, que agafa el valor 0, és a dir, que no hi ha cap 
expedició totalment interna a la comarca. 

 
L’Anoia disposa de mode ferroviari, però aquest no té, ni molt menys, la 

importància que té en altres comarques. És una de les comarques que 
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presenta millor disponibilitat de transport públic per a la realització de 
desplaçaments interns, però en canvi, els resultats denoten que està mal 
comunicada amb les comarques veïnes. 

 
El Bages, tot i que pugui semblar que per la seva proximitat amb Barcelona 

haurien d’estar ben servides, els resultats no diuen el mateix, ja que la 
col·loquen en un decepcionant 30è lloc. Està molt ben servida en quant a 
mobilitat interna, però no es pot dir el mateix de la mobilitat intercomarcal, tant 
amb les seves comarques veïnes com amb les comarques amb alguna capital 
(en aquest cas Barcelona principalment), ja que es situen per sota de la 
mitjana. 

 
El Baix Camp, que té per capital la ciutat de Reus, presenta també uns 

resultats globals força bons, tot i que no tan com la seva comarca veïna de l’Alt 
Camp. Comparteix amb ella, però, que té una disponibilitat de TPC intern molt 
baixa, tot i que es veu compensada per l’alta nota en mobilitat intercomarcal 
que té, en la que també hi té molt  a veure les expedicions ferroviàries de 
Renfe. Ocupa el13è lloc. 

 
El Baix Ebre i la resta de comarques de les terres de l’Ebre són una de les 

grans sorpreses que ens donen els resultats. Contràriament al que molta gent 
pot pensar i tenint en compte totes les variables en joc (població, superfície, 
mobilitat obligada i mobilitat obligada  amb TPC) obté un meritori 10è lloc 
gràcies, sobretot, a la poquíssima mobilitat obligada amb TPC que la comarca 
té. 

 
El Baix Empordà està en una posició força dolenta (37è lloc) ja que no 

supera a la mitja en cap dels quatre indicadors ponderats. Presenta valors 
deficitaris en totes i cadascuna de les seves facetes i és una comarca en la que 
es pot afirmar clarament que la disponibilitat de transport públic col·lectiu és 
totalment insuficient. 

 
El Baix Llobregat és la comarca que millors resultats ha obtingut, 

col·locant-se en el 1er lloc de la taula. Són uns resultats esperables donat l’alt 
nombre de línies, tant de bus com en ferrocarril, metro o tramvia que hi ha a la 
comarca. Cal tenir en compte que en l’estudi s’ha comptabilitzat el Trambaix 
que, òbviament, ha fet pujar la disponibilitat de transport públic. 

 
El Baix Penedès obté una meritòria 11ª posició gràcies a comptar amb el 

municipi de Sant Vicenç de Calders, extrem d’una de les línies de Renfe més 
concorregudes i amb més expedicions diàries. Aquest fet fa que en aquesta 
comarca la connexió amb altres comarques veïnes com el Garraf estigui més 
que servida, mentre que la connexió interna presenta resultats molt més 
mediocres. 

 
El Barcelonès, tot i ser una de les comarques amb més expedicions de tot 

Catalunya (sinó la que més), presenta uns resultats discrets que el situen en el 
14è lloc, degut a que les variables per les quals s’ha de dividir el nombre 
d’expedicions també són molt elevades, compensant i, inclòs, disminuint el 
valor de l’indicador. Destaca l’excel·lent cobertura amb transport públic 
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col·lectiu a l’interior de la comarca gràcies a la xarxa de busos i a la de Metro 
de Transports Metropolitans de Barcelona, S.A (TMB) 

 
El Berguedà no compta amb tren ni amb cap altre mode ferroviari, i això es 

nota en els seus resultats, doncs està situada a la part baixa de la taula, 
concretament en el lloc 28è. Està mal servida amb les seves comarques 
veïnes, sobretot tenint en compte el nombre d’habitants i de superfície urbana 
que té la comarca, però en canvi, gràcies a les expedicions que es dirigeixen 
cap a Andorra i cap a la Cerdanya, està relativament ben servida amb 
Barcelona. Tampoc es pot dir que internament hi hagi mancança de transport 
públic ja que presenta valors proper a la mitjana. 

 
La Cerdanya és un cas una mica atípic, ja que per analitzar-la correctament 

s’haurien de tenir en compte altres variables socioeconòmiques com, per 
exemple, l’existència de segones residències buides durant la major part del 
temps. Això explica que qualsevol indicador en el que entri en joc la superfície 
urbana obté valors molt inferiors a la mitjana, tot i que els indicadors de 
població deixen en un millor lloc a aquesta comarca. La 32ena posició és justa 
ja que aquesta comarca és de les que no presenta cap expedició totalment 
interna amb transport públic col·lectiu. 

 
La Conca de Barberà presenta valors propers a la mitjana en tots i 

cadascun dels indicadors ponderats, a excepció del d’expedicions internes, que 
és clarament inferior (el vermell pinta aquesta comarca per a cadascun dels 
quatre indicadors parcials que conformen l’indicador ponderat). Ocupa el 26è 
lloc. 

 
El Garraf presenta uns valors acceptables. Contràriament al que es podria 

pensar al veure l’elevat nombre d’expedicions ferroviàries que la connecten 
amb Barcelona i comarques veïnes com el Baix Llobregat, el que realment fa 
pujar la mitjana d’aquesta comarca és el bons servei de transport públic per 
desplaçar-se internament, mentre que els indicadors referents a la mobilitat 
intercomarcal tenen valors pròxims a la mitjana. Això s’explica per el gran 
nombre de persones que cada dia es veuen obligats a desplaçar-se a 
Barcelona o al Baix Llobregat per motius de treball o estudi (mobilitat obligada).  
El lloc que ocupa segons l’indicador ponderat global és el 7è. 

 
Les Garrigues és una de les comarques de Lleida que millor resultat obté. 

Situada en el 18è lloc, els resultats confirmen que compensa els valors 
desastrosos dels indicadors corresponents a la mobilitat interna i a la mobilitat 
amb alguna de les capitals, amb un magnífic resultat en l’indicador 
d’expedicions intercomarcals, és a dir, amb les comarques veïnes.  

 
La Garrotxa ocupa un lloc intermedi en la taula de resultats segons 

l’indicador ponderat global, concretament el lloc 21è. Tot i no disposar de mode 
ferroviaris, és un exemple d’uniformitat, ja que tots els seus indicadors 
ponderats resten propers a la mitjana. Per tant, és una comarca que està ben 
servida, ja que no hi ha excés de cap tipus d’expedició però tampoc no en 
manca cap. 
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El Gironès, desprès del Barcelonès, és la comarca amb capital més ben 
situada, ja que es troba en el lloc 20è. Compta amb una bona xarxa de 
transport públic per a desplaçaments interns segons es desprèn dels resultats, 
però en canvi, hauria de millorar la seva connexió amb altres capitals i, 
sobretot, amb Barcelona, per ser la més propera. 

 
El Maresme, al igual que el Baix Llobregat, aprofita la seva proximitat amb 

Barcelona i, per tant, l’elevat nombre d’expedicions que aquesta comarca 
compta, per situar-se en un 6è lloc. De totes maneres perd clarament la partida 
amb el Baix Llobregat tot i ser comarques relativament semblants, tant en 
població, com en superfície com en mobilitat obligada. Respecte a ella, té un 
millor servei de transport públic intern però en canvi no està tan ben 
connexionat amb comarques veïnes (a excepció del Barcelonès). 

 
El Montsià és l’excepció que confirma la regla en les comarques de les 

terres de l’Ebre. A diferència de totes elles, no presenta resultats per sobre de 
la mitjana, sobretot en els indicadors d’expedicions internes i d’expedicions 
intercomarcals sense connexió amb capitals. Si que presenta, en canvi, 
resultats bons en l’indicador ponderat d’expedicions amb alguna capital. La 
seva mitjana la col·loca en el 25è lloc. 

 
La Noguera obté valors molt dolents de l’indicador ponderat d’expedicions 

internes, però en canvi els valors de les expedicions intercomarcals amb 
comarques properes és prou satisfactori i s’obté un indicador ponderat 
d’expedicions amb connexió a les comarques molt bo. És una comarca que es 
veu clarament perjudicada per la seva gran superfície urbana, ja que la densitat 
de població és baixa. Això fa que qualsevol indicador parcial que aparegui la 
superfície urbana “pinti” la comarca de vermell. Ocupa el lloc 19è. 

 
La comarca d’Osona, d’entre les 10 que obtenen pitjor indicador global, és 

la única que “aprova” en algun aspecte. En concret, el seu indicador ponderat 
intern és força bo, però té poc pes davant els mals resultats que obtenen els 
indicadors intercomarcal i intercomarcal amb capitals. Això la situa en una 
decepcionant 35ena posició, la pitjor amb diferència per una comarca de la 
província de Barcelona. 

 
El Pallars Jussà i el Pallars Sobirà són les dues comarques que presenten 

pitjor resultat global i, en molts casos, són també les comarques que presenten 
valors d’indicadors parcials més baixos. Ho suspenen tot: indicador intern, 
indicador intercomarcal i indicador amb capitals, amb el que es dedueix que la 
seva disponibilitat de transport públic, tot i tractar-se de comarques amb poca 
població, és clarament insuficient i, en alguns casos inexistent (com les 
expedicions internes al Pallars Sobirà). Que el Pallars Jussà tingui expedicions 
ferroviàries no significa gaire, doncs de tots és sabut que la línia Lleida – La 
Pobla de Segur no és el paradigma d’una línia ben explotada. Les seves 
posicions són la 40 i la 41 respectivament. 

 
El Pla de l’Urgell tampoc presenta resultats gaire esperançadors. Les 

expedicions internes són pràcticament inexistents i el mateix es pot dir de les 
expedicions que connecten la comarca amb alguna capital. I això que el Pla 
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d’Urgell limita amb el Segrià, comarca que compta amb el municipi de Lleida. 
Finalment, la connexió amb altres comarques millora lleugerament, però són 
insuficient sobretot per la superfície urbana i la mobilitat amb TPC que té la 
comarca. El seu lloc a la taula és el 38è. 

 
El Pla de l’Estany,  juntament amb el Pla de l’Urgell i els dos Pallars, són 

les comarques on el dèficit de transport públic és més evident, doncs els 
resultats així ho indiquen. Ocupa la posició 39ena i no compta amb cap 
expedició interna (tots els indicadors parcials d’aquest tipus d’expedicions són 
0). A més, els indicadors ponderats referents a les expedicions intercomarcals 
(tant amb comarques veïnes com amb capitals) són molt dolents, doncs el 
nombre d’aquest tipus d’expedicions és també insuficient. 

 
El Priorat, en canvi, tot i el que pugui semblar, ocupa el 4rt lloc de la taula. 

Basa el seu èxit en un notable valor de l’indicador ponderat d’expedicions que 
connecten amb capitals, sobretot per la seva poca població i per la seva poca 
mobilitat obligada (aquests valors són tan baixos que fan falta molt poques 
expedicions per compensar-les). La connexió intercomarcal amb altres 
comarques també es bona (per la mateixa raó que abans) però en canvi és la 
comarca més ben situada que ofereix un indicador de les expedicions internes 
més dolent, doncs per molt poca població, superfície o mobilitat obligada 
interna que la comarca tingui, el nombre d’aquest tipus d’expedicions és tan 
baix que no arriba ni de lluny a la mitjana. 

 
La Ribera d’Ebre és una altra de les comarques de l’Ebre que obtenen un 

resultats impressionant, col·locant-la en la posició nº 8 de totes les comarques 
de Catalunya. En aquest cas, però, i a diferència del Priorat, la Ribera d’Ebre 
presenta uns valors molt més uniformes en tots els seus indicadors, 
sobresortint el que fa referència a la connexió amb capitals de comarca. Aquest 
indicador tan bo s’explica per les expedicions de tren que arriben fins a Mora la 
Nova (municipi d’aquesta comarca) i que connecten no només amb Tarragona 
sinó també amb Barcelona. Cal destacar, però (i això no és gràcies al tren) que 
l’indicador d’expedicions internes no és, en aquest cas, tan baix com altres 
comarques semblants, ja que el seu valor s’acosta a la mitjana. 

 
El Ripollès és la gran sorpresa, doncs segurament és l’exemple més clar 

que l’aplicació de la metodologia i les restriccions imposades per a dur a terme 
el model poden donar uns resultats un pèl diferents a la realitat. Ocupa el 2on 
lloc i només està superat per la comarca del Baix Llobregat, però resta per 
sobre de comarques com el Maresme, el Garraf o el propi Barcelonès. Cal 
ressenyar que en aquesta comarca s’ha comptabilitzat el cremallera de Núria 
com a expedició interna i, per això, és la comarca que presenta un indicador 
ponderat intern amb el valor més elevat. No comptabilitzar el Cremallera de 
Núria hagués situat, segurament, la comarca del Ripollès en un lloc un pèl més 
baix, tot i que la resta d’indicadors, en els que no intervé el Cremallera de 
Núria, són prou bons, sobretot els referents a la connexió amb capitals de 
província. 

 
La Segarra, com la resta de comarques de la província de Lleida, ocupa un 

discret 29è lloc. De fet, la majoria dels seus indicadors ponderats no són tant 
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dolents, doncs rocen la mitjana de totes les comarques, però destaca per 
negatiu la disponibilitat de transport públic intern, tal i com mostren els 
resultats. En general és una comarca que es veu perjudicada per la seva 
superfície, però que en canvi és veu beneficiada per la seva poca mobilitat 
obligada en TPC, cosa que fa que l’indicador corresponent augmenti. 

 
El Segrià és una de les comarques que s’esperava molt millor resultat del 

que finalment ha obtingut. Està situat en la 36ena posició i de les quatre 
comarques que compten amb alguna capital és la que té uns resultats més 
dolents. D’aquesta comarca només es pot salvar la xarxa de transport públic 
que dona servei als desplaçaments interns a ella. La xarxa de transport 
intercomarcal tant amb altres capitals com amb altres comarques veïnes, en 
canvi, tenen resultats molt dolents. En general, si s’analitza la comarca segons 
la variable de superfície, aquesta és veu un pel beneficiada, ja que la ciutat de 
Lleida presenta una densitat força gran i, per tant, la superfície urbana de la 
comarca en termes relatius no és gaire gran. 

 
La Selva és la comarca de Girona que millors resultats obté, a excepció del 

Ripollès que, com ja hem comentat, té una casuística particular. És una 
comarca molt ben servida internament (els quatre indicadors que en fan 
referència tenen la puntuació màxima) però que en canvi presenta resultats 
propers a la mitjana en les connexions amb comarques veïnes i resultats més 
mediocres si el que es mira és la connexió amb les capitals de província. La 
suma de tots ells fa que la posició de la Selva en la taula sigui la 12ena. 

 
El Solsonès no compta amb cap expedició de tren ni amb cap altre medi 

ferroviari i això es nota a l’hora d’avaluar els resultats. Tot i així, la seva 
disponibilitat de TPC intercomarcal no és dolenta del tot, gràcies a la poca 
mobilitat obligada que la comarca té i que requereix poques expedicions per 
compensar-la. La disponibilitat interna, en canvi, si que s’allunyà de la mitjana 
per sota, és a dir, cap a dolent. Ocupa el 33è lloc. 

 
El Tarragonès tot i comptar amb la capital (Tarragona) és la comarca de la 

província amb un resultat més negatiu. Està situada en la posició 27ena i 
presenta resultats bastants propers a la mitjana. L’alta mobilitat obligada amb 
TPC fa que els indicadors ponderats no siguin tan alts com haurien de ser. Per 
altra banda, la mobilitat obligada amb les altres capitals també es massa gran 
per les expedicions que hi ha, sent aquestes insuficients per a servir a tots els 
usuaris potencials. 

 
La Terra Alta, tot i la seva mala situació i ser una comarca molts cops 

oblidada per les Administracions, presenta els 3er millors resultats de totes les 
comarques de Catalunya. El perquè d’això s’ha de buscar en la mínima 
expressió de la mobilitat obligada cap a capitals que la comarca té que, 
conjugat amb el fet que compta amb algunes  expedicions ferroviàries amb 
connexió a Tarragona i Barcelona, fa que els indicadors es disparin 
positivament. Però és que de fet aquesta és la realitat, ja que per la poca 
població que té la comarca, el fet que compti amb expedicions amb tren fa que 
realment els seus habitants estiguin ben servits, com a mínim amb les capitals 
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de comarca. No tan bons són, en canvi, els resultats de l’indicador ponderat 
intern, tot i que aquest està sobre la mitjana. 

 
L’Urgell està situat en un més que discret 34è lloc. Bona culpa dels mals 

resultats són la mala disponibilitat de transport públic que cobreixi els 
desplaçaments interns, ja que és l’indicador més baix dels quatre. En general 
és una comarca que es veu perjudicada per la seva superfície urbana, però que 
en canvi és veu beneficiada per la seva poca mobilitat obligada en TPC, cosa 
que fa que l’indicador corresponent augmenti lleugerament. 

 
La Vall d’Aran no compta amb modes ferroviaris i juntament amb la 

comarca d’Osona, és una de les que presenten pitjor indicador global ponderat 
però que en canvi presenta una més que acceptable disponibilitat de transport 
públic interna, és a dir, per dins de la comarca (sempre tenint en compte les 
variables amb les que s’ha realitzat l’estudi: població, superfície urbana, 
mobilitat obligada i mobilitat obligada en TPC). També és una comarca que és 
veu perjudicada per la seva gran (relativament parlant, és clar) superfície 
urbana que, com li passava a la Cerdanya, fa que els indicadors parcials en els 
que intervé aquesta variable siguin molt baixos. Els indicadors en els que 
intervé la població, en canvi, són millors. Aquest desajustament entre la 
població i la superfície urbana té la seva explicació en la gran multitud de cases 
i de xalets que ocupen molta superfície però que en canvi, resten buits la major 
part de l’any o, com a mínim, els seus habitants no computen com a població 
de la comarca ja que no hi estan empadronats. Ocupa la posició 31ena. 

 
El Vallès Occidental és la comarca de l’àmbit metropolità que pitjors 

resultats ha obtingut, tot i comptar amb nombroses línies d’autobús i de tren, 
tant de Renfe com dels ferrocarrils de la Generalitat. Però és que es tracta 
d’una comarca amb un altíssim percentatge de mobilitat obligada i, també, amb 
molta població. Tot i que pugui semblar al contrari, presenta un dèficit 
d’expedicions que connectin amb alguna capital que, en aquest cas, és 
clarament Barcelona. L’enorme població que té (no oblidem que les ciutats de 
Sabadell i terrassa pertanyen a aquesta comarca) i l’alta mobilitat obligada cap 
a Barcelona fa que les expedicions actuals cap a la capital siguin, relativament 
parlant, insuficients. Pel que fa a la mobilitat interna i amb les comarques 
veïnes, l’indicador ens dona resultats semblants a la mitjana. En aquest cas, la 
poca superfície urbana que hi ha en relació a les expedicions (no oblidem que 
hi ha una alta densitat) beneficia als indicadors, però la mobilitat obligada en 
TPC els perjudica. 

 
Finalment, el Vallès Oriental presenta un cas molt similar a l’altre Vallès, 

però no tant exagerat, ja que la connexió amb Barcelona no és, en aquest cas, 
tan clara. És per això que està situada només un lloc per sobre d’ella, en el lloc 
23è. Els pitjors resultats són els que fan referència a les expedicions amb 
alguna capital de província (Barcelona), però no són tant dolent com en el 
Vallès Occidental. A més, també compta amb una disponibilitat de transport 
públic col·lectiu intern millor i això la situa per sobre de la seva comarca 
germana. Les explicacions al perquè d’aquests resultats són gairebé idèntics 
que els que hem comentat per al Vallès Occidental. 
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9.3.- Anàlisi per províncies 
 

Un cop ja estan analitzades cadascuna de les comarques, es pot dur a 
terme una diagnosi una mica més generalitzat, per tal de veure si es poden 
extreure comportaments similars de les comarques de cada província. 

 
A simple vista s’observa que la província que dona uns resultats més 

dolents és la de Lleida, doncs no té cap comarca entre les 8 primeres, i només 
n’hi ha dues (Garrigues i Alta Ribagorça) entre les 20 primeres comarques. 
Això indica que és la província amb una menor disponibilitat de transport públic 
col·lectiu diürn. 
 

Per altra banda sorprèn també que les comarques de Tarragona i, en 
especial, les de les terres de l’Ebre, no surten tan mal parades de l’estudi com 
en un principi es podria pensar. Només el Montsià es troba en les últimes 
posicions. 
 

Pel que fa a les províncies de Barcelona i de Girona, ambdues presenten 
comarques molt ben situades, com el cas del Baix Llobregat o el Garraf en 
terres barcelonines o el Ripollès i la Selva a la província de Girona; però també 
presenten altres comarques que treuen notes més aviat baixes: Berguedà i 
Osona (Barcelona) o Pla de l’Estany i el Baix Empordà (Girona) 
 

Finalment també cal remarcar que en general, les comarques que contenen 
alguna capital de província (el Barcelonès, el Tarragonès, el Gironès i el 
Segrià) estan situades en posicions intermèdies i no apareix cap d’elles en 
bones posicions. En concret, el Gironès està en la posició 13, el Barcelonès en 
la posició 14, el Tarragonès en la 20 i el Segrià, la pitjor de les quatre, en una 
preocupant posició 37. 
 

La taula següent mostra el valor mitjà de l’indicador ponderat global per a 
les 4 províncies de Catalunya: 
 
 

 Valor mitjà de l’indicador 
ponderat GLOBAL 

Comarques de Barcelona 3,87 

Comarques de Tarragona 4,32 

Comarques de Girona 3,43 

Comarques de Lleida 2,67 
 

Taula 19: Valor mitjà de l’indicador ponderat global per províncies 
 
 

Com dèiem abans, sorprèn que les comarques amb més disponibilitat de 
transport públic col·lectiu segons els paràmetres establerts en aquest estudi 
siguin les comarques tarragonines, mentre que les comarques barcelonines, 
presenten uns resultats menys esperançadors del que cabria esperar. També 
remarcar que mentre les comarques gironines presenten uns resultats 



                                                                                                 Diagnosi del transport públic col·lectiu en dies laborables a Catalunya 

  69 

acceptables, no es pot afirmar el mateix de les comarques de Lleida que, sense 
cap mena de dubte, són les més desfavorides en termes de transport públic. 
 

Evidentment aquest resultats són molt genèrics, ja que s’està generalitzant 
els resultats a tota una província, però són significatius per que ens indica que 
a diferència del que molts cops es pensa, no és tanta la diferència entre l’àrea 
metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya en temes de transport 
públic, ja que si bé és cert que les comarques d’aquesta regió (Baix Llobregat, 
Garraf, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental,...) no presenten resultats 
dolents, també cal afirmar que comarques amb relativa poca importància surten 
en llocs privilegiats. 
 

Hi té molt a veure, és clar, la presència d’expedicions ferroviàries, ja que les 
províncies de Tarragona i de Girona estan molt més ben servides amb aquest 
mitjà de transport que la de Lleida, i segurament per això obtenen un indicador 
ponderat global més elevat. Però això no deixa de ser un reflex de la realitat, ja 
que molt gent utilitza aquest mitja de transport i, per tant, és del tot just tenir-lo 
en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 20: Comparació entre la població d’una comarca 
                 i el valor del seu indicador ponderat global 

COMARCA Població (any 
2001)

Indicador 
ponderat 
GLOBAL

Barcelonès 2.093.670 3,91
Vallès Occidental 736.682 3,19
Baix Llobregat 692.892 6,40
Maresme 356.545 4,97
Vallès Oriental 321.431 3,22
Tarragonès 181.374 3,17
Segrià 166.090 2,02
Bages 155.112 3,09
Baix Camp 145.675 4,06
Gironès 136.543 3,37
Osona 129.543 2,45
Selva 117.393 4,28
Garraf 108.194 4,92
Baix Empordà 102.566 1,98
Alt Empordà 99.321 3,28
Anoia 93.529 3,71
Alt Penedès 80.976 3,65
Baix Ebre 66.369 4,44
Baix Penedès 61.256 4,34
Montsià 57.550 3,19
Garrotxa 47.747 3,28
Berguedà 37.995 3,12
Alt Camp 35.635 5,24
Noguera 34.744 3,42
Urgell 31.026 2,53
Pla d'Urgell 29.723 1,93
Ripollès 25.744 6,14
Pla de l'Estany 24.347 1,66
Ribera d'Ebre 21.656 4,70
Alt Urgell 19.105 4,46
Garrigues 18.999 3,58
Conca de Barberà 18.766 3,17
Segarra 18.497 3,10
Cerdanya 14.158 2,66
Terra Alta 12.196 5,60
Pallars Jussà 12.057 1,36
Solsonès 11.466 2,60
Priorat 9.196 5,35
Vall d'Aran 7.691 2,69
Pallars Sobirà 6.174 0,60
Alta Ribagorça 3.477 3,72

    <  0 ,5
    0 ,5  -  0 ,7 5
    0 ,7 5  -  1 ,2 5
    1 ,2 5  -  1 ,5
    >  1 ,5

V a lo r  re la t iu  re s p e c te  la  m it ja n a
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La Taula 20 de la pàgina anterior mostra els resultats de l’indicador global, 
amb les comarques ordenades segons la seva població amb l’objectiu de 
detectar quines d’elles tenen pitjor disponibilitat de línies de TPC. Aquest és un 
bon indicador, doncs és important saber on hi ha mancança de transport públic 
però aquest dèficit és més greu quan es produeix en una zona amb un gran 
nombre de persones, ja que la bossa de possibles usuaris del transport públic 
en aquestes comarques és molt gran i, per tant, és un dels punts on més es pot 
fer per lluitar contra l’ús indiscriminat del transport privat. 
 

Ens mostra que de les comarques amb més població, el Segrià, Osona i el 
Baix Empordà són les que presenten una pitjor disponibilitat de transport públic 
col·lectiu. Per contra, l’Alta Ribagorça, el Priorat i la Terra Alta són comarques 
amb pocs habitants però que tenen, en relació a la seva població, un nombre 
més elevat d’expedicions en TPC. 
 
 
9.4.- Anàlisi per vegueries 
 

Últimament als mitjans de comunicació es parla molt de la nova distribució 
regional de Catalunya que l’actual Govern vol dur a terme. De moment, es 
preveu la creació de set vegueries deixant de banda la organització provincial 
realitzada ja fa molt de temps des del govern central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Mapa de Catalunya per vegueries, la nova distribució territorial proposada  
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Aquestes vegueries pretenen organitzar i reflectir millor la realitat de 
Catalunya. Seran les següents: Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Catalunya 
Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. 
 

• Alt Pirineu i Aran: 
 

- Alt Urgell 
- Alta Ribagorça 
- Cerdanya 
- Pallars Jussà 
- Pallars Sobirà 
- Vall d’Aran 

 
• Barcelona 
 

- Alt Penedès 
- Barcelonès 
- Baix Llobregat 
- Garraf 
- Maresme 
- Vallès Occidental 
- Vallès Oriental 

 
• Catalunya Central 
 

- Anoia 
- Bages 
- Berguedà 
- Osona 
- Solsonès 

 
• Girona 
 

- Alt Empordà 
- Baix Empordà 
- Garrotxa 
- Gironès 
- Pla de l’Estany 
- Ripollès 
- Selva 
 

• Lleida 
 

- Garrigues 
- Pla de l’Urgell 
- Noguera 
- Segarra 
- Segrià 
- Urgell 
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• Tarragona 
 

- Alt Camp 
- Baix Camp 
- Baix Penedès 
- Conca de Barberà 
- Priorat 
- Tarragonès 
 

• Terres de l’Ebre 
 

- Baix Ebre 
- Montsià 
- Ribera d’Ebre 
- Terra Alta 

 
 
Si analitzéssim el valor dels indicadors ponderats globals de cada  comarca 

agrupats per vegueries obtindríem el següent gràfic: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Indicadors ponderats globals per comarques, diferenciades per vegueries 
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De la mateixa manera es pot calcular un valor mitjà dels indicadors 
ponderats globals de les comarques de cadascuna de les vegueries. El resultat 
és el següent: 

 
 

 Valor mitjà de l’indicador 
ponderat GLOBAL 

Alt Pirineu i Aran 2,58 

Barcelona 4,32 

Catalunya Central 2,99 

Girona 3,43 

Lleida 2,77 

Tarragona 4,22 

Terres de l’Ebre 4,48 
 

Taula 21: Valor mitjà de l’indicador ponderat global per vegueries 
 
 
A simple vista s’observa que de les set vegueries n’hi ha tres que presenten 

uns resultats prou bons, tres més que tenen resultats dolents i una d’elles amb 
resultats sobre la mitjana. 

 
Les tres vegueries més ben servides amb transport públic col·lectiu, a la 

vista dels resultats són, per aquest ordre, les Terres de l’Ebre (4,48), Barcelona 
(4,32) i Tarragona (4,22). Les més mal servides, també per ordre, són: Alt 
Pirineu i Aran (2,58), Lleida (2,77) i Catalunya Central (2,99). Finalment en una 
situació intermèdia es situa la vegueria de Girona (3,43). 

 
Els resultats que obté la vegueria de les Terres de l’Ebre (4,48), com ja 

s’ha dit, són realment sorprenents, ja que hom pensa que aquestes comarques, 
per la seva situació i per la seva història estan relativament oblidades. Els 
resultats no sols desmenteixen aquest extrem sinó que reflecteixen que són les 
comarques que més ben servides estan, en funció sempre, és clar, de la seva 
població, de la seva superfície i de la seva mobilitat obligada (tant la total com 
la que es produeix amb TPC). Òbviament el pas d’algunes expedicions 
ferroviàries per aquestes comarques permeten obtenir bons resultats ja que 
resten ben connectades amb Tarragona i Barcelona a més de fer-ho amb altres 
comarques veïnes. 

 
De totes formes caldria puntualitzar que si bé el tren afavoreix la mobilitat a 

distàncies relativament llargues, no fa el mateix amb distàncies curtes i, 
sobretot, amb distàncies internes. A més, el mode ferroviari és molt rígid, el que 
significa que s’afirma que la comarca està ben servida quan segurament només 
ho estan una o dues poblacions d’ella, precisament les que disposen 
d’estacions ferroviàries. Corregir aquest error és del tot impossible amb la 
metodologia emprada i tan sòls un anàlisi objectiu posterior ens permet 
acostar-nos encara més a la realitat de cadascuna de les comarques. 
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La vegueria de Barcelona (4,32) obté també un molt bon resultat. de fet, 
Barcelona obté molt millor resultat com a vegueria que com a província, ja que 
les comarques que pitjor resultat obtenien passen a pertànyer a una nova 
vegueria en la nova distribució regional. De fet, el resultat de Barcelona com a 
vegueria s’acosta més al que d’ella esperàvem, ja que és del tot conegut que 
l’àrea metropolitana té la millor xarxa de transport públic en termes absoluts. El 
que no estava tan clar era si en termes relatius , és a dir, combinant les 
expedicions existents amb les variables definides, els resultats serien també els 
millors. Òbviament l’anàlisi detallat de cada comarca (veure apartat 9.2) ens 
facilita més informació al respecte, però val a dir que Barcelona i els seus 
voltants presenten en general uns bons resultats. 

 
També bons resultats i, en aquest cas no tan esperables, són els que obté 

la vegueria de Tarragona (4,22). Com en el cas de les Terres de l’Ebre, la 
vegueria de Tarragona ha d’agrair “l’ajuda” del ferrocarril, ja que per ella hi 
passen totes les expedicions de tren que van no només a la resta de Catalunya 
sinó també cap a la resta de l’estat espanyol. Gairebé totes elles tenen com a 
mínim, un parell de parades a terres tarragonines i per això, els indicadors 
corresponents a la mobilitat intercomarcal surten beneficiats. Si en algun 
aspecte s’hauria de millorar aquest és, sens dubte, en la mobilitat interna, ja 
que és un tipus de mobilitat que el mode ferroviari no pot servir i pel qual les 
expedicions de bus existents segurament no són suficients. De totes formes, 
respecte a la província de Tarragona, aquesta vegueria ha baixat lleugerament 
de resultats doncs no inclou els valors positius de les Terres de l’Ebre que 
formen part d’una altra vegueria. 

 
En un lloc intermedi es situa la vegueria de Girona, que obté un valor mig 

dels indicadors ponderats globals de 3,43. Tot i disposar també d’expedicions 
ferroviàries aquestes no són tan abundants com les de les terres tarragonines i 
per això, el seu resultat final no és tan bo. En aquesta vegueria val tot el que 
s’ha comenta per la província de Girona, ja que és l’única vegueria que manté 
les seves comarques respecte a la província. Per tant, els resultats són els 
mateixos. 

 
A la part baixa de la classificació trobem a la vegueria de Catalunya 

Central, amb un índex de 2,99. Aquesta vegueria està formada per les 
comarques barcelonines que obtenien pitjor resultat (Berguedà, Osona i Bages) 
més una comarca lleidatana (Solsonès) i una altra comarca de Barcelona 
(Anoia). El fet d’agrupar en una vegueria les pitjors comarques de la província 
de Barcelona amb una comarca de la pitjor província (Lleida) fa que òbviament, 
els resultats d’aquesta vegueria no siguin gaire esperançadors. 

 
Una altra vegueria amb mals resultats és la de Lleida, al igual que passava 

amb la província.  Aquesta, que recordem que era la província amb uns 
resultats pitjors amb diferència, es pot considerar que s’ha dividit en dues 
vegueries: la de Lleida i la de l’Alt Pirineu i Aran. La primera d’elles es queda 
amb la part “bona” de la província, però tot i així, no es pot salvar de suspendre 
en pràcticament tots els aspectes, tant en mobilitat interna com intercomarcal. 
El seu índex de 2,77 indica clarament que s’ha de fer un esforç en aquesta 
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vegueria per tal de servir d’una forma correcta als seus habitants que no són 
pocs tenint en compte que conté el municipi de Lleida. 

 
Finalment, la vegueria amb pitjors resultats és la de l’Alt Pirineu i Aran, 

amb un índex total de 2,58. El fet de comptar amb les dues comarques amb 
pitjor disponibilitat de transport públic col·lectiu (Pallars Jussà i Pallars Sobirà) 
fa que els seus resultats siguin els més dolents de tots. La seva mala situació i 
el fet de comptar amb moltes comarques amb segones residències (la Vall 
d’Aran i la Cerdanya, per exemple) fa que la diferència entre la població real i la 
superfície urbana sigui massa gran per a ser contrarestada pel nombre 
d’expedicions. La presència de l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, que no obtenen 
uns mals resultats fa que l’índex global no sigui encara més baix. 

 
 
En general, s’observa que les vegueries de nova creació, és a dir, les 

Terres de l’Ebre, Catalunya Central i l’Alt Pirineu i Aran, només la primera 
d’elles obté uns resultats satisfactoris en quant a la disponibilitat de transport 
públic. Les altres quatre vegueries obtenen resultats bastant similars als que 
obtenien com a províncies, exceptuant la vegueria de Barcelona, que és la més 
beneficiada al “treure’s de sobre” a les comarques amb resultats més negatius. 


