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27 de novembre de 2021. La Pobla de Segur



D’on venim



Quasi tota la xarxa fèrria 
es va construir al segle XIX



• El temps de viatge s’ha reduït a la meitat
• Els viatges s’han mantingut al voltant de 4 diaris. Algun cop 5. Ara són 4
• El material ha canviat radicalment
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Viatges per any línia de la Pobla  



169 respostes

Enquesta als usuaris de la línia amb motiu del 70è aniversari



Enquesta als usuaris de la línia amb motiu del 70è aniversari



Enquesta als usuaris de la línia amb motiu del 70è aniversari



Enquesta als usuaris de la línia amb motiu del 70è aniversari



Opcions de futur de la línia Lleida-la Pobla



EL Pallars té un tresor





Más viajeros, más trenes,
menos emisiones

25/11/2021 13Bases para doblar el número de viajeros por 
ferrocarril en España

Context

 Necessitat de reduir ràpidament les emissions climàtiques

 El transport consumeix el 45% del total energia, s’ha d’importar quasi al 100%

 El transport és el sector amb  el consum energètic específic més alt

 Mode ferroviari: mobilitat  zero emissions, inclusiu, sostenible, segur

 Es necessiten poques noves infraestructures

 Però un molt millor funcionament  i rendiment de les existents

 2021, Any Europeu del Ferrocarril



Más viajeros, más trenes,
menos emisiones

25/11/2021 14Bases para doblar el número de viajeros por 
ferrocarril en España

El ferrocarril és a  la agenda política europea, no así a Espanya.

 Experiència europea d’èxit del traspàs de la planificació ferroviària a les regions a 
França, Alemanya o Holanda, que ha permès doblar les demandes.

 Política de substitució de vols curts per connexions ferroviaris Informe 
Greenpeace

 Recuperació a Europa dels serveis nocturns que es podria estendre a Espanya i als 
nostres països veïns, Portugal i França.

 Pla de contingència per donar resposta al canvi climàtic i un no descartable xoc 
energètic.

 El ferrocarril és a l'agenda política europea, no així a Espanya

Context a la UE



Opció 1. Prolongació a Andorra (estudi Generalitat 2003)

Sort

Andorra



Opció 1. Prolongació a Andorra (estudi Generalitat 2003)

Sort

Andorra

Longitud total:            87 km
Túnel:                        56 km
Lliure + viaductes:      31 km

Pressupost:       1.710 M€
Població coberta 100.000 hab
Inversió per habitants  17.100 €

Captació viatgers  1.000 /dia



Opció 2. Prolongació a França (projecte 1910) 

Sort

Esterri

Saint Girons



Saint Girons avui



Opció 2. Prolongació a França (projecte 1910 

Sort

Esterri

Longitud total:              93 km
Túnel:                          50 km
Lliure + viaductes:       43 km

Pressupost:                  1.700 M€
Població coberta          10.000 hab
Inversió per habitants 168.000 €

Captació viatgers           100 /dia

Saint Girons



Connectar-se al que ja existeix

Un munt de destinacions a 6h en transport 100% sostenible



Sort

Vall Fosca
Sort

Esterri

Conca de Dalt

El Pont de Suert

Opció 3. Millorar el que ja existeix



Opció 3. Millorar el que ja existeix

Pressupost:                         0 M€
Població coberta          13.000 hab
Inversió per habitants   --
Captació viatgers           200 /dia



Com s’organitza la millora

El Pont de Suert
Sort

Esterri

Conca de Dalt

Vall Fosca

1) Funció del ferrocarril de connexió primària
  * El Pallars (Tremp i Pobla)
  * Amb Lleida 
  * Amb Barcelona

2) Funció del bus de connexió amb el ferrocarril
  * Aportació des de tots els pobles fora de Tremp i la Pobla
             º Línia regular
             º  Funció del bus de connexió amb Tremp i la Pobla
             º Transport a la demanda



La millora del tren

El Pont de Suert
Sort

Conca de Dalt

Vall Fosca

  * 1. Canviar els horaris del tren

  * 2. No augment de servei fins que incrementi al menys un 
50% la demanda. Però sí una campanya al Pallars per donar a 
conèixer el tren

  * 3. Donar seguretat a l’explotació (cessar amb les 
interrupcions de servei)

  * 4. Crear un producte comercial Pallars-Barcelona en tren 
en connexió amb l’alta velocitat a Lleida

  * 5. Assegurar l’accés de qualsevol pallarès a les estacions 
del  tren amb un vehicle de servei públic a tarifa de bus (ALSA)



El Pont de Suert
Sort

Conca de Dalt

Vall Fosca1) Canviar els horaris del tren

  * Avançar 15 min la sortida de Pobla a primera hora (6:55) 
del matí per arribar a Lleida a les 8:30 

  * Suprimir el tren matiner de pujada a la Pobla i substituir-lo 
per un abans de dinar.

  * Endarrerir la sortida de Lleida a les 19:25 per arribar a 
Pobla a les 20:58)

  * Igualar el servei de dissabtes i diumenges amb el dels 
dies feiners



1) Canviar els horaris del tren



El Pont de Suert
Sort

Conca de Dalt

Vall Fosca
2) Campanya al Pallars per donar a 
conèixer el tren i el seus avantatges 
(el tresor del Pallars)

  * Pocs pobles d’Espanya tenen 4 serveis al dia

  * Molt pocs pobles d’Espanya poden anar i tornar en 
un mateix dia en ferrocarril a la capital de província i a la 
capital de la CCAA.



El Pont de Suert
Sort

Conca de Dalt

Vall Fosca3) Donar seguretat a l’explotació 

  * Posar en servei el tercer tren Stadler (havia d’arribar 
l’agost)

  * Construir un hangar a la Pobla on pugui pernoctar el 
tren d’una forma segura

  * Continuar millorant la protecció de la via contra 
caiguda de pedres.



El Pont de Suert
Sort

Conca de Dalt

Vall Fosca4) Producte comercial Pallars-Barcelona en tren 

  * Crear un abonament de 5 / 10 / 25 viatges Pallars-Barcelona 
amb connexió a alta velocitat al preu de 15 EUR el viatge amb 
AVANT/ALVIA (sempre que hi hagi places) i pagant la diferència amb 
AVE. Descomptes per joves i usuaris de la targeta daurada

  * Construir un hangar a la Pobla on pugui pernoctar el tren d’una 
forma segura

  * Continuar millorant la protecció de la via contra la caiguda de 
pedres.



El Pont de Suert
Sort

Esterri

Conca de Dalt

Vall Fosca

5) Assegurar l’accés de qualsevol pallarès a les 
estacions del  tren amb un vehicle de servei 
públic a tarifa de bus (ALSA)

Amb cita prèvia garantir l’accés al ferrocarril, a les estacions de 
Pobla, Salàs, Tremp o Cellers, de qualsevol pallarès amb un barem 
de preus amb preu  entre els 2 i 5 euros, bé amb servei de bus, bé 
amb transport a la demanda, bé amb taxi o bé amb combinació de 
les anteriors opcions.

Al llarg dels següents eixos
 La Pobla -Pont de Suert
 La Pobla- Vall Fosca
 La Pobla -Noguera Pallaresa- Esterri 
 La Pobla- Conca de Dalt
 Salàs- Rivert/Santa Engràcia 
 Nuclis de Tremp
 Tremp- Isona-Benavent
 Cellers-Llimiana-Vall de Barcedana-Sant Esteve de la Sarga



El Pont de Suert
Sort

Conca de Dalt

Vall Fosca

 Aportació des de tots els pobles fora de Tremp i la Pobla

             º 1. Línia regular
             º 2. Organitzar el Transport a la demanda

El paper del bus



El Pont de Suert
Sort

Esterri

Conca de Dalt

Vall Fosca

1) Funció del bus (ALSA) com a servei regular

Mantindrà la seva funció de bus de línia excepte en el corredor La 
Pobla -Lleida que serà cobert exclusivament pel tren

L’autobús no ha de competir amb el tren sinó que l’ha de 
complementar

Un viatger en tren costa a la comunitat la meitat que un de bus 



El Pont de Suert
Sort

Esterri

Conca de Dalt

Vall Fosca

2) S’ha d’organitzar el transport a la demanda 
interior 

Sobre la base dels serveis actuals a la demanda, ampliar-los i donar-
los robustesa 



Anàlisi de la captació de passatge pel tren

 Al Pallars capta 3,3 viatges /hab-any amb només 4 serveis per sentit.

 En el conjunt de la línia Lleida la Pobla la captació puja a 7,0 
viatges /hab-any amb 10 serveis per sentit.

 Al ramal d’Igualada de  FGC se’n capten 8,6 i al de Manresa 9,4 
viatges /hab-any però amb 34 serveis per sentit

Conclusions: 

 amb el pobre servei que es dóna, la resposta del Pallars es troba a 
nivells «normals». 

Hi ha poca diferència entre la captació del conjunt de la línia de la 
Pobla i els ramals de FGC a Igualada i Manresa.



Fins a quant es podria incrementar el passatge ?

450.000

250.000

+75%



D’on vénen els creixements de passatge

A) Creixement viatges a Barcelona

   a) Viatges Barcelona-Pallars

 Pallars Jussà, 878 viatges diaris. Objectiu captar el 10%
 Pallars Sobirà, 465 viatges diaris. Objectiu captar el 5%

Viatges nous Pallars-Barcelona, 40.533 / any

b) Viatges Barcelona-Noguera, 2.000 viatges diaris, Objectiu captar el 10%

Viatges nous Noguera-Barcelona, 73.000 / any



D’on vénen els creixements de passatge

B) Creixement viatges a Lleida per 

 Millora horaris
 Campanya difusió
 Racionalització servei de bus

   a) Viatges Pallars-Lleida (+25%)

Viatges nous Pallars-Lleida, 7.840 / any

b) Viatges Noguera-Lleida (+30%)

Viatges nous Pallars-Lleida, 66.036 / any

Total viatges Pallars-Noguera-Barcelona captats, 74.000 / any



D’on vénen els creixements de passatge

Total viatges Pallars-Noguera-Barcelona captats, 187.400 / any

                                            +75%



Altres mesures de govern que serien molt benvingudes

* Un sistema tarifari integrat a escala de Catalunya 
 
* Una nova estació al polígon industrial de Lleida, 
 
* Un augment de les possibilitats de transbordament a Lleida 
cap BCN

 * Assegurar una bona coordinació amb el sistema AVE a Lleida, 



Per pujar al Pallars sense cotxe sovint cal un cotxe per moure’s

Solució car-sharing

Servei públic de car-sharing

Altres mesures de govern que serien molt benvingudes



Tren dels llacs

• 30 circulacions l'any que aporten  7,300 viatgers a Pobla, front als 10.852 del servei regular. 

• Índex d'ocupació del 100%. 

• Aporta 3% dels viatges de la línia. 

• 31 euros A/T, front a 14 EUR A/T de la línia convencional

• Alt potencial turístic d'aquesta línia. 

• Comentaris del trip advisor indiquen que l'oferta turística complementària a final de línia s'ha de millorar 
molt. La gent no sap què fer a Pobla. Sí a Salàs ¡¡¡



Suïssa-Pallars. El que dèiem al 2018

42

St. Moritz, 5.000 habitants. Grisons, Suïssa



Tren dels Cims



Tren dels Cims

Portaria milers d’usuaris al tren de la Pobla. 

La línia Lleida-la Pobla podria captar 150.000 usuaris addicionals/any



La qüestió del temps de viatge



Moltes gràcies
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