
 

 

 

    ANÀLISIS DE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA      
       PROVINCIA DE TARRAGONA RESPECTE A LA URV 

 

                                                DOCUMENT   DE    TREBALL 
 

                          Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics 

                     Laboratori de Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica 
 

 

 

 

 



 

 

 

Equip de Treball 

Realització del text i Cartografia: Àlex Pérez Martínez i Eduard Roldán Ventura   

Supervisió cartogràfica: Xavier Lascorz Llort  

 

 

Coordinació del Projecte 

Jordi Andreu Bertran 

 

 

Direcció del Projecte 

Dr. Josep Oliveras Samitier 

 

 



Sumari 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  3

 

SUMARI 

 

SUMARI..................................................................................................................................3 

ÍNDEX DE MAPES .................................................................................................................4 

ÍNDEX DE QUADRES I GRÀFICS.........................................................................................5 

1 .- METODOLOGIA ..........................................................................................................................7 

2 .- ANÀLISI ÀMBIT LOCAL .............................................................................................................9 

2.1.- Els centres de la URV .......................................................................................10 

2.2.- Línies de transport urbà de la ciutat de Tarragona ...........................................10 

2.3.- Les línies de transport urbà de la ciutat de Reus..............................................13 

2.4.- Línies de transport urbà al municipi de Vila-seca..............................................14 

2.5.- Connexions interurbanes ..................................................................................15 

2.6.- L’accessibilitat als campus................................................................................20 

2.6.1.- Esquema resum general ....................................................................20 

2.6.2.- Campus Centre ..................................................................................20 

2.6.3.- Campus Sescelades...........................................................................21 

2.6.4.- Campus Part Alta ...............................................................................21 

2.6.5.- Campus Vapor Nou ............................................................................24 

2.6.6.- Campus Bellisens...............................................................................24 

2.6.7.- Campus de Vila-seca .........................................................................24 

2.7.- Nivell d’accessibilitat dels centres de la URV ...................................................27 

 

 

3 .- ANÀLISI ÀMBIT PROVINCIAL ................................................................................................. 28 

3.1.- La demografia ................................................................................................... 29 

3.1.1.-  Dades de població............................................................................. 29 

3.1.2.-  Projeccions de població previstes per al 2015 .................................. 30 

3.2.- Dades específiques sobre estudiants ............................................................... 33 

3.2.1.- Estudiants de segon grau................................................................... 33 

3.2.2.- Estudiants potencials universitaris (2001- 2004)................................ 34 

3.2.3.- Estudiants de la URV ......................................................................... 39 

3.3.- Mobilitat dels estudiants.................................................................................... 42 

3.3.1.-  Mobilitat obligada per raons d’estudi................................................. 42 

3.3.2.- Desplaçaments per raons d’estudi a nivell comarcal. ........................ 45 

3.4.- Els sistemes de transport.................................................................................. 54 

3.4.1.- Mobilitat amb ferrocarril...................................................................... 54 

3.4.2.- Mobilitat amb autobús ........................................................................ 73 

3.5.- Supòsits teòrics de despeses per desplaçament.............................................. 83 

3.6.- Proposta del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona............... 89 

4 .- CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI ................................................................................................ 91 

5 .- PROPOSTES D’ACTUACIÓ ..................................................................................................... 95 

6 .- BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 99 

 



Sumari 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  4

 

ÍNDEX DE MAPES 

 

Mapa 1. Localització dels centres..............................................................................................11 

Mapa 2.1. Interconnexions amb autobús .................................................................................18 

Mapa 2.2. Interconnexions amb ferrocarril ...............................................................................19 

Mapa 3.1. Parades més properes, de bus interurbà, als centres de la URV a Tarragona.......23 

Mapa 3.2. Parades més properes, de bus interurbà, als centres de la URV a Reus ...............25 

Mapa 3.3. Parades més properes, de bus interurbà, al centre de la URV a Vila-seca ............26 

Mapa 4. Procedència i percentatge d’estudiants matriculats de 1er curs a la URV 2004-05 ....36 

Mapa 5. Titulats universitaris per municipis ...............................................................................37 

Mapa 6. Estudiants universitaris potencials per municipis.........................................................38 

Mapa 7. Estudiants universitaris potencials per comarques......................................................41 

Mapa 8. Desplaçaments a fora per raons d’estudi. Any 2001 ...................................................53 

Mapa 9. Pols centrals i parades importants amb ferrocarril.......................................................65 

Mapa 10. Freqüències de les parades de ferrocarril.................................................................70 

Mapa 11. Cobertura de les diverses companyies d’autobusos a nivell municipal ....................85 

Mapa 12. Línies d’autobús a la província de Tarragona...........................................................86 

Mapa 13. Viatges diaris generats per les línies d’autobús a la província de Tarragona...........87 

 



Sumari 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  5

ÍNDEX DE QUADRES I GRÀFICS 

 

Quadre 1. Localització de les diferents facultats  i/o escoles de la URV..........................................10 

Quadre 2. Línies de transport urbà de la ciutat de Tarragona..........................................................10 

Quadre 3. Línies de transport urbà de la ciutat de Reus..................................................................13 

Quadre 4. Línies de transport a Vila-seca ........................................................................................14 

Quadre 5. Línies entre Tarragona – Reus – Vila-seca .....................................................................15 

Quadre 6. Horaris dels trajectes entre Tarragona i Vila-seca ..........................................................15 

Quadre 7. Horaris dels viatges entre Tarragona i Reus ...................................................................15 

Quadre 8. Horaris de desplaçaments entre Reus i Vila-seca...........................................................16 

Gràfic 1. Relació de viatges amb bus entre Tarragona – Reus – Vila-seca.....................................16 

Gràfic 2. Relació de viatges amb tren entre Tarragona – Reus – Vila-seca ....................................17 

Gràfic 3.  Línies totals de bus urbà a Tarragona, Reus i Vila-seca ..................................................17 

Quadre 9. Accessibilitat als diferents campus de la URV ................................................................20 

Quadre 10. Accessibilitat al Campus Centre....................................................................................20 

Quadre 11. Accessibilitat al Campus Sescelades ............................................................................21 

Quadre 12. Accessibilitat al Campus Part Alta i Rectorat ................................................................21 

Quadre 13. Accessibilitat al Campus Vapor Nou. Reus ...................................................................24 

Quadre 14. Accessibilitat al Campus Bellisens ................................................................................24 

Quadre 15. Accessibilitat al Campus de Vila-seca...........................................................................24 

Quadre 16. Nivell d’accessibilitat dels centres respecte a les parades/estacions............................27 

Quadre 17. Població per grups d’edat de les comarques de Tarragona..........................................29 

Gràfic 4. Població total per comarques de la província de Tarragona .............................................29 

Quadre 18. Evolució de la població per comarques  (2001- 2004) ..................................................30 

Gràfic 5. Evolució de la població per comarques  (2001-2004) ....................................................... 30 

Gràfic 6. Variació relativa de la població comarcal (2001-2004)...................................................... 31 

Gràfic 7. Projecció per comarques de la població futura potencial universitària.............................. 31 

Gràfic 8. Percentatge de la projecció per comarques de la població futura potencial universitària . 32 

Gràfic 9. Estudiants de  secundària ................................................................................................. 33 

Quadre 19. Evolució estudiants potencials per comarques (2001-2004)......................................... 34 

Gràfic 10. Evolució estudiants universitaris potencials per comarques (2001-2004)....................... 34 

Gràfic 11. Evolució estudiants universitaris potencials per comarques (2001-2004)....................... 34 

Quadre 20. Estudiants matriculats a la URV per comarques........................................................... 39 

Gràfic 12.  Matriculats a la URV per comarques .............................................................................. 39 

Gràfic 13. Relació de matriculats a la URV  i a la resta d’universitats de Barcelona ....................... 40 

Gràfic 14. Desplaçaments fora de l’àmbit de la URV d’ estudiants universitaris.............................. 42 

Gràfic 15. Relacions de mobilitat entre les principals poblacions del camp de Tarragona .............. 42 

Quadre 21. Mobilitat de Tarragona segons tipus de transport (2001).............................................. 43 

Quadre 22. Mobilitat de Reus segons tipus de transport (2001)...................................................... 43 

Quadre 23.  Mobilitat de Vila-seca segons tipus de transport (2001) .............................................. 44 

Gràfic 16. Volum de desplaçaments col·lectius en els tres nuclis de població ................................ 44 

Gràfic 17. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Alt Camp 2001) .................................................... 45 

Gràfic 18. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Baix Camp 2001) ................................................. 46 

Gràfic 19. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Baix Ebre 2001) ................................................... 47 

Gràfic 20. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Baix Penedès 2001)............................................. 48 

Gràfic 21. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Conca de Barberà 2001)...................................... 49 

Gràfic 22. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Montsià 2001) ...................................................... 49 



Sumari 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  6

Gràfic 23. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Priorat 2001) ........................................................50 

Gràfic 24. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Ribera d’Ebre 2001) .............................................50 

Gràfic 25. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Tarragonès 2001).................................................51 

Gràfic 26.- Mobilitat obligada per raons d’estudi (Terra Alta 2001) ..................................................52 

Quadre 24. Barcelona – Tortosa – València ....................................................................................54 

Quadre 25. Saragossa – Móra la Nova – Reus – Tarragona ...........................................................55 

Quadre 26. Barcelona – Reus (línia Barcelona – Saragossa)..........................................................55 

Quadre 27. Barcelona – Tarragona – La Plana – Picamoixons – Lleida..........................................56 

Quadre 28. Barcelona – La Plana – Picamoixons – Lleida ..............................................................56 

Quadre 29. Trens de rodalies. Línia interior de Barcelona (Baix Penedès) .....................................57 

Quadre 30. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Tarragona.............................................58 

Gràfic 27. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Tarragona ...............................................59 

Quadre 31. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Reus .....................................................60 

Gràfic 28. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Reus .......................................................61 

Quadre 32. Relació preu- distància amb ferrocarril fins a Vila-seca.................................................62 

Gràfic 29. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Vila-seca .................................................62 

Quadre 33. Relació preu amb ferrocarril fins els centres de la URV................................................63 

Gràfic 30. Relació preu amb ferrocarril fins els centres de la URV ..................................................64 

Quadre 34. Línia Vilafranca del Penedès – Tarragona ....................................................................73 

Quadre 35. Horaris de la companyia Poch, SA................................................................................74 

Quadre 36. Taula horaris Empresa Plana SL...................................................................................75 

Quadre 37. Horaris de la companyia Hispano de Fuente en Segures .............................................76 

Quadre 38. Horaris dels Autocars Jaime Carrera ............................................................................78 

Quadre 39. Horaris de la Hispano Igualadina a Tarragona i Reus...................................................78 

Quadre 40. Preus i horaris de les línies de Transports Públics del Priorat, SL. ...............................79 

Quadre 41. Horaris i preus dels Autocars Segarra fins a Tarragona i Valls .....................................80 

Quadre 42. Horaris de la línia Lleida – Tarragona pel seu pas per Valls......................................... 81 

Quadre 43. Horaris de la companyia Bus Tres ................................................................................ 81 

Gràfic 31. Cobertura de les companyies a la província de Tarragona ............................................. 82 

Quadre 44. Supòsits de despeses diàries dels estudiants cap a Tarragona i/o Reus ..................... 83 

Foto 1. Millora dels serveis amb autobús......................................................................................... 89 

Quadre 45. Desplaçaments entre poblacions del Camp de Tarragona ........................................... 90 

Quadre 46. Relació connectivitat bus- tren a les Terres de l’Ebre ................................................... 96 



1.-Metodologia 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .- METODOLOGIA 

 



1.-Metodologia 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  8

 

 

Objectiu General 

Analitzar les característiques de l’accessibilitat als diferents centres educacionals de Universitat 

Rovira i Virgili, mitjançant l’actual xarxa de transport públic d’autobús i tren en tota la província de 

Tarragona. També, i més concretament, l’accessibilitat interna i externa del transport públic urbà i 

interurbà envers als centres que la URV  té a les ciutats de Tarragona, Reus i Vila-seca. Realitzar 

els estudis pertinents de treball de camp i de laboratori, per la posterior presentació dels resultats 

obtinguts en un document de síntesi. 

 

Objectius específics 

Anàlisi en particular de la xarxa de transport públic (autobús i tren) urbà i interurbà, existents a les 

ciutats de Tarragona, Reus i Vila-seca per tal d’accedir a tots i cadascun dels centres educacionals 

de la URV. 

Anàlisi en general de la xarxa de transport públic (autobús i tren) de tota la província de Tarragona, 

i per a cadascun dels Campus de la URV  (a Tarragona, Reus i Vila-seca).  Amb la incorporació de  

mapes adjunts al document, permet una millor representació gràfica de les diverses dades que es 

tracten al projecte. 

 

 

 

Metodologia 

Per aquest estudi, es proposa actuar en dues fases: 

En la primera fase, es realitza un anàlisi d’àmbit local. Es comença per fer un estudi de la xarxa de 

transport públic, en concret el servei d’autobús urbà, de cadascuna de les tres ciutats citades 

anteriorment i que tenen centres educacionals de la URV. S’analitza estadísticament les línies, 

horaris, freqüències, parades, etc. que accedeixen als centres educacionals. També s’analitza 

estadísticament la interconnexió existent entre aquestes ciutats i els centres educacionals de la 

URV que aquestes tenen, en aquest cas, mitjançant l’estudi de la xarxa de transport públic 

interurbà de l’autobús i el tren. 

Per tal d’obtenir informació directe d’aquests serveis de transport públic, s’ha realitzat treball de 

camp fent alguns dels recorreguts de transport públic i entrevistant a persones coneixedores dels 

serveis de transport i/o empreses dedicades a donar aquests serveis. Alhora s’ha realitzat treball 

de laboratori, pel tractament estadístic de la informació obtinguda, tant del treball de camp com de 

les dades estadístiques extretes en la tasca de recerca. 

En la segona fase, l’anàlisi compren l’àmbit territorial de la Província de Tarragona. S’analitza 

també, estadísticament, la xarxa de transport públic d’autobús i tren que permet accedir als 

diferents Campus de la URV, mitjançant la realització igualment de treball de camp i de laboratori. 

 

        Dificultats  

Principalment, s’han trobat petites dificultats en la recerca d’informació, sobretot en quant a horaris 

i preus de determinades companyies. Algunes no tenien horaris ni preus per consultar, ja que a la 

pàgina web, no hi eren, o estaven incomplet, o bé tenien la pàgina web en construcció, i per tant, 

s’ha hagut d’anar a consultar-los a l’estació d’Autobusos de Tarragona i/o oficines corresponents.  
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2.1.- Els centres de la URV 
 
En aquest quadre resum i apartats posteriors, es mostren els diferents centres de la URV, amb la 

seva adreça i la localitat on estan ubicats (veure MAPA 1). Seguit de l’adreça de la facultat o 

escola, hi ha el campus on es pot localitzar el centre; per exemple, la facultat de Lletres, Infermeria 

i Jurídiques resten dins el Campus Centre, degut a la seva proximitat a la plaça Imperial Tàrraco 

(centre de Tarragona), i la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i també la 

d’Arquitectura, està en el campus Bellisens, degut a que la seva ubicació està pròxima a la 

carretera de Bellisens. 

 

Quadre 1. Localització de les diferents facultats  i/o escoles de la URV 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia 
 

2.2.- Línies de transport urbà de la ciutat de Tarragona 

 
Quadre 2. Línies de transport urbà de la ciutat de Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia 

Descripció de les diverses línies durant el curs escolar que connecten les zones de la ciutat de 

Tarragona amb la plaça Imperial Tàrraco i les diferents facultats. 

Línia 1. Connecta els barris de Llevant amb la plaça Imperial Tàrraco passant per la Via 

Augusta; ben comunicat amb la Facultat de Lletres i Escola d’Infermeria, i en canvi, menys 

accessible als centres de Publicitat i Relacions Públiques, Jurídiques i el Campus de Sescelades. 

La freqüència del servei és cada 25-30 minuts aproximadament. 

Línia 2. Acosta als estudiants que resideixen a la zona del Serrallo i Plaça dels Carros a la 

plaça Imperial Tàrraco i cap a Jurídiques pel carrer Marquès de Montoliu, on hi té parada. Ben 

comunicat amb Jurídiques i Lletres, i amb lleugeres distàncies dels centres de Publicitat i Relacions 

Públiques, Escola d’Infermeria i el Campus de Sescelades. La freqüència aproximada és cada 25-

30 minuts. 

Línia 3. Sortida des de La Canonja, passant per Bonavista, amb parada a plaça Imperial 

Tàrraco. Bona comunicació amb la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria, amb parada a Parc 

Central, en canvi queden més llunyans els centres de Jurídiques, Publicitat i Relacions Públiques, i 

el Campus de Sescelades. Aproximadament, la freqüència és cada 15-20 minuts. 

Línia 5. Trajecte des del barri de Bonavista fins al barri de Sant Salvador, amb parada a la 

plaça Imperial Tàrraco i a la carretera de Valls, té una bona comunicació amb la Facultat de Lletres 

i el Campus de Sescelades. Freqüència horària cada 15-20 minuts. 

Línia 6. Direcció Camp Clar – Sant Pere i Sant Pau, passant per Pere Martell. Està a prop 

de la facultat de Lletres i la facultat de Jurídiques amb parada al carrer Rovira i Virgili. Comunicació 

regular amb l’Escola d’Infermeria i mala correspondència amb Publicitat i Relacions Públiques i el 

Campus de Sescelades. Freqüència cada 10-15 minuts aproximadament. 

Línia 7. Enllaça el barri de la Floresta amb la plaça Imperial Tàrraco. Únicament, està ben 

comunicat amb la Facultat de Lletres, i queda molt lluny de Publicitat i Relacions Públiques i el 

Campus de Sescelades, i no tan distant de Jurídiques i l’Escola d’Infermeria. La freqüència 

aproximada és d’uns 15-20 minuts aproximadament. 
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Mapa 1 
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Línia 8. Uneix la zona de l’Hospital Joan XXIII amb la plaça Imperial Tàrraco i la vall de 

l’Arrabassada, pel camí de la Cuixa. Bona comunicació amb la Facultat de Lletres, l’Escola 

d’Infermeria, i Publicitat i Relacions Públiques, amb parada al Passeig de Sant Antoni, i mala 

accessibilitat per anar a Jurídiques i el Campus de Sescelades. Freqüència cada 15-20 minuts 

aproximadament. 

Línia 9. Connexió de La Móra i Ferran amb el centre de la ciutat, únicament la Facultat de Lletres 

resta ben comunicada ja que aquesta línia té poques parades i una periodicitat d’horaris molt 

llarga. Mala combinació per anar a Publicitat i Relacions Públiques, Jurídiques, Infermeria i el 

Campus de Sescelades. Freqüència cada 60-80 minuts aproximadament.  

Línia 10. Comunica l’hospital Joan XXIII amb el barri del Serrallo, passant per la plaça Imperial 

Tàrraco. Bon accés als centres de Lletres i l’Escola d’Infermeria, situació mitjana per arribar a 

Jurídiques, però mala combinació per anar a Publicitat i Relacions Públiques i el Campus de 

Sescelades. La llarga espera entre autobusos implica que la línia sigui poc factible i poc utilitzada. 

La seva freqüència és cada 50-60 minuts aproximadament. 

Línia 11. Connexió entre el barri de La Canonja i la plaça Imperial Tàrraco, amb la peculiaritat de 

que la franja horària disponible és de tres hores a la matinada i tres hores a la nit. Freqüència cada 

60 minuts i amb la peculiaritat de que surten tres autobusos pel matí (a les 5, 6 i 7 h) i dos per la nit 

(a les 22 i les 23 h). 

Línia 14. Línia directe entre la plaça Imperial Tàrraco i el Campus de Sescelades. Bona 

comunicació amb Lletres i Jurídiques, i en canvi, no és apta per accedir a la Part Alta on hi ha 

Publicitat i Relacions Públiques. Freqüència cada 10 minuts aproximadament. 

Línia 24. Acosta des de l’estació de la RENFE fins al Campus de Sescelades. El recorregut és des 

de l’estació fins al Campus de Sescelades passant per l’Avinguda Catalunya. Freqüència cada 60 

minuts aproximadament. Aquesta línia és fonamental per accedir per mitjà del ferrocarril  i/o bus al 

Campus de Sescelades. 

Línia 35. Va de La Canonja a Plaça Imperial Tàrraco, bona accessibilitat pels centres de 

Sescelades de Lletres i Infermeria, en canvi menys accessible pels centres de Sescelades i  per 

Publicitat i Relacions Públiques. Freqüència cada 45-50 minuts aproximadament. 

Línia 46. Passa per Sant Pere i Sant Pau i acosta a la plaça Imperial Tàrraco. Aquesta 

complementa la línia 6 de Sant Pere i Sant Pau. Bona combinació amb Lletres i Sescelades, i no 

tan bona amb Infermeria i Jurídiques. Mala combinació per anar a Publicitat i Relacions Públiques, 

i al Rectorat. Freqüència cada 40-45 minuts aproximadament. 

Totes les línies d’autobús resten ben comunicades amb la plaça Imperial Tàrraco (Facultat de 

Lletres, i bona accessibilitat a peu amb Infermeria i Jurídiques), mentre que, tan sols les línies 2 i 

24  tenen enllaç amb RENFE (parada a l’estació), i per tant, la seva accessibilitat és menor. Els 

horaris emprats en la realització del projecte són de la web oficial de l’Empresa Municipal de 

Transports Públics de Tarragona SA. (EMT), en base a l’hivern de 2004. No s’han tingut en compte 

els horaris ni les línies durant l’estiu, que es veu incrementat coma a reforç de la gran demanda. 

L’hora d’inici de les línies a Tarragona és entre les 6:15 h i 7:00 h del matí i l’últim servei és entre 

les 22:00 i 22:30 h de la nit. El preu del bitllet senzill és d’ 1€, però la majoria dels estudiants 

utilitzen el “Bonobus” de 10 viatges, amb un cost de 4,90 €, resultant 0,50 cèntims d’Euro el viatge. 

També hi ha l’opció del Bono 10/20, amb un cost de 4,60 €, però amb caducitat de 40 dies, i el 

Bono Estudiant, que costa 14,60 €, i les condicions son que s’ha de tenir menys de 23 anys i que 

caduca al 30 dies. Depenent del nombre de desplaçaments que fan els estudiants al dia, el Bono 

Jove val 57,90 €, és vàlid per a fer 4 viatges al dia amb correspondències, però caduca als 90 dies 

i va dirigit als estudiants menors de 21 anys. 
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2.3.- Les línies de transport urbà de la ciutat de Reus 

Descripció de les principal línies de transport urbà en temporada escolar a la ciutat de Reus i el seu 

recorregut fins a plaça de les Oques, que és la parada més propera de la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut i a les altres escoles universitàries. 

 

Quadre 3. Línies de transport urbà de la ciutat de Reus 

 

Font: Elaboració pròpia 

L-10. Línia que uneix el barri Montserrat amb el barri Gaudí, passant per l’estació d’autobusos i 

RENFE, per la plaça de les Oques fins a tornar al barri Montserrat. Aquesta línia és força utilitzada 

per al servei escolar ja que té parada a Col·legi M. Fortuny i IES Gaudí. Pel que fa al servei 

universitari arriba fins a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut amb parada a la plaça Prim. 

La durada del trajecte és d’uns 40 minuts i l’interval horari dels autobusos és d’uns 20 minuts 

aproximadament. 

L-11. Connecta el barri de Montserrat amb la plaça de la Llibertat i el centre urbà, passant per les 

estacions d’autobusos i de RENFE i la plaça de les Oques fins a tornar al barri Montserrat un altre 

cop. La durada del trajecte és de 40 minuts i l’interval horari entre barris és cada 20 minuts 

aproximadament, des de les 8:40 del matí fins les 18:20 de la tarda. La millor parada per accedir a 

la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és la de la plaça de les Oques. 

L-21. Servei des del barri de Sant Josep fins a la urbanització Pelai i polígon Agro-Reus, tot 

passant per la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l’estació de RENFE i plaça de les 

Oques, amb una accessibilitat mitjana a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. La durada 

del trajecte és de 60 minuts i la freqüència dels viatges és d’uns 70 minuts aproximadament. 

L-23. Línia que uneix el barri de Sant Josep amb el barri de la Immaculada, amb parada a l’estació 

de la RENFE, plaça de les Oques i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. La durada 

del trajecte és de 60 minuts i l’interval horari dels serveis és de cada 60 minuts aproximadament. 

L-27. Considerada una línia per a estudiants, i amb direcció Sant Josep - barri Gaudí, té com a 

principals parades la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, estació d’autobusos, plaça 

de les Oques, plaça Prim (aquestes dues últimes properes a la facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut) i finalment parada al barri Gaudí IES Domènech i Muntaner. Durada del trajecte de 40 

minuts, no passa per l’estació de RENFE, i no té cap interval horari perquè només té un únic servei 

que comença a les 7:40 del matí.  

L-28. També és una línia per a estudiants que comença el seu trajecte a la urbanització Pelai i 

arriba fins al barri Gaudí. Durant el seu recorregut passa per la plaça de les Oques, estació de 

RENFE, estació d’autobusos, barri Montserrat, barri Immaculada fins al barri Gaudí. La durada del 

trajecte és de 40 minuts, amb la peculiaritat de que aquestes línies per a estudiants només fan un 

viatge al dia, a les 7:25, i per tant, no tenen interval horari. 

L-30. Direcció Oques – Llibertat – Oques, passant per l’estació de la RENFE, plaça Llibertat (punt 

d’unió amb la línia cap a la urbanització del Pinar), Av. Marià Fortuny i estació d’autobusos fins a plaça 

de les Oques. La Facultat de Medicina té la seva parada més propera a plaça de les Oques, mentre 

que la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la parada més propera és l’estació 

d’autobusos. La durada del trajecte és de 30 minuts i l’interval horari dels serveis és d’uns 30 minuts. 

L-31. Línia de circuit tancat que enllaça la plaça de la Llibertat amb la urbanització del Pinar. Línia 

amb pocs serveis al dia, tan sols tres al migdia, un a la tarda i un altre a la nit. 

Totes les línies tenen com a una de les seves parades la plaça de les Oques, que actua com a node 

central en quant a la xarxa d’autobusos de Reus. Els horaris s’han extret de la pàgina web de Reus 

Transport Públic SA, i pertanyen a l’hivern de 2004. El preu del bitllet senzill és d’ 1 €, la targeta amb 

10 viatges costa 5,90 €, i la targeta de 10 viatges per a joves i estudiants val 5,20 €.  
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2.4.- Línies de transport urbà al municipi de Vila-seca 

Cal dir, en el cas de Vila-seca, que les tres línies que es veuen al quadre 4 no actuen com a 

transport urbà, ja que la seva categoria és més de transport interurbà. Els recorreguts d’aquestes 

línies, estan destinades a connectar Reus amb Salou i la Pineda, i això fa que els trajectes siguin 

llargs, amb una durada aproximada de 45 minuts, i d’un cost d’ 1,20 € el viatge. Totes aquestes 

línies tenen parada a l’estació de RENFE i  a l’ Escola Universitària de Turisme i Oci. 

 

Quadre 4. Línies de transport a Vila-seca 

 
Font: Elaboració pròpia 

La L 1. Surt de Vila-seca, amb parada a l’estació de RENFE, va cap a la platja de la Pineda, 

desprès passa per la plaça d’Europa de Salou, el baixador de RENFE de Port Aventura i l’Escola 

de Turisme i Oci, fins arribar al carrer Ramon d’Olzina (parada de l’autobús interurbà). La seva 

durada del trajecte és de 45 minuts i la freqüència dels horaris entre serveis és de 60 minuts. 

La L 2. Direcció Reus – Salou, passa per la Plana, estació de RENFE, carrer Ramon d’Olzina i 

Escola Universitària de Turisme i Oci, i també pel baixador de RENFE de Port Aventura, plaça 

d’Europa i estació de bus de Salou. La durada del trajecte és de 60 minuts, i tan sols hi ha 4 

viatges en tot el dia, cosa que mostra una certa deficiència en quant a la freqüència dels serveis. 

La L 3. Connecta l’estació de RENFE de Vila-seca amb la plaça d’Europa de Salou, passant pel 

carrer Ramon d’ Olzina, zona universitària i baixador de RENFE de Port Aventura. Després, fa un 

recorregut per Salou, i torna cap a Vila-seca fent les mateixes parades. Línia que també presenta 

una certa deficiència en quant a freqüència (5 en tot el dia). 

 

A mode de síntesi, i fent un anàlisi de les tres poblacions en conjunt, en quant a les freqüències en 

relació als centres universitaris, a la ciutat de Tarragona hi ha una millor comunicació i freqüència 

ja que la majoria dels barris i parts de la ciutat (línies 3, 5, 6, 7 i 8) es troben a una freqüència de 

15-20 minuts de mitjana. Exceptuant casos com, els de les línies 9, 10, 11 i 24,  les quals els 

intervals horaris són d’un 55-60 minuts, i per tant hi ha pocs serveis. El servei que fa la línia 14, 

destinat a fer un recorregut únicament pel Campus Sescelades fins a la Plaça Imperial Tàrraco, és 

el que gaudeix de millors serveis, ja que la freqüència és de 5-10 minuts. 

En quant a la ciutat de Reus, els serveis dels autobusos són sempre de circuits tancats, provocant 

uns trajectes llargs, i que els intervals dels horaris siguin alts. Així doncs, les línies amb millor 

freqüència són la 10 i 11, les del Barri de Montserrat, en canvi les línies 27 i 28 (serveis estudiants) 

tan sols tenen un únic servei al dia, a les 7:40 i 7:25, respectivament. 

Finalment, al municipi de Vila-seca, amb tres úniques línies que actuen com a transport urbà, 

connecten totes amb la RENFE, i al no tenir estació d’ autobús, para al carrer Ramon d’Olzina. La 

freqüència és molt alta per poder destacar-ne alguna, mala freqüència en conclusió. 
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2.5.- Connexions interurbanes 
 

Les connexions entre Tarragona – Reus – Vila-seca ens serveixen per veure la mobilitat dels 

estudiants de la URV i les dificultats que tenen a l’hora de desplaçar-se cap als centres 

universitaris. En el següent quadre, es mostra el preu i la durada del trajecte, la freqüència en que 

hi ha autobusos i la companyia que fa el servei. Així doncs, el preu del desplaçament de Tarragona 

a Reus, amb Hispano Igualadina, té un cost d’1,50 €, essent aquest un dels trajectes que més 

s’utilitza, ja que uneix dos grans pols del Camp de Tarragona.  

 

Quadre 5. Línies entre Tarragona – Reus – Vila-seca 

   

Font: Elaboració pròpia 
 

Quadre 6. Horaris dels trajectes entre Tarragona i Vila-seca  

 Línia Pratdip – Reus – Tarragona  

  

Font: T y J. Plana, Empresa Plana, SL. 

Quadre 7. Horaris dels viatges entre Tarragona i Reus  

Línia Reus – Tarragona  

 

Font: Dades extretes d’Internet de Hispano Igualadina 
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En les pàgines anteriors es poden observar els horaris de les línies que connecten les tres 

poblacions on estan ubicats els centres universitaris que hem anat veient al llarg d’aquestes 

pàgines. En primer lloc hi trobem els horaris entre Vila-seca i Tarragona, amb una freqüència de 

servei d’uns 45 minuts aproximadament i un temps de recorregut de 10 minuts, cosa que permet 

una bona accessibilitat a Tarragona. La Taula 7, mostra els horaris entre Tarragona i Reus, amb 

l’empresa Reus Tarragona Bus, contractada per Hispano Igualadina. La freqüència d’aquesta línia 

és de 15 minuts, temps d’espera mínim entre serveis i que dona una bona accessibilitat entre les 

dues ciutats. 

 

   Quadre 8. Horaris de desplaçaments entre Reus i Vila-seca 

 

Ambdues línies són servides per l’empresa Plana SL. 
Font: Dades extretes de www.vila-seca.info/vilasecabus.htm 

En el quadre 8, hi ha els horaris entre Reus i Vila-seca. El primer fa referència a la línia 2 Reus – 

La Plana – Vila-seca – Salou – Reus, extret de l’adreça d’Internet (www.vila-

seca.info/vilasecabus.htm). L’empresa que fa aquest servei (Empresa Plana SL.), és l’encarregada 

de fer el servei de bus urbà a Vila-seca, ja que aquesta no gaudeix de bus urbà propi. L’ altra línia 

va de Reus a Salou, passant per l’ autovia de Bellisens i per Vila-seca. Els reduïts serveis d’ 

aquestes línies provoca que la freqüència sigui de més de 120 minuts d’espera, donant una dèbil 

accessibilitat entre aquestes dues poblacions. 

Gràfic 1. Relació de viatges amb bus entre Tarragona – Reus – Vila-seca                   
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62,57

28,49

8,94

0 10 20 30 40 50 60 70

Trajectes

% de viatges al dia

Tgn - Reus; Reus - Tgn Tgn - Vila-seca; Vila-seca - Tgn
Reus - Vila-seca; Vila-seca - Reus   

Font: Elaboració pròpia 

El gràfic 1 mostra el percentatge de viatges diaris de bus entre els tres punts d’estudi. La línia 

Tarragona- Reus mostra els valors més alts, degut a l’alt grau de comunicació entre ambdues 

ciutats, testimoni inequívoc de les relacions socio-econòmiques entre els dos centres. En aquest 

sentit, ens serveix per donar a conèixer les facilitats i/o inconvenients entre els estudiants que 

viatgen diàriament cap a Reus o Tarragona (Veure MAPA 2.1). El mapa s’ha elaborat a partir de 

les dades dels gràfics, i ens serveix per veure d’una forma més representativa les relacions i 

connexions amb autobús entre les tres urbs. La diferència entre pols es veu notablement al mapa, 

amb el gruix de les línies i amb el valor, que mostra el tant per cent del nombre de viatges amb 

autobús al dia. 

La segona línia amb major volum és la Tarragona- Vilaseca. En aquest sentit, el % és inferior a 

l’anterior, donat per diversos motius. La gran majoria de viatgers circulen en un únic sentit 

(Vilaseca- Tarragona), que actua com a pol d’atracció. D’altra banda, i lligat en gran mesura a les 

activitats turístiques, les línies Tarragona- Vilaseca ens són de gran interès per saber quins 

inconvenients es poden trobar els diferents estudiants que accedeixen cada dia a Vilaseca, així 

com els que fan el sentit invers. Finalment, tenim les línies Reus- Vilaseca. Aquestes són les 

menys nombroses, i evidencien una manca de servei en aquest àmbit.  
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Gràfic 2. Relació de viatges amb tren entre Tarragona – Reus – Vila-seca 
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Font: Elaboració pròpia 

La línia de ferrocarril Tarragona- Vilaseca- Reus, esdevé un dels principals nexes de comunicació 

entre els tres punts de l’àmbit d’estudi. En aquest sentit, el gràfic mostra que la relació entre els 

tres nuclis és força equilibrada, amb només la variació Tarragona- Reus, que presenta un 

increment d’un punt per sobre de les altres. Queda clar que, les dues connexions esdevenen les 

mateixes, ja que les diferents línies que circulen entre Reus i Tarragona fan parada a la població de 

Vilaseca (Veure MAPA 2.2). La diferència entre poblacions és reduïda en quant a les possibilitats 

de mobilitat amb ferrocarril, en el mapa es veu la igualtat tan numèrica com gràfica, resultat d’una 

bona accessibilitat entre elles. 

 

 

 

 

Gràfic 3.  Línies totals de bus urbà a Tarragona, Reus i Vila-seca 

LÍNIES BUS URBÀ
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 Font: Elaboració pròpia 

En aquest gràfic 3, les dades que es presenten mostren el global de línies de bus urbà de cada 

població que passen per les diferents facultats establertes a cada centre. Es pot observar com 

Tarragona mostra el major nombre de línies, ja que actua de nucli connector, i també per 

l’existència de més centres universitaris en el seu interior. Reus, amb dos campus, és també el 

nexe connector entre els pobles interiors del Baix Camp.  

Finalment, el cas de Vila-seca, està relacionat amb el seu pes específic, ja que només hi ha un 

campus (Escola Universitària de Turisme i Oci), i el seu pes com a centre és petit en relació al pes 

que exerceixen els dos nuclis de Reus i Tarragona. 
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Mapa 2.1  
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Mapa 2.2  
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2.6.- L’accessibilitat als campus 

       2.6.1.- Esquema resum general 

En aquest quadre, s’indica els diferents campus universitaris i els diferents mitjans de transport 

amb els quals s’hi pot accedir. En primer lloc, tenim el Campus Centre, format per les Facultats 

de Lletres i Jurídiques, i per l’Escola d’Infermeria. Aquest té una gran accessibilitat degut a la 

posició central del Campus, proper a la Plaça Imperial Tàrraco i a l’estació d’autobusos, lloc 

d’aturada de la majoria d’autocars urbans i interurbans. La principal dificultat resideix en l’accés 

amb ferrocarril, ja que l’estació queda allunyada del Campus, uns 15-20 minuts. 

Quadre 9. Accessibilitat als diferents campus de la URV 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

En el següent Campus, Sescelades, el més gran de la URV en quant a nombre de centres, 

l’accés presenta dificultats a peu, ja que queda separada del nucli urbà de Tarragona ciutat. 

S’accedeix  principalment amb bus, i molt especialment amb el bus urbà, amb diverses línies 

que fan parada en aquesta zona. El ferrocarril, d’altra banda, queda allunyat del mateix.  

 

L’accessibilitat a la part alta és, d’altra banda, la més complicada. Si bé hem de tenir en compte 

que només hi ha un centre, el Seminari on s’imparteix Publicitat i Relacions Públiques, i que per 

tant, el volum d’estudiants és menor.  

També és cert que hi ha dificultats per accedir-hi, degut a diferents aspectes, relacionats 

principalment en la morfologia urbana de la zona, amb unes característiques concretes que 

dificulten l’accés amb transport públic. Per anar al Rectorat, els medis locomotors més usats 

són el taxi i el propi vehicle, ja que la línia amb parada més propera és la línia 8 i para al 

Passeig de Sant Antoni, a uns 5 minuts del Rectorat. 

 

En el cas del Campus Vapor Nou, ja dins de la ciutat de Reus, hi ha una certa similitud amb el 

Campus Centre de Tarragona. Per una banda, la zona del Facultat de Medicina es veu 

afavorida per una millor accessibilitat gràcies a la seva centralitat, des d’on es pot accedir amb 

major facilitat tant amb transport urbà com interurbà, amb alguna dificultat per qüestió de temps 

pel que fa a l’accés peatonal. D’altra banda, en el cas del Campus Bellisens, situat cap a la 

perifèria de Reus, l’accessibilitat ja presenta majors dificultats que l’anterior. Finalment a 

Vilaseca, on només hi ha un centre i també relacionat amb el menor pes socio-econòmic de la 

població, l’accés  presenta moltes més dificultats que els centres anteriors, encara que amb 

Tarragona l’accessibilitat és molt més alta que amb Reus. 

 

       2.6.2.- Campus Centre 

Quadre 10. Accessibilitat al Campus Centre 

 
Font: Elaboració pròpia 
 

Fent un anàlisi més exhaustiu, s’analitzen els diferents campus un a un. Primerament, el cas 

del Campus Centre, i si es fa èmfasi en el tema de la centralitat de la zona de la Plaça Imperial 

Tàrraco es troba una bona interconnexió pel que fa als autobusos urbans i interurbans. El fet 

d’estar pròxim a la plaça Imperial Tàrraco, el Campus Centre, gaudeix d’una situació 

immillorable en quant a la connectivitat, tant en bus urbà com interurbà.  
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La proximitat de l’estació de bus, és un factor important a l’hora d’accedir als diferents centres, 

així doncs, la facultat més allunyada és Jurídiques, a uns 15 minuts des de l’estació d’ 

autobusos (veure MAPA 3.1). Situació que serà la de la Facultat de Lletres i Escola 

d’Infermeria, un cop s’hagi traslladat a l’esmentat Campus. El principal problema però, radica 

en el cas del transport amb ferrocarril, ja que l’estació de tren de Tarragona queda relativament 

allunyada del Campus Centre. En aquest sentit, resulta clau la connexió del bus urbà (L-24) 

amb el Campus, i del qual s’ha detectat que, l’Escola d’Infermeria, queda fora d’una connexió 

directa, tot i que es pot accedir amb diferents línies que arriben a la zona de la Plaça Imperial 

Tàrraco i l’estació d’autobusos, properes a l’Escola.  

Com hem vist en la descripció de les línies de transport urbà de Tarragona, la línia 24 connecta 

l’estació amb el Campus Centre i el Campus Sescelades, fent un recorregut per  5 dels 7 

centres universitaris de Tarragona, quedant-ne fora el centre de Publicitat i Relacions Públiques 

del Campus Part Alta i l’escola d’Infermeria del Campus Centre. 

 

       2.6.3.- Campus Sescelades 

Quadre 11. Accessibilitat al Campus Sescelades 

 

Font: Elaboració pròpia 
 

Situat entre el barri de Sant Pere i Sant Pau i les urbanitzacions dels Quatre Garrofers i la 

carretera N-240, el Campus Sescelades presenta com a fet principal el quedar distanciat del 

centre urbà de Tarragona. Aquest fet remarca la idea de disposar de diferents línies urbanes de 

bus que millorin l’accés a Sescelades, tal com es veu en el quadre. Tot i això, s’ha de tenir en 

compte que en hores de màxima afluència estudiantil, s’observen problemes d’absorció per 

part dels autobusos que hi accedeixen, i que demostren que caldria millorar-ne alguns 

aspectes.  

D’altra banda, es troba algun punt que presenta certa dificultat d’accés. El primer fet és la 

manca de transport interurbà, on només hi ha accés des de Valls, deixant altres zones 

properes totalment desconnectades.  

Destacar també el cas que, la connexió Campus- Estació de ferrocarril, presenta també 

mancances, ja que només hi ha una línia d’accés directe entre els dos punts. En aquest sentit, 

resulta inevitable la interconnexió entre diferents línies de bus, com per exemple la línia 14, que 

comunica directament la Plaça Imperial Tàrraco amb el Campus Sescelades, resultant la línia 

més utilitzada per la majoria dels estudiants. Finalment, i lligat al que es deia al principi, l’accés 

a peu presenta majors dificultats, ja que la distància que separa el Campus amb l’estació 

d’autobusos de Tarragona i, sobretot amb la del ferrocarril, és considerable i molts estudiants 

veuen inviable anar-hi a peu i han d’agafar més d’un mitjà de transport. 

 

       2.6.4.- Campus Part Alta 
 

Quadre 12. Accessibilitat al Campus Part Alta i Rectorat 

 

Font: Elaboració pròpia 
 

La dificultat d’accés a la part alta ve donat principalment, per la seva morfologia urbana. Veiem 

que només hi ha dues línies que hi accedeixen,  però la parada més propera esta a uns 15 

minuts a peu del Seminari on s’imparteix Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació 

Audiovisuals i Periodisme. Un altre punt negre d’aquest Campus és la manca de connexió amb 

transport interurbà i la distància respecte a l’estació de ferrocarril, uns 25-30 minuts, fet que 

mostra que l’accessibilitat en el Campus Part Alta presenta certa dificultat. Així doncs, s’ha de 

tenir en compte que, en aquest punt només hi ha un centre annex de la Facultat de Lletres, per 

això, el volum d’estudiants serà menor que en altres Campus.  
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És, sens dubte, d’entre tots els centres universitaris el que, en principi, està més mal connectat, 

tant en bus urbà/interurbà com en ferrocarril, o fins i tot amb el seu accés a peu. 

Cal tenir en compte que aquests centres del Seminari desapareixeran en els propers anys per 

ser reisntal·lats en el Campus Centre junt a l’actual Facultat de Ciències Jurídiques, amb la qual 

cosa la situació serà l’exposada a l’apartat del Campus Centre. 

Pel que fa al Rectorat, com s’ha comentat anteriorment, l’accessibilitat és la mateixa que la dels 

estudis que es realitzen al Seminari, ja que són ubicats a la Part Alta i la distància que els 

separa és d’uns 50 metres. La distància respecte a les estacions d’autobusos i de RENFE, es 

troben a uns 25 minuts a peu, per què a una distància superior a 30 minuts seria inviable i els 

estudiants no la utilitzarien com a opció i preferirien anar amb taxi. 
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Mapa 3.1  
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       2.6.5.- Campus Vapor Nou 
 

Quadre 13. Accessibilitat al Campus Vapor Nou. Reus 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

L’accés al Campus Vapor Nou de Reus, presenta una bona accessibilitat. S’hi accedeix amb  

diferents línies de bus urbà, i la Plaça de les Oques actuaria com a node principal, que és on 

totes les línies hi tenen parada (veure MAPA 3.2). L’accés amb bus interurbà també té el seu 

nexe principal a la Plaça de les Oques, amb una connexió directa amb Tarragona. L’accés per 

ferrocarril també presenta una bona connexió, ja que s’hi pot accedir amb les línies de bus urbà 

esmentades abans. A més, la distància entre el Campus i l’estació de tren no és gaire 

important, per la qual cosa també s’hi pot accedir fàcilment a peu; amb l’estació central 

d’autobusos, la distància ja és més important, sent aquesta la principal dificultat que presenta 

l’accés al Campus. 

 

      2.6.6.- Campus Bellisens 

Quadre 14. Accessibilitat al Campus Bellisens 

 
Font: Elaboració pròpia 
 

Contràriament a l’anterior, el Campus Bellisens, situat també a Reus, presenta majors dificultats 

d’accés. L’inconvenient que hi ha és la seva situació perifèrica al centre urbà, fet que resulta 

clau en l’accessibilitat.  

 

Així, hi ha tres línies de bus urbà que comuniquen amb la Facultat d’Econòmiques i 

Empresarials, i a partir del curs que ve també amb l’Escola Superior d’Arquitectura, ubicada 

provisionalment al mateix centre, dues de les quals, la L-21 i L-23 connecten la Facultat amb 

l’estació de tren. Les dificultats d’accessibilitat són diverses. 

 

Principalment, el fet que no hi hagi cap bus interurbà que accedeixi directament al Campus, i 

que provoca que s’hi hagi d’arribar a partir de línies urbanes o de transport privat, quedant 

separat el centre universitari amb la resta de poblacions. L’altre fet resideix en la distància a 

peu entre les dues estacions, d’autobusos i de tren. La primera, situada a 25 minuts, suposa un 

temps considerable, mentre que la segona, la distància que separa els dos punts provoca un 

trajecte inviable, ja que el temps que s’hauria d’utilitzar per arribar-hi seria excessiu, de l’ordre 

dels 45-50 minuts. 

 

       2.6.7.- Campus de Vila-seca 

Quadre 15. Accessibilitat al Campus de Vila-seca 

 
Font: Elaboració pròpia 

Finalment, el cas de Vilaseca presenta característiques diferents a Reus i Tarragona. 

Principalment, el fet de no disposar de transport urbà, es superposa amb el transport interurbà 

amb Reus i Tarragona, ja que, les diferents parades que efectua dins del nucli de Vilaseca 

permeten una bona connexió dins de la població. Així com, també hem de tenir en compte que 

es tracta d’una població més petita que les dues anteriors, pel qual, l’accessibilitat, sobretot a 

peu, és més bona. Aquestes línies de bus, a més, actuen com a inteconnectadors amb l’estació 

de ferrocarril, concretament les línies L-1, L-2 i L-3. Així com, també s’ha de tenir en compte 

que només hi ha una Escola i que, per tant, el volum d’estudiants és menor (Veure MAPA 3.3). 
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Mapa 3.2  
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Mapa 3.3  
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2.7.- Nivell d’accessibilitat dels centres de la URV 

En el següent quadre, s’expressa els diferents nivells d’accessibilitat als Campus universitaris, 

és a dir, expressem de forma gràfica i mitjançant les variables distància i temps, la informació 

que s’ha donat als quadres anteriors.  

S’han avaluat el nivell d’accessibilitat en bona, mitjana i dolenta, segons el temps que es tarda 

en accedir als centres, des de l’estació o parada més propera. Trobem primer que, els Campus 

amb millor accessibilitat són el Campus Centre de Tarragona i el Vapor Nou de Reus. El primer, 

té bona accessibilitat amb el bus, tant urbà com interurbà, i que ve donat, tal com s’ha dit 

abans, pel paper de centre neuràlgic que exerceix la Plaça Imperial Tàrraco, i per la curta 

distància amb l’estació d’autobusos, on paren tots els autobusos interurbans que arriben a 

Tarragona. El segon, el Campus Vapor Nou, pel fet d’estar ubicat al centre de la ciutat de Reus, 

gaudeix de bona accessibilitat tant de transport urbà com d’interurbà.  

 

Quadre 16. Nivell d’accessibilitat dels centres respecte a les parades/estacions 

 
Font: Elaboració pròpia 

El problema però, ve donat amb el tren, ja que per exemple en els Campus Centre de 

Tarragona, a banda de la distància que els separa de l’estació, només hi ha connectada una 

línia de bus urbà entre les Facultats i l’estació, cosa que fa complicada la connexió. Pel que fa 

al Campus Vapor Nou de la ciutat de Reus, també hi juga un paper clau la Plaça de les Oques, 

des d’on arriben diferents línies de bus urbà i interurbà, i està a prop de la Facultat de Medicina 

i Ciències de la Salut.  

També la distància mitjana amb l’estació de ferrocarril, ajuda a una bona accessibilitat, ja que 

està a uns 10 minuts del campus, resultant la millor accessibilitat de tots els Campus. 

Pel que fa als campus de Vila-seca i Bellisens, hi ha una accessibilitat bona, però amb punts 

que s’han de millorar. Primer, en el cas de Vilaseca, l’accés per tren presenta dificultats, ja que, 

el nombre de parades és menor que a Reus i Tarragona, a més, la connexió amb bus es 

caracteritza per ser només interurbà,  ja que no hi ha transport de bus urbà, i aquest actua com 

a connector principal dins de la població. En el cas de Bellisens, si bé hi ha bona accessibilitat 

a nivell de bus urbà, hi ha mancances amb el bus interurbà, ja que no n’hi accedeix cap de 

directe, i sobretot amb el ferrocarril, el qual queda desconnectat amb el Campus, aquest fet 

implica per a molts estudiants haver de fer canvis de transport amb els costos subsegüents. 

Finalment, els Campus amb més problemes d’accessibilitat són el de la Part Alta de Tarragona 

i Sescelades. El primer, tal com s’ha dit, correspon a problemes donats per la circulació interna 

en aquest punt de la ciutat, amb una morfologia concreta que en dificulta l’accés. El cas del 

Campus de Sescelades però, mereix major atenció, ja que es tracta a tots els nivells  d’un dels 

principals Campus de la URV, amb diferents centres en el seu interior i amb un gran nombre 

d’estudiants que hi accedeixen diàriament. Al Campus només es pot accedir mitjançant el 

transport urbà (exceptuant el bus interurbà procedent de Valls), amb quatre línies d’accés diari, 

i l’autobús de l’empresa Plana, que té parada a la carretera de Valls, allí on para el bus urbà, fet 

que, a l’igual que en el cas anterior, obliga a realitzar ruptures de càrrega. 

D’aquestes línies però, cal tenir en compte que, per exemple, només una, la línia 24, connecta 

directament l’estació de tren amb el Campus Centre i arriba fins al Campus de Sescelades, i té 

la línia 14, que fa el servei des de la plaça Imperial Tàrraco fins al Campus de Sescelades. A 

més, el gran nombre d’estudiants que accedeixen diàriament i, més concretament en hores 

puntuals, remarquen la idea que cal augmentar els serveis.  

Per acabar, en el cas de bus interurbà, només hi ha una línia (Valls- Tarragona); això mostra 

que hi ha poblacions properes a Tarragona desconnectades del Campus, com el cas de 

poblacions de Reus, Cambrils, etc. i provoca que, per accedir-hi, s’hagin d’utilitzar diferents 

línies de bus; la que els porti a l’estació d’autobusos, i l’altra que els acosti cap al Campus. 
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3.1.- La demografia 

3.1.1.-  Dades de població 

          3.1.1.1.-  Dades generals  

Les següents dades mostren els volums de població comarcal en base al cens de l’any 2001, que 

és el darrer que s’ha realitzat. Aquestes han estat distribuïdes per grans grups d’edat, mostrant el 

valor percentual respecte del seu total. El quadre ens serveix per donar una visió general del 

territori i la seva població, analitzant aquells punts on hi ha major concentració de població i que, 

per tant, poden esdevenir els principals focus d’estudiants. No obstant, caldrà fer-ne un anàlisi més 

exhaustiu a nivell comarcal i també municipal per veure, amb major detall, aquells punts de major 

interès.  

En aquest primer punt es pot constatar que els focus de població principals es donen a les 

comarques del Tarragonès i Baix Camp, amb un pes important de les dues capitals, Tarragona i 

Reus, que son les ciutats que gaudeixen de la implantació de més facultats o escoles 

universitàries. Cal destacar però, el pes demogràfic del Baix Penedès, i també el de les comarques 

més meridionals de l’Ebre; el Montsià i el Baix Ebre, que es perfilen com a zones potencials molt 

dinàmiques. D’altra banda,  les comarques interiors de la província presenten els volums menors 

de població, marcades per la distància respecte a les grans ciutats de la província i a la complicada 

accessibilitat pel que fa a les vies de comunicació, es veurà més endavant. 

Quadre 17. Població per grups d’edat de les comarques de Tarragona 

 
Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 4. Població total per comarques de la província de Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia 

Amb les dades desglossades per grans grups d’edat, es poden veure els percentatges de població 

segons l’ edat. L’objectiu és tenir una àmplia visió de la divisió per grups, donant èmfasi als grups 

de població jove  i vella, que ens permeten tenir una visió aproximada de futurs estudiants 

universitaris. S’observa com les comarques interiors de la província, Conca de Barberà, Priorat, 

Ribera d’Ebre i Terra Alta presenten els valors més baixos de població jove (combinats amb els 

més alts de població vella). D’altra banda els valors més alts de població jove els trobem en les tres 

comarques centrals: Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès, on es captaran el 80% dels 

estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, degut a la proximitat a les ciutats on estan ubicades els 

centres com s’ha vist  anteriorment. 

 

 

 



3.-Anàlisi àmbit provincial 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  30

3.1.2.-  Projeccions de població previstes per al 2015 

La majoria de dades sobre població han estat extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(www.idescat.net). La majoria d’aquestes dades són de l’any 2001 i, per tant, abans de realitzar 

qualsevol anàlisi, cal fer-ne una valoració prèvia, i adaptar la informació a les necessitats del 

projecte. Cal dir també que, les dades sobre població que es presenten a continuació, tant a nivell 

de projecció com d’estudiants, és només informació prèvia al context general del projecte, i que, 

per tant, s’ha de tenir en compte de forma introductòria per comprendre el marc general de l’estudi. 

 

Quadre 18. Evolució de la població per comarques  (2001- 2004) 

 

Font: Elaboració pròpia 

El gràfic següent mostra una sèrie de diferències: lent creixement de les comarques interiors, amb 

uns increments inferiors al 5%, evolució semblant i més elevada del Montsià i Baix Ebre, entre un 

6% i un 7%, evolució important del Tarragonès i Baix Camp, propers al 10% i, la dada més 

significativa,  seria la del Baix Penedès, amb un creixement proper al 20%, en només quatre anys.  

Aquestes dades tenen una gran importància a l’hora de desenvolupar el treball posterior. Si bé les 

comarques interiors i el Baix Ebre i Montsià, les dades són menys significatives, no es poden 

obviar la resta: Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp. Tant en dades absolutes com relatives, 

presenten uns volums de població més elevats respecte l’any 2001, cosa comprensible ja que 

actuen com a pols dinàmics de tota la província. Per tant, a l’hora de realitzar els diferents estudis 

sobre variables de mobilitat i transport relacionades amb la URV i la resta de la província, s’ha de 

tenir en compte aquest punt. 

Gràfic 5. Evolució de la població per comarques  (2001-2004) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Referint-nos expressament al cas del Baix Penedès, que d’altra banda és el més significatiu, hem 

de tenir en compte un gran creixement que, com més endavant veurem amb les projeccions de 

població, es fa evident any rera any. Aquest augment es remarca per un aspecte que va més enllà 

del creixement natural; és que el Baix Penedès estaria al límit de l’àrea d’influència de Barcelona. 

Aquest fet pot ser determinant a l’hora de veure aquest creixement de població, present i futur, tal i 

com veurem més endavant en les projeccions de població. Aquest creixement, tant del Baix 

Penedès com d’altres comarques, és un fet que s’ha de veure amb deteniment. 
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Gràfic 6. Variació relativa de la població comarcal (2001-2004) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Si es té en compte que un percentatge d’aquest volum estarà comprès en el grup d’edat de 18-24 

anys, s’està parlant de futurs estudiants universitaris, i que, per tant, s’hauran de moure cap a 

diferents centres d’ensenyament superior. Per tant, s’haurà d’adaptar l’oferta de transport a una 

major demanda i, tenir present que unes millors comunicacions, poden afavorir un creixement en el 

nombre de desplaçaments cap a un centre o un altre.  

Les projeccions de població s’utilitzen per conèixer, a partir de l’estudi d’uns paràmetres presents, 

un volum aproximat de població futura (any 2015 aproximadament), a partir de diferents ritmes de 

creixement. Per tal de buscar una aproximació més acurada, s’ha realitzat una projecció dels futurs 

alumnes potencials de la Universitat. 

 

Gràfic 7. Projecció per comarques de la població futura potencial universitària 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Tenint en compte que les dades extretes són de l’any 2001, tal com mostren els gràfics anterior, 

s’ha buscat una major precisió en quant al grup d’edat 12-18 anys que serà el que el 2006 tindrà 

edat cursar estudis Universitaris. En aquest cas, si es té en compte que són dades de 2001, 

significa que, el grup d’edat 12-18 l’any 2000, serà, per al 2007, el grup d’edat 18-24 anys, que és, 

d’altra banda, el que ens interessa conèixer. A nivell global, el Baix Camp i Tarragonès presenten 

els volums més alts de població jove, mentre que les comarques interiors, els efectius més baixos.  
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Gràfic 8. Percentatge de la projecció per comarques de la població futura potencial universitària 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

D’altra banda, percentualment, el Baix Penedès continua presentant un creixement superior a la 

resta tots els ritmes establerts, fet que ens ve a dir que, de cara al futur, aquesta comarca pot 

presentar un volum destacat d’alumnes universitaris potencials.  

Tot i això, s’ha de tenir en compte que l’interès resideix en el volum total d’alumnes, i per tant, la 

informació que s’ha d’extreure de les gràfiques anteriors és el volum total, ja que ens pot donar una 

informació aproximada. Aquestes dades s’han d’afegir a l’anàlisi de les comunicacions i, a partir 

d’aquestes aproximacions generals, veure quins poden ser els nuclis de major potencial i les 

necessitats de transport que es poden tenir. Pel que fa al Baix Penedès, les dades d’aquesta 

comarca estan directament relacionades amb l’augment superficial de l’àrea d’influència de 

Barcelona. La bona comunicació amb el tren de rodalies i l’alt preu dels habitatges fan que molta 

gent que treballa a Barcelona desplaci el lloc de residència cap a les comarques del voltant.  

D’aquí aquest creixement potencial de cara al futur, més relacionat a la descentralització de l’àrea 

barcelonesa que a un creixement demogràfic natural. En aquests moments, no només creixen els 

municipis litorals del Baix Penedès, sinó també el de la segona i tercera línia respecte del mar, 

degut a la freqüència de trens per la línia de Vilafranca del Penedès, Bellvei, Santa Oliva, Sant 

Jaume dels Domenys i Llorenç dels Penedès. Aquests es desplacen principalment a l’estació de 

RENFE de l’Arboç, on recentment s’ha hagut d’ampliar la capacitat d’aparcament en més de 100 

places noves. 

Actualment, la zona del Penedès és l’única de la província amb trens de Rodalies a Barcelona per 

les dues línies, des de l’Arboç, el Vendrell i des de Sant Vicenç de Calders. Els trens de Rodalies, 

com més endavant veurem, té una freqüència molt més elevada que la resta de ferrocarrils. Això 

provoca una dualitat entre els desplaçaments generats i atrets per part de la comarca del Baix 

Penedès, que també tindrà un reflex en la mobilitat dels estudiants.  
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3.2.- Dades específiques sobre estudiants 

3.2.1.- Estudiants de segon grau 

Gràfic 9. Estudiants de  secundària 

 

Font: Elaboració pròpia 

Per conèixer els moviments per motius de transport que poden realitzar els estudiants i conèixer 

els principals fluxos de mobilitat, primer de tot cal conèixer el potencial d’estudiants i futurs 

universitaris que poden arribar als centres que s’estan analitzant. L’anterior gràfic presenta els 

actuals alumnes que estan cursant estudis secundaris i que, per tant, representen un percentatge 

de potencials estudiants universitaris en un futur. El gràfic mostra estudiants de Batxillerat i Cicles 

Formatius de Grau Mitjà i Superior, en el qual ja es poden observar les grans diferencies entre 

comarques.  

S’ha de tenir en compte que, els principals potencials sorgiran del Batxillerat, tot i que també s’ha 

de pensar en altres sortides provenint dels Cicles Formatius. S’especifica el pes important del Baix 

Camp i Tarragonès en tots els nivells de secundària, mentre que la Terra Alta i el Priorat presenten 

els valors més baixos. Observi’s també el volum d’estudiants procedent del Baix Ebre i Montsià, 

amb volums importants d’estudiants universitaris potencials, sobretot de Batxillerat, que més 

endavant veurem en els gràfics d’estudiants potencials universitaris. 

Aquest gràfic ha de servir per introduir el context general de la mobilitat. Hem de tenir en compte 

que són dades del 2001 i que per tant, s’ha d’entendre com informació orientativa. També s’ha de 

relacionar directament amb les projeccions de població establertes abans, i més concretament amb 

les dades d’evolució de la població entre els anys 2001 i 2004.  

Conèixer el volum d’estudiants que poden arribar als centres universitaris en el futur, pot servir 

d’eina per veure quins nuclis seran claus en un període de temps a curt termini. En aquest cas, 

observem la dualitat entre Baix Camp i Tarragonès, on les seves capitals, Reus i Tarragona, 

presenten el pes més important i que, per tant, presentaran volums de mobilitat més grans, tenint 

en compte el nombre d’estudiants de secundària que presenten i les bones xarxes de comunicació 

que permeten una major accessibilitat. 
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3.2.2.- Estudiants potencials universitaris (2001- 2004) 

Quadre 19. Evolució estudiants potencials per comarques (2001-2004) 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 10. Evolució estudiants universitaris potencials per comarques (2001-2004) 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 11. Evolució estudiants universitaris potencials per comarques (2001-2004) 

 

Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, es mostra informació relacionada amb els estudiants universitaris potencials, és a 

dir, les dades de població del grup d’edat de 18-24 anys, sota el supòsit que és en aquest grup on 

estan la majoria d’estudiants universitaris. S’ha de tenir en compte però que es tracta sols 

d’informació global, ja que, òbviament, dins d’aquest grup d’edat només hi ha un percentatge 

concret que cursa estudis universitaris. A  més, cal pensar que hi ha altres estudiants universitaris 

d’altres edats. Tant el quadre com els gràfics anteriors, mostren l’evolució en aquest aspecte entre 

els anys 2001 i 2004. A nivell absolut, la variació, tant positiva com negativa, no ha estat gaire 

important en totes les comarques, exceptuant el Baix Penedès, que ha experimentat un augment 

de més de 600 estudiants, que representa un creixement demogràfic de més del 10% en poc més 

de tres anys, i que respondria a les noves migracions procedents de l’àrea metropolitana de 

Barcelona i de l’estranger. 
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Aquest aspecte però, ha de tenir una doble lectura. Tal com mostren els diferents anàlisis realitzats 

sobre el Baix Penedès, aquest i els de projecció de població, mostren un creixement constant 

d’aquesta comarca.   Per tant, analitzant aquest aspecte, pot significar de cara a un futur immediat 

un augment del nombre de desplaçaments a tots els nivells des d’aquesta comarca, i que s’haurà 

de tenir en compte els diferents transports i comunicacions als quals estan lligades les diferents 

poblacions. 

A banda del Baix Penedès, hi ha altres punts que cal observar. Primer que tot, l’augment 

percentual que experimenta la comarca del Montsià, essent el màxim relatiu que mostra el gràfic, 

amb un creixement notable respecte al 2001. Altres comarques com el Baix Ebre, Tarragonès i 

Baix Camp, també experimenten un creixement, però amb menor mesura. Les comarques interiors, 

amb especial èmfasi el Priorat i Terra Alta, experimenten un descens important en el pes d’aquest 

grup d’edat respecte al total de la població comarcal. 

En el MAPA 4 de la pàgina següent, es mostren els estudiants universitaris potencials per 

municipis, on es pot veure la gradació de colors que simbolitza el grau d’universitaris potencials 

respecte el percentatge de població total. Aquest mapa serveix per observar les poblacions amb 

menys estudiants potencials, menys d’un 4% del total de la població, i permet especificar d’entre 

totes les comarques, aquells municipis on hi influeixen els factors de manca de bones 

comunicacions i una població més envellida. 

D’entre aquestes poblacions, cal destacar Mont-ral, Montferri, Margalef, Savallà del Comtat i 

Vallfogona de Riucorb, com a zones amb els nivells més baixos d’universitaris potencials de la 

província. En canvi, els municipis que representen un alts percentatges d’universitaris potencials 

pertanyen a Tarragona, Reus, Valls i Tortosa  
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Mapa 4  
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Mapa 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest mapa, es representen en xifres absolutes el nombre d’estudiants potencials en base al 

grup d’edat de 12 –18 de l’any 2001. Clarament es pot veure com les dues comarques amb un pes 

més important són les que tenen més població, i que fan de pol central de la província.  

La coincidència d’aquest MAPA 5 amb el MAPA 7, referent a la procedència dels estudiants de la 

URV, fa que es complementin i s’intueixi la tendència que seguirà. Com és obvi, els màxims 

nombres d’estudiants potencials es concentraran en les comarques on hi hagi més població en 

edat d’estudiar, com és el cas del Tarragonès i el Baix Camp, representades en aquest mapa de 

color verd. 

Les comarques que segueixen a les anteriorment descrites són, el Baix Penedès, Baix Ebre i 

Montsià, representant entre 5000 i 10000 estudiants universitaris potencials. Aquestes es troben 

molt ben comunicades tant amb el Tarragonès i el Baix Camp, com amb Barcelona. 

Les comarques com la Conca de Barberà, l’Alt Camp i la Ribera d’Ebre, resten ben comunicades 

tant per les línies d’autobús com per les línies ferroviàries direcció Lleida i Saragossa. 

Per contra, les comarques amb unes xifres més baixes, són el Priorat i la Terra Alta, coincidint amb 

el mapa 7, on hi convergeixen els factors de escassa comunicació i poca població. 

En el MAPA 6, es mostren els titulats universitaris en base al 2001, on destaquen els municipis de 

Tarragona, Reus i Tortosa com a màxims nuclis de titulats. Les poblacions que segueixen, en 

quant a nombre de titulats són el Vendrell, Valls, Cambrils i Amposta. En canvi, els municipis que 

es troben de color blanc, indica que no hi ha titulats. Aquests municipis estan ubicats principalment 

a la Conca de Barberà, Priorat i algun a la Terra Alta i l’Alt Camp. 

Tot i les dades que s’han mostrat, s’ha de seguir en el marc general del projecte. Conèixer la 

població i la seva evolució és bàsic per comprendre a grans trets quin pot ser el volum de viatges 

per raons d’estudi que tindran incidència en un futur pròxim. Tot i això, caldrà analitzar més 

profundament aquestes variables, i més concretament amb el nombre d’estudiants de la URV i la 

seva procedència, que ens permetrà estudiar amb major profunditat els detalls relacionats amb la 

mobilitat dels estudiants i les característiques del transport col·lectiu de cada zona. 
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Mapa 6  
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3.2.3.- Estudiants de la URV 

S’ha mostrat els futurs potencials d’estudiants que pot tenir la URV de cara al futur i que, per tant, 

afectaran de forma directa la mobilitat i els accessos als diferents centres universitaris que hi ha 

presents als tres nuclis d’anàlisi (Tarragona, Reus i Vila-seca). D’altra banda, i un cop s’han els 

diferents supòsits establerts, veure quina és la realitat actual i quins són els punts que s’han de 

tenir en compte. 

La següent informació tracta del nombre d’estudiants que, en aquests moments, estan 

desenvolupant els seus estudis a la Universitat Rovira i Virgili. Aquests estudiants pertanyen 

només a la província de Tarragona, deixant de banda la resta, ja que ens interessa conèixer la 

mobilitat a nivell intern i provincial. 

Quadre 20. Estudiants matriculats a la URV per comarques  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Evidentment, els majors índexs pertanyen a les comarques més rellevants, com Tarragonès amb 

3615 estudiants i el Baix Camp amb 2402 estudiants a la URV. Les comarques com Alt Camp i 

Baix Ebre, es perfilen com a zones potencialment amb un nombre d’estudiants a la URV cada cop 

més elevat. Ans el contrari, les comarques que es troben en una situació més estancada, són les 

de la Conca de Barberà, Ribera d’Ebre, Montsià i Baix Penedès. Aquesta última, dóna una xifra tan 

baixa degut a la proximitat i a la influència amb les universitats de Barcelona. Per últim, les 

comarques que presenten un descens són la Terra Alta i el Priorat, a causa de les dificultats de 

comunicacions i dels escassos índexs de població. 

Gràfic 12.  Matriculats a la URV per comarques 

 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

Com es pot veure en el gràfic 12, i relacionant-ho de nou amb un major nombre de població, tant el 

Tarragonès com el Baix Camp presenten els valors més alts. A més, la proximitat amb els diferents 

centres i facultats de la URV es relaciona directament amb un major nombre d’estudiants 

matriculats. Per altra banda, el Priorat i Terra Alta, seguit també de la Ribera d’Ebre i Conca de 

Barberà, presenten valors inferiors. Destacar de nou una sèrie de comarques; primerament el Baix 

Penedès, amb uns valors inferiors a comarques amb menor pes demogràfic, com la Conca de 

Barberà o la Ribera d’Ebre. Aquest fet remarca de nou la importància que hauria de tenir aquesta 

comarca en el nombre d’alumnes matriculats i que, en canvi, no corroboren les dades esperades.  

D’altra banda, cap al sud, també hi ha una sèrie de punts que s’han d’analitzar. Tant el Montsià 

com el Baix Ebre, tal com s’ha vist anteriorment, presenten volums de població importants, amb 

especial èmfasi en els grups d’edat amb potencialitat universitària.  
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Aquest fet però, i tal com també s’ha vist en el Baix Penedès, no es reflexa en les dades totals: 

entre ambdues comarques no arriben als mil estudiants matriculats (veure MAPA 7). Aquestes 

dades encara són més significatives que la del Baix Penedès ja que, en aquesta comarca, influeix 

directament el tema de les comunicacions i transports, sobretot amb l’àrea de Barcelona, així com 

la influència de la capital catalana dins la comarca. El cas del Baix Ebre i Montsià però, la distància 

amb l’àrea de Barcelona és quasi el doble que amb Tarragona i la línia de tren i les línies de bus 

són gairebé les mateixes que les de Tarragona. En canvi, i tal com es veu en l’apartat posterior 

sobre la mobilitat per comarques, la majoria de desplaçaments per raons d’estudi es realitzen a 

Barcelona. 

Finalment, destacar també el pes que representen les comarques de l’Alt Camp, la Ribera d’Ebre i 

la Conca de Barberà, on un important percentatge de la població universitària realitza els seus 

estudis a la URV. Cal veure també quina és la tendència actual. En aquest sentit, es mostra el 

nombre de matriculats d’aquest curs, la seva procedència i la universitat de destí, per tal de veure 

quines són les comarques amb major nombre d’estudiants matriculats i que, per tant, realitzen 

major nombre de desplaçaments als centres de la URV. 

En el gràfic 13 es comprova  quines són les principals àrees subministradores d’estudiants a la 

URV d’entre les comarques de la província de Tarragona. Òbviament, les dues principals 

corresponen a l’àrea de Tarragona i Reus, les principals ciutats i que compten amb un major volum 

d’estudiants, com correspon a les ciutats se més població Aquest fet és important conèixer per tal 

d’estructurar correctament la xarxa de transports i comunicacions i facilitar l’accessibilitat als 

centres. La resta de comarques presenta diferències notables. Per una banda, el volum és inferior, 

relacionat directament amb un menor pes demogràfic d’aquestes comarques.  

D’aquestes, la diferència segueix mostrant la feblesa de les comarques interiors, principalment el 

Priorat, la Conca de Barberà, la Terra Alta i, amb menor mesura la Ribera d’Ebre. Tot i això, 

aquestes comarques tenen el  seu centre de gravetat cap a les facultats i escoles de la URV, tal 

com mostra el volum d’estudiants que s’hi desplacen. També entraria en aquest grup l’Alt Camp, el 

Baix Ebre i Montsià, amb major nombre d’estudiants matriculats aquest any. 

 

Gràfic 13. Relació de matriculats a la URV  i a la resta d’universitats de Barcelona  

 

Font: Elaboració pròpia 
 

Contràriament, hi ha el cas del Baix Penedès que té un major nombre d’estudiants matriculats a 

centres de Barcelona. Influeixen diferents factors en aquest cas. Un dels més importants seria en 

les preferències dels estudiants, ja que Barcelona i els diferents centres universitaris, presenten 

una oferta més àmplia d’estudis universitaris, cosa que provoca que molts estudiants es desplacin 

fins aquesta ciutat per desenvolupar-hi els seus estudis, però especialment perquè Barcelona 

exerceix una gran influència en famílies juntament emigrades de la seva àrea metropolitana. Això 

fa que, psicològicament, el referent de capitalitat sigui Barcelona, mentre que Tarragona- Reus ho 

veuen desconegudes. 

La relació i influència de Barcelona ve a més molt afavorida per la xarxa de transport i freqüència 

dels viatgers que van amb ferrocarril des de El Vendrell, on hi ha enllaços cap a Barcelona cada 

trenta minuts. 
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Mapa 7  
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3.3.- Mobilitat dels estudiants 

3.3.1.-  Mobilitat obligada per raons d’estudi 

Gràfic 14. Desplaçaments fora de l’àmbit de la URV d’ estudiants universitaris 

 

Font: Elaboració pròpia 
 

Destaca per damunt de tot el nombre de desplaçaments del Baix Camp, superiors als del 

Tarragonès, el qual ens indica un volum de població estudiantil que surt de la comarca cap a altres 

àmbits comarcals, sent una de les principals destinacions Tarragona. La informació donada 

expressa els desplaçaments tant amb transport individual com col·lectiu. Per tant, en aquest primer 

punt, reflexa el gran volum de població estudiantil, més de 6000, que es desplaça entre els dos 

pols principals de la província. Per comprovar els desplaçaments entre Reus i Tarragona, cal 

buscar informació més concreta, a fi de comparar el nombre de desplaçaments, tal i com es pot 

veure en els gràfics 14 i 15. 

 

Gràfic 15. Relacions de mobilitat entre les principals poblacions del camp de Tarragona 

 

Font: Consorci del Transport Públic Col·lectiu del Camp de Tarragona 

 

El gràfic 15 mostra els diferents desplaçaments entre els principals nuclis del Camp de Tarragona. 

Si s’observa el moviment de Reus a Tarragona i de Tarragona a Reus, hi ha un gran volum de 

població que es desplaça diàriament de Reus fins a la capital provincial. Per tant, es pot afirmar 

que el nombre d’estudiants que es desplaça diàriament a Tarragona, representa un percentatge 

força important, superior al dels estudiants del Tarragonès que estudien fora de la comarca, 

comarca on els desplaçaments són més elevats a nivell intern. 

Destaca també, en el cas de desplaçaments a fora per raons d’estudi, el pes del Montsià, Baix 

Ebre i Baix Penedès, que ressalta l’idea que es realitza un gran nombre de desplaçaments 

d’estudiants cap als centres universitaris. Per tant, si tenim en compte aquestes dades, s’ha 

d’analitzar la situació del transport públic a la zona, a fi de buscar possibles solucions, ja que la 

major part d’aquestes persones agafen el tren diumenge a la nit i es queden a viure a Reus o 

Tarragona durant tota la setmana per reduir costos i no haver-se de desplaçar cada dia. 
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Una forma de veure millor el pes que representa cadascun dels nuclis universitaris als que estem 

fent referència, és a partir de la mobilitat existent entre Tarragona, Reus i Vila-seca i la resta de la 

província, de la qual es poden extreure dades de gran interès. Tot i que són dades de l’any 2001, 

les darreres que presenta l’Institut d’Estadística de Catalunya, que si bé ens donarà informació 

orientativa del que pot representar en l’actualitat. 

Els següents quadres presenten la mobilitat general dins dels tres àmbits de la URV, Tarragona, 

Reus i Vila-seca, incloent la mobilitat generada i l’atreta, per comprovar i comparar el nombre i 

característiques dels desplaçaments a nivell global, ja que s’inclouen tots els viatges realitzats per 

estudiants a partir de 16 anys que no treballen. A més, també ens permet conèixer les 

característiques dels desplaçaments. 

 

Quadre 21. Mobilitat de Tarragona segons tipus de transport (2001) 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Tarragona presenta un nombre considerable de desplaçaments interiors per raons d’estudi i, com 

és lògic, el transport individual, que es refereix al transport particular, és força més nombrós que el 

col·lectiu, el que ens demostra el gran pes que encara manté aquest tipus de transport dins les 

ciutats. La resta de tipus de transport, tenen dins del nostre objectiu d’estudi, una menor 

importància i, per tant, no es tractarà amb tanta cura. 

 

Un punt important per conèixer però són els desplaçaments generats i atrets i la seva diferència. 

En el cas de Tarragona, la diferència és clara a favor dels viatges atrets, pel qual ens demostra 

que hi ha un nombre important d’estudiants que es desplacen fins a Tarragona i, dins d’aquest, un 

elevat nombre es desplacen amb transport col·lectiu. La importància de Tarragona com seu central 

de la majoria de facultats i centres docents, reflexa clarament l’elevat nombre de desplaçaments 

atrets, en comparació als altres dos nuclis. 

 

Quadre 22. Mobilitat de Reus segons tipus de transport (2001) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Reus, segon nucli amb importància, presenta un menor volum de desplaçaments, tot i que la 

diferència entre generats i atrets és positiva. Cal destacar que el nombre de viatges atrets és la 

meitat que el de Tarragona, degut a diferents factors: menor pes socio-econòmic que la capital i 

també, com és lògic i si tenim present el nombre de centres de la URV, un menor nombre de 

facultats, ja que només hi ha les de Medicina i Ciències Empresarials i, a partir d’aquest curs 2005-

06 també s’implantarà l’Escola d’Arquitectura. 

Reus disposarà de tres dels ensenyaments amb un bon volum d’estudiants, Medicina, Ciències 

Empresarials i Arquitectura. A banda, també hem de tenir en consideració que, a partir del curs 

2005-06, s’inclouen Fisioteràpia, Dietètica i Nutrició, Econòmiques, Direcció i Administració 

d’Empreses, i altres títols propis i postgraus. Aquest fet doncs, farà augmentar el nombre de 

desplaçaments, tant en transport individual com col·lectiu. 
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Caldria senyalar i, contràriament al que succeeix amb Tarragona, que el nombre de desplaçaments 

des de fora, és a dir, els atrets, el transport individual quasi dobla al transport col·lectiu. Aquest fet 

pot remarcar la idea d’una necessitat de millorar els accessos amb transport col·lectiu a la capital 

del Baix Camp, analitzant-ne la situació i veure quines alternatives hi poden haver. 

Quadre 23.  Mobilitat de Vila-seca segons tipus de transport (2001) 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

El darrer nucli és Vila-seca. El nombre de desplaçaments a la població és força inferior a la resta 

de nuclis, ja que, entre altres aspectes, Vila-seca només disposa d’un centre, l’Escola de Turisme i 

Oci. És obvi doncs senyalar que el nombre de desplaçaments generats sigui superior al d’atrets. 

Cal destacar que, igual que amb Reus i Tarragona, el transport individual és més gran en 

desplaçaments interiors, i que s’intensifica degut a que, Vila-seca no disposa de transport urbà, i el 

transport interurbà és limitat. 

D’altra banda, i semblant al que succeeix amb Reus, la població té una notable diferència entre els 

viatges atrets amb transport col·lectiu i l’individual; el transport col·lectiu és inferior a l’individual, pel 

qual caldria veure’n quina és la situació i quins aspectes caldria senyalar en quan a l’accessibilitat 

amb tren i bus. 

 

 

 

Gràfic 16. Volum de desplaçaments col·lectius en els tres nuclis de població 

 

Font: Elaboració pròpia 
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3.3.2.- Desplaçaments per raons d’estudi a nivell comarcal. 
 

A continuació, es presenta informació relacionada amb la mobilitat d’estudiants a nivell comarcal, 

segons dades de l’IDESCAT en base a l’any 2001, ja que no s’han trobat dades més actuals (veure 

MAPA 8). Les dades representen els moviments d’estudiants a partir de 16 anys i que no treballen, 

pel qual hi haurà representat un gran nombre d’estudiants universitaris que, lògicament, es 

desplacen als diferents centres de la URV per a cursar els seus estudis. Òbviament, en aquest 

grup d’edat, s’inclouen els estudiants de batxillerat i cicles formatius. Cal esmentar que només 

s’expressen els moviments exteriors, excloent els moviments interurbans, i que per una altra 

banda, també s’hi representen de forma ordenada els principals destins escollits pels estudiants. 

 

Gràfic 17. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Alt Camp 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia  

La mobilitat dels estudiants de l’Alt Camp, s’orienta principalment cap a Tarragona, degut a una 

distància relativament pròxima, l’oferta tarragonina i a l’existència d’una connexió de bus directe 

des de Valls, Pla de Santa Maria i Alcover, cada 90-100 minuts aproximadament.  

La connexió amb la línia de ferrocarril procedent de Lleida, i el canvi amb les parades de 

Picamoixons, la Riba i Alcover, provoca que per anar amb tren des de Valls a Tarragona, s’hagi de 

passar per Reus o per Sant Vicenç de Calders, la qual cosa fa que el tren no sigui un transport 

factible. Tot i això, i deixant de banda el paper central de Valls com a capital comarcal, el pes de 

Barcelona també és important, degut a diferents motius, entre ells el fet de disposar de majors 

centres educatius i universitaris. Així doncs, també cal ressaltar la línia de tren directe fins a 

Barcelona, la qual ve de Lleida i que es desdobla a La Plana- Picamoixons, amb les parades a 

Valls, Nulles i Sant Vicenç de Calders.  

De la resta de destinacions, Reus amb un nombre menor de desplaçaments per raons d’estudi, es 

situa desprès de Barcelona. En aquest sentit, resulta clau la línia de bus Vila-rodona – Reus, amb 

parades per diferents poblacions de la comarca de l’Alt Camp, i la línia de tren Lleida- Tarragona, 

amb parada a Reus. 
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Gràfic 18. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Baix Camp 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia  

El cas del Baix Camp en quant a mobilitat, té una sèrie d’aspectes a remarcar. Primerament, en el 

cas del ferrocarril, per aquesta comarca hi passen les tres línies principals de la província: 

València- Barcelona, Lleida- Tarragona i Saragossa- Móra la Nova- Tarragona. Tot i això, hi ha una 

notable diferència entre la part més costanera i l’interior (exceptuant Reus). A la costa, tenim 

parades de tren de la línia València- Barcelona de forma constant a l’Hospitalet de l’Infant, 

Cambrils i Salou, així com a Mont- roig, però aquesta amb menor freqüència. El cas de Reus en 

aquest aspecte, va més enllà del paper de capital, ja que la seva estació actua com a nexe entre 

les línies que venen de Saragossa i Lleida i la de València. 

D’altra banda, la part més interior de la comarca, que coincideix amb les poblacions de menor 

potencial demogràfic, presenta dificultats a l’hora de desplaçar-se amb ferrocarril, amb un nombre 

inferior de parades als diferents baixadors a Duesaigües, Riudecanyes i Botarell (veure MAPA 9).  

Cas a banda és el de les Borges del Camp, amb una freqüència major que les anteriors, té un 

paper important d’atracció de passatgers procedents de l’interior de la comarca i de poblacions del 

Priorat que volen desplaçar-se cap a Reus o Tarragona. 

En el  cas del bus, el paper entre Reus i Tarragona és semblant, amb un nombre de línies regulars 

semblant entre les dues ciutats. Així com, també cal destacar el paper de ciutats costaneres, en 

especial el nucli Cambrils- Salou, amb una important connexió entre Reus i Tarragona, degut 

principalment a l’efecte del turisme, amb una freqüència de serveis d’uns 30-40 minuts. 

Però el principal aspecte a remarcar és la relació entre els dos nuclis principals de la província: 

Reus i Tarragona. El gràfic mostra un gran volum de població cap a Tarragona. Aquest fet ve donat 

tant per causes de caràcter pròpiament d’oferta d’estudis, com pel fet que es remarcava al principi, 

en ressaltar la línia València- Barcelona i les diferents parades que té en poblacions costaneres 

amb potencial demogràfic destacat, provocant que el centre de gravetat no sigui la capital 

comarcal, Reus, sinó Tarragona, on la línia de ferrocarril és directa. A més, el cas de Tarragona es 

veu augmentat per la línia de ferrocarril procedent de Saragossa i per les línies d’autobusos diaris 

entre ambdues ciutats, amb una freqüència alta, que ajuda a que hi hagi un volum constant i 

destacat de desplaçaments. 

De la resta, destacar Barcelona que, com veurem en la resta de comarques, Barcelona representa 

un pes socio-econòmic de primer ordre i que, per tant, trobem que a cada comarca hi ha un volum 

destacat d’estudiants que s’hi desplacen.  
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Gràfic 19. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Baix Ebre 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia  

 

El gràfic presenta a Barcelona com el principal destí dels estudiants del Baix Ebre. Sorprèn si més 

no aquesta dada, ja que si es té en compte la proximitat com a principal factor a l’hora de 

desplaçar-se, i que ben segur que en aquest cas intervenen altres factors. En el cas del ferrocarril, 

hi ha quatre estacions amb bona freqüència de trens (Tortosa, l’Aldea, l’Ampolla i l’Ametlla de Mar) 

i dues de menor importància (Camp-redó i Camarles). Aquesta és l’única línia, la de València- 

Barcelona, on la distància des del Baix Ebre fins a Barcelona quasi és el doble que a Tarragona, 

provocant que hagi major despesa econòmica i de temps.  

Per tant, el fet que Barcelona presenti major nombre de desplaçaments pot respondre a qüestions 

de caràcter més personal. El cas de Reus és també és força explícit. A Tortosa, d’altra banda, h i 

ha la Fundació Universitària Doctor Manyà, centre adscrit a la URV que fins el curs 2004-05 s’ha 

impartit Ciències Empresarials i la diplomatura de Turisme.  

A més, també com a centre adscrit a la URV hi ha l’Escola d’Infermeria Verge de la Cinta. Aquests 

centres estaran, a partir del curs 2005-06 integrats a la URV i seran per tant, de règim públic, 

prenen en certa manera l’èxode d’estudiants del Baix Camp i altres comarques. 

A les Terres de l’Ebre, l’empresa HIFE, és l’encarregada del transport col·lectiu per carretera i per 

tant, és la que presenta un major servei entre les poblacions meridionals de la província 

tarragonina, actuant Tortosa com a nucli central. El nombre de línies d’autobús en direcció a 

Tarragona és menor, fet que demostra que la majoria d’estudiants del Baix Ebre, i en extensió de la 

resta de la zona, utilitzin majoritàriament el tren per desplaçar-se. 
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Gràfic 20. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Baix Penedès 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia 

El Baix Penedès representa un dels casos de major interès. S’observa el pes de Barcelona en 

primer lloc, amb un volum important d’estudiants procedents d’aquesta comarca, doblant la ciutat 

de Tarragona tot i estar més a prop. Si tenim en compte l’àrea d’influència de Barcelona, amb una 

major connexió i freqüència amb ferrocarril, des del Baix Penedès surten diferents trens de 

Rodalies, i és l’única comarca de la província de Tarragona on hi són presents, afavorint una major 

disponibilitat de transport públic i, per tant, major nombre de desplaçaments (veure MAPA 9). A 

més, hi ha l’estació de Sant Vicenç de Calders, principal nexe de la província, amb diferents 

interconnexions.  

Tot i això, l’important és destacar l’interior del Baix Penedès, on les dues estacions principals, 

l’Arboç i El Vendrell, tenen línia directa amb Barcelona, mentre que, per arribar a Tarragona o 

Reus, han de fer transbord a Sant Vicenç de Calders, augmentant el preu i el temps.  

En el cas del bus, d’altra banda, hi ha una millor connexió amb els centres universitaris. L’empresa 

Penedès té una línia que recorre els diferents pobles del Penedès i part del Tarragonès (Roda de 

Berà, Torredembarra i Altafulla) fins a Tarragona, amb una freqüència alta. La línia però sols és fins 

a Tarragona, deixant de banda la resta de centres universitaris de Reus i Vila-seca. 
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Gràfic 21. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Conca de Barberà 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

La Conca de Barberà és una de les comarques amb menor nombre d’estudiants i desplaçaments 

però, a nivell percentual representa una de les comarques de major importància. Tal com mostra el 

gràfic, Tarragona representa, per la Conca de Barberà, el principal destí dels estudiants comarcals. 

Malgrat que, aquesta comarca és, juntament amb la Terra Alta  una de les comarques amb pitjor 

connexió amb els centres de la URV. A la Conca només hi ha tres estacions de tren, Vimbodí, 

l’Espluga de Francolí i Montblanc. El nombre de parades però és ínfim: només tres parades a 

Vimbodí i quatre a l’Espluga de Francolí i Montblanc.  

Pel que fa al bus, el servei directe amb Tarragona i Reus tampoc és massa bo. Només hi ha dues 

línies directes: Barberà de la Conca- Montblanc- Tarragona i Montblanc- Valls- Tarragona. Tot i 

aquest fet, el nombre de desplaçaments és major cap a Tarragona, aspecte lligat a un efecte clar 

de proximitat geogràfica amb els centres de Tarragona, Reus i Vila-seca. Així també hi ha dos 

centres secundaris que atraurien estudiants: Lleida i Igualada; aquesta última ciutat per la connexió 

que té amb Santa Coloma de Queralt i rodalies. 

Gràfic 22. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Montsià 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

El Montsià presenta, en un primer punt, una dada curiosa: és la comarca amb menys estacions de 

ferrocarril. Només n’hi ha una en funcionament, la d’Ulldecona, però amb només dues parades 

diàries, cosa que la fa gairebé inactiva. El paper de desplaçament per ferrocarril d’aquesta comarca 

el juguen les estacions de l’Aldea i Tortosa, a les quals els estudiants s’hi desplacen a l’hora 

d’agafar el tren. El principal fet es comparar-ho amb el Baix Ebre en quan al nombre de 

desplaçaments cap a Barcelona que, igual que l’anterior, presenta un nombre major per causes 

distintes a la proximitat geogràfica.  

En el cas del bus, i també semblant al cas del Baix Ebre, les diferents línies de bus del Montsià, 

tenen com a principal destí les capitals comarcals, Tortosa i Amposta, amb poques línies directes 

cap als centres de Tarragona, Reus i Vila-seca.  
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El cas d’Amposta, com els casos anteriors, respon al paper que juguen les capitals comarcals com 

a centres de secundària principalment, així com en el cas del Montsià el paper que juga Tortosa, 

com a nucli principal de les Terres de l’Ebre. Cal destacar també un volum important de 

desplaçaments fora de Catalunya, degut al fet de la proximitat amb la Comunitat Valenciana. 

Aquest fet és important remarcar-lo ja que, a fets de volum de desplaçaments, el paper de 

València, i on Castelló podrien ser destacats de cara al futur, ja que, per a la gran majoria de 

pobles d’aquesta comarca, aquestes dues ciutats tenen una distància similar a Tarragona i 

Barcelona.  

 

Gràfic 23. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Priorat 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Juntament amb la Terra Alta, el Priorat presenta el menor nombre de desplaçaments de la 

província, relacionat òbviament amb un menor pes demogràfic. Al igual que succeïa amb la Conca 

de Barberà, el nombre més gran de desplaçaments es dona cap a Tarragona, amb un notable 

segon lloc cap a Reus. El fet ve donat per dos punts claus: en primer lloc, les diferents estacions 

que hi ha al Priorat, tot i que la freqüència és menor, la línia té parada directa a Tarragona i Reus, i 

en segon lloc, la distància amb aquests és relativament curta. 

A banda d’aquest fet, cal comptar que hi ha diferents línies de bus que circulen diàriament, 

procedents algunes de la Ribera d’Ebre i que connecten directament amb Reus i Tarragona. 

Aquest fet ajuda a augmentar el nombre de desplaçaments cap als centres de la URV. 

 

Gràfic 24. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Ribera d’Ebre 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia 
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La Ribera d’Ebre té dos centres interns des d’on arriba un volum d’estudiants important: Flix, amb 

desplaçaments vinguts principalment del nord de la comarca i part del Priorat, i Móra d’Ebre, capital 

comarcal i amb desplaçaments vinguts de la resta de la comarca.  

D’altra banda, hi ha un major nombre de desplaçaments cap a Tarragona, aprofitant les diferents 

estacions presents a la comarca, amb diferent freqüència d’aturades: Riba- roja d’Ebre, Flix i Móra 

la Nova, que connecten directament Reus i Tarragona. Pel que fa al bus, hi ha diferents línies des 

de diferents punts, com Flix, La Palma d’Ebre, Móra d’Ebre o Tivissa, amb una freqüència de dos 

serveis al dia.  

 

Gràfic 25. Mobilitat obligada per raons d’estudi (Tarragonès 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Disposar de diferents centres de secundària i universitaris provoca que, a la comarca del 

Tarragonès i, amb el paper lògic de centralitat provincial de Tarragona, el nombre de 

desplaçaments cap a aquesta ciutat sigui superior a la resta. D’altra banda, és la comarca amb un 

volum de població més gran i, tal com mostra el gràfic, aquest aspecte s’hi veu reflexat. 

La resta de destinacions que constata el gràfic, responen a diferents factors. El cas de Reus, es 

causat principalment pel paper que juguen les Facultats de Medicina i Empresarials, que 

provoquen una atracció d’estudiants constant des del Tarragonès. D’altra banda, el cas de 

Barcelona, respondria com en la majoria dels casos mostrats en la resta de les comarques a 

d’altres factors, com poden ser la major oferta de llicenciatures i altre estudis superiors. 

Finalment, trobem centres secundaris, com Lleida (INEF) i Torredembarra. Aquest darrer respon al 

paper de centre de gravetat de poblacions menors situades al voltant de Torredembarra, com 

Altafulla, la Riera de Gaià, la Nou i Vespella de Gaià, que han de desplaçar-se cap a 

Torredembarra per desprès agafar el tren o l’autobús per anar cap a Tarragona. 
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Gràfic 26.- Mobilitat obligada per raons d’estudi (Terra Alta 2001) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Com en altres comarques amb menor volum demogràfic, com el Priorat o la Conca de Barberà, la 

Terra Alta presenta el volum màxim de desplaçaments cap a Tarragona. La Terra Alta, és la única 

comarca de la província sense cap estació de tren. Per agafar el ferrocarril cal desplaçar-se fins 

Móra la Nova, també a Flix o Riba- roja d’Ebre i, fins i tot, a Faió, ja dins de la província de 

Saragossa. 

Gandesa actua com a pol principal comarcal, des d’on es desplacen un gran nombre d’estudiants, 

bàsicament de secundària, que supera la destinació de Barcelona. D’altra banda, cal destacar el 

gran nombre de desplaçaments a Tarragona, molt superior també als de Barcelona, així com 

també un volum important de viatges fins Tortosa, que actuaria de pol principal de connexió amb 

Tarragona i/o Barcelona.  

Si bé li manquen estacions, destaca a la Terra Alta una bona interconnexió de bus entre els 

diferents pobles i la seva capital, Gandesa. Hi ha línies que venen de l’Aragó (la Maella, Alcanyís i 

Vall-de-roures) i línies internes comarcals que comuniquen amb la capital. Des de Gandesa surten 

els diferents autobusos fins Tarragona, essent aquest el principal mitjà de desplaçament col·lectiu 

de la comarca. 
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Mapa 8  
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3.4.- Els sistemes de transport 

3.4.1.- Mobilitat amb ferrocarril  

Descripció de les línies de ferrocarril. 

Quadre 24. Barcelona – Tortosa – València  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE 
 

La línia Barcelona- Tortosa- València és, possiblement, una de les de major freqüència. Hem de 

tenir en compte que passa paral·lela a la línia de costa, allí on hi ha la majoria de nuclis urbans 

amb un gran volum de població i, per tant, d’estudiants. El nombre de parades és semblant entre 

totes les estacions, exceptuant les estacions de Camp-redó, Camarles i Mont- roig del Camp.  

També varia el nombre de parades a Altafulla i Torredembarra, ja que per aquestes poblacions 

passen dues línies: Barcelona- Reus i Barcelona- Tarragona, fet que dóna una major freqüència de 

parades del tren. 
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Quadre 25. Saragossa – Móra la Nova – Reus – Tarragona   

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE 

La línia Saragossa – Reus – Tarragona és clau en la mobilitat de les comarques de la Ribera 

d’Ebre, Priorat i Baix Camp, i per extensió amb la Terra Alta, on no existeix cap estació de tren, 

però on, la població aragonesa de Faió i principalment  de la Ribera d’Ebre, juguen el seu paper 

clau per la comunicació per ferrocarril. Tot i això, exceptuant Reus i Vila-seca, el nombre de 

parades és limitat en totes les estacions, on una gran part d’elles, a més, no existeix estació sinó 

baixador. Aquesta línia té l’avantatge que passa pels tres nuclis universitaris de Vila-seca, Reus i 

Tarragona.  

Quadre 26. Barcelona – Reus (línia Barcelona – Saragossa) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE 

Aquesta línia dóna servei principalment a la costa del Penedès fins a Sant Vicenç de Calders. 

Aquesta darrera estació resulta clau en la connexió entre diferents línies. L’inconvenient d’aquesta i 

altres línies és que, en aquesta estació, cal fer transbord cap a Tarragona, Reus o Vila-seca, 

augmentant el preu del bitllet. A més, en aquesta línia, el nombre de parades és força reduït, 

essent només baixadors, per tant, el paper que juga Sant Vicenç de Calders resulta encara més 

determinant. 
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Quadre 27. Barcelona – Tarragona – La Plana – Picamoixons – Lleida  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE 
 

Semblant a l’anterior, la línia Lleida – Tarragona – Barcelona, presenta una estació que actua de 

nexe d’unió amb Tarragona. Concretament, l’estació de La Plana- Picamoixons juga el paper de 

connexió entre Barcelona i la zona de Tarragona- Reus. En el cas que s’hagi de viatjar fins 

Tarragona, cal fer transborda l’estació de La Plana- Picamoixons, ja que la línia circula directament 

fins Barcelona, passant per Valls, i per tant, s’haurà de treure un nou bitllet , per part de tots els 

viatgers de la zona de la Conca de Barberà i part de l’Alt Camp que no viatgin a Barcelona. Cal dir 

que aquesta línia també arriba als tres nuclis amb centres de la URV, igual que passa amb la línia 

que ve de Saragossa (Quadre 25). Aquesta línia, tot i la seva accessibilitat als tres nuclis de 

l’estudi, té un nombre reduït de parades.  

El fet és important remarcar-lo ja que per a la Conca de Barberà, on hi ha quatre parades, disposa 

de poques aturades, fet que pot resultar un entrebanc a l’hora de viatjar amb ferrocarril, problema 

que es s’agreuja amb el fet que, la part septentrional de la comarca queda més desplaçada a l’hora 

d’accedir a les estacions de tren. 

Quadre 28. Barcelona – La Plana – Picamoixons – Lleida 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE 
 

Una de les línies amb pitjor accessibilitat, tot i que hi ha una de les ciutats importants de la 

província: Valls. Aquesta línia té dues dificultats: ha de fer transbord a l’estació de La Plana- 

Picamoixons i, el nombre d’aturades,  tal com mostra la taula, és reduït. Tot i això,  hi ha una altra 

possibilitat d’accedir als centres mitjançant la connexió amb Sant Vicenç de Calders. En aquest 

sentit, el nombre de parades és superior, però només  es troba el problema que, el temps i la 

despesa augmenten de forma considerable a mesura que s’avança en direcció a Lleida. A més, si 

prenem La Plana- Picamoixons com a transbord, és pot accedir directament als tres centres de la 

URV. També s’ha de destacar que la gran majoria de parades no es realitzen a estacions sinó als 

baixadors que es troben les poblacions per on passa la línia de ferrocarril.  
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Finalment, s’ha de tenir present que, la banda de Roda de Barà tindrà una millor connexió si 

accedeix primer a Sant Vicenç de Calders per fer el conseqüent transbord de tren; per tant, el 

temps de desplaçament i el preu també variaran.  

Quadre 29. Trens de rodalies. Línia interior de Barcelona (Baix Penedès)  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE 

Aquesta és la darrera línia de les comarques de Tarragona. Aquesta però, té una diferència 

notable amb les que s’han comentant anteriorment, ja que són trens que cobreixen les comarques 

de Barcelona, essent el Baix Penedès la comarca límit dins l’àrea d’influència de Barcelona.  

Tal com es veu al quadre 29, el nombre de parades que es realitzen, tant al Vendrell com a l’Arboç 

és molt més elevat que a la resta de línies descrites anteriorment, amb una freqüència molt més 

gran. A banda d’això, tot i que no s’ha expressat en aquesta taula, hi ha l’estació de Sant Vicenç de 

Calders, un nexe d’unió entre diferents línies i que també presenta un ventall de possibilitats 

important a l’hora de desplaçar-se amb ferrocarril.  

Aquest darrer fet juga també un doble paper amb la mobilitat fins Tarragona, Reus i Vila-seca ja 

que, els viatgers que vulguin arribar a aquests centres han de fer com a mínim un transbord a Sant 

Vicenç de Calders, augmentant la despesa. Això provoca que la majoria de desplaçaments puguin 

fer-se fins a Barcelona on, si bé la distància és superior, l’accessibilitat presenta millors condicions. 

Totes les dades que es presenten es relacionen amb la mobilitat amb ferrocarril fins a Tarragona. 

Hi ha tres línies de tren que arriben directe a la ciutat, amb diferents freqüències de parades 

segons l’estació. Tot i això, no es tracta sols de presentar les estacions i la seva accessibilitat a la 

ciutat, sinó que, l’objectiu és analitzar altres aspectes que puguin condicionar la mobilitat dels 

universitaris.  

Un dels punts clau és la despesa que ha de fer front un estudiant que hagi d’agafar el tren amb 

més o menys regularitat, així com veure si es troba amb problemes de freqüència, cosa que 

provoca que entre parada i parada hagi de transcorre força temps. A continuació, s’analitzarà tant 

l’aspecte econòmic com el de temps i es relacionarà amb la mobilitat general amb ferrocarril. Per 

veure quines són les tarifes de ferrocarril, s’ha de tenir en compte primer una sèrie d’aspectes: 

1. Les tarifes dels trens van lligades principalment a dos aspectes: la distància i el tipus de tren. 

Com és obvi, a més distància el preu és més elevat. En el cas del tipus de tren, deixant de 

banda les Grans Línies,  amb el supòsit que no utilitzaran els estudiants, el preu ve determinat 

per tres tipus de tren: els Regionals, amb tarifa més reduïda, i els Express, tant el Catalunya 

com el Regional, amb una tarifa més cara.  
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2. Existeixen descomptes o reduccions de tarifes. Principalment, i molt lligat als estudiants, 

existeix el Carnet Jove, que redueix els preus del ferrocarril per als estudiants menors de 25 

anys. Altres descomptes són el carnet el de família nombrosa. A més, s’ha de tenir present les 

reduccions de preu que es dóna amb els bons de viatges, amb un percentatge de descompte 

en funció del tipus d’abonament. Per tant, s’ha de tenir present que la despesa ferroviària i 

tarifes, es pot reduir amb diferents situacions. 

3. Tal com es veurà en la següent informació, els transbords accentuen el preu del bitllet, a banda 

de major temps invertit, ja que s’ha de buscar combinacions de tren que facilitin l’accés als 

diferents centres establerts. 

4. Hi ha una sèrie de parades en diferents línies que no tenen estació. És a dir, en aquest cas 

existeix baixador, i el bitllet per tant, s’ha d’adquirir a l’interior del tren. Aquest fet cal remarcar-

ho per dos fets: el nombre de parades en baixadors és inferior al de les estacions i, en molts 

casos, el preu del bitllet és superior.  

A partir d’unes consideracions prèvies, s’ha de realitzar un anàlisi dels diferents preus per accedir 

als centres de la URV, Tarragona, Reus i Vila-seca. Cadascun d’ells tindrà unes tarifes concretes, 

augmentant en el cas que hi hagi un transbord o bé en relació amb el tipus de tren. La informació 

següent presenta la relació existent entre la distància i el preu, on les estacions estan ordenades 

segons la distància amb el pol que s’analitza, incorporant el recorregut amb quilòmetres. Aquesta 

darrera informació però, no relaciona la distància directa amb el pol, sinó el recorregut real que s’ha 

de fer amb el ferrocarril. Per tant, si  hi ha un transbord enmig del recorregut, es suma els 

quilòmetres existents, donant així la distància i el preu reals. 

A banda, el preu que s’ha donat és la mitjana entre l’anada i la tornada. Per realitzar-ho, s’ha pres 

el preu de les diferents tarifes, per Express o Regional, i s’ha tret la mitjana1, i desprès s’ha 

multiplicat per dos per incorporar el preu de la tornada. El resultat és una mitjana de la qual no 

s’han tingut en compte els descomptes o reduccions de tarifes existents, ja que depenen d’altres 

variables no contemplades en aquests casos, principalment la distància. És a dir: si s’utilitza el 

Carnet Jove a l’Hospitalet de l’Infant, el preu serà inferior que si s’utilitza des de Tortosa, per citar 

algun exemple. Finalment, en el cas de les taules, s’ha incorporat els transbords que s’hauran de 

realitzar, havent-hi tres grans nexes de transbord segons la línia: Tarragona, Sant Vicenç de 

Calders i La Plana- Picamoixons.  

                                                 
1 La mitjana s’obté a partir de la suma dels dos preus (pels Express i Regional) i es divideix per dos.  

Quadre 30. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de RENFE i Mobilitat de GENCAT 
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Gràfic 27. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Tarragona2 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de RENFE i Mobilitat de GENCAT 
 

El primer cas a analitzar és Tarragona. Al quadre de la pàgina anterior hi ha exposades les 

diferents parades segons distància de la capital, així com la mitjana del preu d’anada i tornada i, 

els casos concrets de transbord.  

                                                 
2 Els punts de color blau son aquelles parades des de les quals, s’ha de realitzar transbord per arribar al destí escollit 

El gràfic mostra la mateixa informació, on les parades amb transbord estan senyalades amb color 

blau. Un primer criteri és la relació entre la distància i el preu, augmentant aquest últim segons 

augmenta la distància amb el centre. Els pics importants els trobem amb Valls i Nulles- Bràfim i, 

posteriorment, amb Vilabella i Roda. Aquestes parades coincideixen amb la mateixa línia. Tenen 

una distància relativament propera amb Tarragona amb línia recta, però degut a que no existeix 

una línia de ferrocarril directa amb la capital, la distància augmenta degut als transbords que s’han 

de realitzar (a La Plana- Picamoixons i/o Sant Vicenç de Calders), provocant també l’augment del 

preu. Un cas també interessant és el de Salomó, població relativament propera a Tarragona però 

que, degut a una distància considerable entre els dos pols de transbord, Sant Vicenç de Calders i 

La Plana- Picamoixons, provoca aquesta distorsió important entre la distància real i la que presenta 

el gràfic, que és la que ha de transcorre per arribar amb ferrocarril a Tarragona. 

Hi ha també punts secundaris. Aquests venen donats per dues variables: els baixadors i la 

diferència de preu segons siguin trens Express o Regionals. L’exemple més clar és amb les 

parades de la línia Saragossa- Móra la Nova – Reus – Tarragona. Les parades d’aquesta línia fins 

a Reus són exclusivament per al tipus de ferrocarril Catalunya Express. A més, la gran majoria de 

parades són baixadors, per la qual cosa el preu també és superior. Influeix també, com és lògic, la 

distància, i per tant, les aturades a poblacions de la Ribera d’Ebre i la de Faió – Pobla de 

Massaluca, siguin més cares. 

Per analitzar millor la situació, caldria expressar algun cas concret. Un dels més interessants és el 

de Valls, capital de comarca i amb un potencial demogràfic important3. La distància real per 

carretera entre ambdues ciutats és de 19.60 km, amb un temps de recorregut aproximat de 16 

minuts. Per arribar a Tarragona des de Valls amb ferrocarril, s’ha d’accedir a l’estació de La Plana 

– Picamoixons, ja que la línia que passa per aquestes estacions (Lleida – Barcelona), té el 

desdoblament a l’estació de La Plana – Picamoixons fins a Tarragona; el recorregut té una 

distància aproximada de 6.5 km. El següent viatge es realitza entre aquesta darrera estació i 

Tarragona, recorrent una distància aproximada de 24 km. El temps total aproximat és de 40 minuts, 

amb preu de 3,50 € per arribar a Tarragona.  

                                                 
3 No es contempla en aquest cas el nucli de Picamoixons, situat dins del mateix terme municipal de Valls  
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Si es fa una comparació amb Barcelona, la distància que la separa de Valls és de 100 km, és a dir, 

cinc cops superior a la distància amb Tarragona. El preu mitjà és de 5,65 €, i el temps utilitzat és 

d’una hora i vint minuts aproximadament. Això dóna a entendre que la relació preu- temps- 

distància es distorsiona molt més respecte a Tarragona que amb Barcelona i que, per tant, pot 

afectar en el nombre de desplaçaments realitzats. Tot i això, caldrà també veure la situació dels 

transports per carretera per comprovar amb major detall si, el problema d’un mitjà de transport es 

pot suplir amb l’altre. 

La resta de línies arriben directament a Tarragona, i les fluctuacions de preu vénen donades 

directament per la distància i el tipus de tren. Tot i això, cal mencionar algun altre punt, 

especialment a la banda del Penedès. La influència dels trens de Rodalies és clara en aquest 

aspecte, ja que les diferents estacions d’aquesta comarca presenten notables diferències entre un 

tipus de tren i un altre. El nombre de trens de rodalies és notablement superior en tot els aspectes, 

ja que presenten més de vint aturades al dia, amb una freqüència de temps aproximada de 15-20 

minuts i amb connexió directa amb Barcelona .  

Per tant, aquesta primera connexió amb Tarragona presenta dues línies marcades: la part del 

Penedès, amb una millor connexió amb Barcelona, i la part de l’Alt Camp i interior del Tarragonès, 

amb certs problemes d’accessibilitat amb Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 31. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Reus 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de RENFE i Mobilitat de GENCAT 
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Gràfic 28. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Reus4 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de RENFE i Mobilitat de GENCAT 

 

                                                 
4 Els punts de color blau son aquelles parades des de les quals, s’ha de realitzar transbord per arribar al destí escollit 

La connexió amb tren fins a Reus presenta major nombre d’ oscil·lacions. El principal fet resideix 

en que, en el cas que ens ocupa, el nombre de transbords és major, ja que gran part de la línia 

litoral, sobretot a la part sud, ha de fer transbord. Contràriament, les línies interiors tenen una millor 

accessibilitat. 

En aquest cas, trobem un major nombre de punts allunyats de la línia mitjana que coincideixen 

amb estacions que han de fer transbord per accedir al destí concret. La majoria d’aquests punts 

coincideixen amb estacions de la costa, concretament de la línia València- Tarragona- Barcelona, 

amb casos notables, que s’analitzaran amb major profunditat. D’altra banda, i tal com passava amb 

Tarragona, la línia interior de l’Alt Camp, presenta els mateixos punts que l’anterior, amb la 

necessitat de fer transbord a La Plana- Picamoixons o Sant Vicenç de Calders per poder arribar a 

Reus. 

Com es veu hi ha una certa regularitat a les primeres parades, que són les que queden més 

properes a Reus. Però les diferències s’accentuen amb ciutats relativament properes, com Salou i 

Cambrils, amb un preu superior a les anteriors. En el cas de Salou, la distància amb Reus per 

carretera és de 10.20 km, amb un temps de recorregut aproximat de 10 minuts. D’altra banda, amb 

tren el recorregut és el doble, amb una despesa de temps i diners considerable en relació amb la 

distància que separa les dues ciutats. Aquest exemple també seria aplicable a altres punts del 

litoral tarragoní, els quals han d’accedir fins a Tarragona per fer transbord fins la capital del Baix 

Camp. Per tant, el transport de bus en aquest cas, serà fonamental per una bona accessibilitat. 

I la despesa de temps i diners és encara més remarcable amb la majoria d’estacions del Baix Ebre 

i Montsià, ja que, a banda del transbord, entra en joc la distància, originant un elevat cost de 

desplaçament, tant econòmic com de temps. Per exemple, el cas de Tortosa, separada de Reus 

per uns 80 km i que, amb la combinació de tren ha de recórrer una distància de més de 100 km. 

Cal mencionar també que, les parades de la línia València- Barcelona posteriors a Tarragona, que 

serien principalment Altafulla- Tamarit i Torredembarra, no presenten tan bona connexió amb Reus 

que amb Tarragona, ja que, amb el primer cas, tots els trens que venen de Barcelona paren a 

Tarragona. Però, degut al desdoblament que s’origina a Tarragona, on uns trens es desplacen cap 

al sud i l’altra part cap a l’interior, els que viatgin des d’aquestes estacions fins a Reus, hauran de 

prendre els trens específics de la línia que va a Saragossa o la que va fins a Lleida. 
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El cas del Penedès encara és més remarcable, ja que, a banda de la major freqüència de Rodalies 

que presenten les estacions de la comarca, la distància fins a Reus és més gran. Per tant, és lògic 

pensar que el nombre de desplaçaments amb ferrocarril del Penedès a Reus serà més reduït. 

Finalment, remarcar que les línies interiors, tan la de Lleida- Tarragona com la de Saragossa- 

Reus- Tarragona- Barcelona, presenten les mateixes característiques que amb Tarragona, amb la 

diferència de la reducció del preu, degut a la proximitat de Reus. 

Quadre 32. Relació preu- distància amb ferrocarril fins a Vila-seca 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de RENFE i Mobilitat de GENCAT 

Gràfic 29. Relació preu – distància amb ferrocarril fins a Vila-seca5 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de RENFE i Mobilitat de GENCAT 

 

                                                 
5 Els punts de color blau son aquelles parades des de les quals, s’ha de realitzar transbord per arribar al destí escollit 
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Finalment, el darrer punt a analitzar és el de Vila-seca. Aquest centre presenta característiques 

semblants a les de Reus, ja que tenen la mateixa línia de ferrocarril. Econòmicament, la diferència 

està en que les línies interiors de Saragossa i Lleida, i les respectives parades, tindran un preu més 

elevat per la distància que les separa de Vila-seca.  

Una gran part d’estacions, sobretot les de més al sud, ha de fer transbord a Tarragona per poder 

accedir amb ferrocarril, augmentant la despesa de temps i diners. D’altra banda però, cal esmentar 

que el volum d’estudiants serà menor que els altres dos centres, ja que a Vila-seca tant sols hi 

tenim l’Escola de Turisme i Oci.  

Cal destacar però que hi ha algunes fluctuacions importants, amb alts i baixos remarcats tal com 

mostra el gràfic anterior. Els descensos que hi ha al gràfic els produeix principalment les 

poblacions del Penedès, més properes a Vila-seca que la ciutat de Reus, i que contrasten amb 

poblacions de l’Alt Camp que, si bé estan a una distància semblant, augmenta el preu 

considerablement degut als transbords que han de realitzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 33. Relació preu amb ferrocarril fins els centres de la URV 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de RENFE i Mobilitat de GENCAT 
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Gràfic 30. Relació preu amb ferrocarril fins els centres de la URV 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de RENFE i Mobilitat de GENCAT 

 

Finalment, s’ha resumit la informació. El quadre de la pàgina anterior mostra els preus cap als tres 

centres de la URV. Amb el gràfic, es pot veure els diferents pics que es relacionen amb les 

estacions més llunyanes, tot i que es troba també pics secundaris que coincideixen amb els punts 

esmentats anteriorment, com el transbords o les diferents tarifes segons tren. 
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Mapa 9  
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Aquest mapa de la pàgina anterior mostra els diferents pols centrals d’estacions de ferrocarril i que 

serveixen de nexe de connexió entre les parades de tren i els diferents municipis que no disposen 

de parada. Per organitzar els diferents pols hem utilitzat dues variables: distància i freqüència de 

parades. A partir d’aquí, s’han realitzat diferents pols centrals, tenint en compte tan sols variables 

objectives, és a dir, no hem tingut en compte altes aspectes, com elements socio-econòmics o 

accessibilitat per carretera a cadascuna de les estacions.  

D’altra banda, també s’ha tingut present algun cas en que, si bé la distància d’una població amb 

una parada és relativament superior a una altra, s’ha inclòs allí on s’estalvia una parada. Les dades 

utilitzades en aquesta explicació han estat extretes d’una notícia del “Diari de la Torre”, Agost de 

2005.  

L’Aldea – Camarles – L’Ampolla      

Tenim l’estació de l’Aldea – Amposta com a principal estació de les Terres de l’Ebre, ja que, a 

banda dels serveis de línies de ferrocarril a nivell regional (Catalunya Express, Regional Express i 

Regional), també dóna abast a les Grans Línies de RENFE. L’estació, d’altra banda, tot i estar 

situada a la comarca del Baix Ebre, té el principal paper amb poblacions del Montsià, essent la 

principal parada per la majoria de viatgers d’aquesta comarca. El fet resideix en el paper central de 

la població, i en que, el Montsià només disposa d’un baixador a Ulldecona, però amb només dues 

parades al dia. L’afluència d’aquesta parada oscil·la entre els 125.000 i 175.000 viatgers, i destaca 

d’entre les parades de la província pel seu augment respecte a l’any anterior. 

Per una altra banda, tenim també parada a Camarles i l’Ampolla. La primera es tracta d’un 

baixador amb poques parades disponibles, tot i que disposa d’un nucli demogràfic de relativa 

importància a la població de Deltebre. Si no hi ha parada en un moment determinat, la zona de 

Camarles- Deltebre disposa de les estacions de l’Ampolla i l’Aldea. 

Finalment, cal esmentar que, dins del centre de l’Aldea, hi ha tres poblacions amb doble centre, és 

a dir, amb possibilitat d’accedir a una altra estació, en aquest cas Tortosa, per viatjar fins a 

Tarragona, Reus o Vila-seca. Són Santa Bàrbara, La Galera i Godall, poblacions del Montsià 

situades aproximadament a la mateixa distància dels dos centres.  

Tortosa – Camp-redó  

Fins que va desaparèixer el tram interior de la línia Barcelona – València, Tortosa jugava el paper 

central de pol d’atracció de viatgers amb tren. Amb la desaparició d’aquest tram, Tortosa perdia, no 

sols aquest paper, sinó la desaparició de la seva estació. Finalment, es va aconseguir mantenir 

l’estació i, tot i que s’ha reduït el seu rol de nexe articulador en favor de l’Aldea, l’estació de Tortosa 

encara manté la seva importància dins del joc de pol central.  

Tortosa té el seu pes cap a gran part del Baix Ebre, sobretot la banda interior, ja que la costa 

disposa de diferents estacions, a l’Aldea, Camarles, l’Ampolla i l’Ametlla de Mar. Té també 

importància en les poblacions de La Sénia i Mas de Barberans, situades a la comarca del Montsià, 

així com en el paper que pot jugar en alguns municipis de la Terra Alta, sobretot amb 

desplaçaments directes cap a Tarragona; en el cas de desplaçaments cap a Reus o Vila-seca 

prendran ja la línia que passa per Móra la Nova. Però, el principal fet resideix en el propi pes 

demogràfic de la ciutat, que fa que l’estació atregui un elevat nombre de desplaçaments. Durant 

aquest any, l’estació de ferrocarril de Tortosa és la que ha augmentat més el seu nombre de 

viatgers de tota la província. Ha passat de 178.700 a 205.700 viatgers, la majoria estudiants i 

treballadors amb edats entre 16 i 35 anys. 

L’Ametlla de Mar – Hospitalet de l’Infant 

Aquest centre podríem definir-lo com a bipolar, ja que s’ha inclòs junt degut a la distància que 

separa les poblacions de l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant. Ambdues parades tenen un 

centre d’atracció reduït: per una banda, l’Ametlla actua de centre del Perelló (tot i que està més 

proper a l’Ampolla realitza els desplaçaments per “guanyar” una parada), i l’Hospitalet actua de 

centre a Vandellòs i Pratdip.  

Cambrils 

Cambrils té una important àrea d’influència, que es centra principalment en l’àmbit central del Baix 

Camp. Dins la seva àrea però, hi ha tres baixadors secundaris, a L’Argentera, Riudecanyes i Mont-

roig del Camp, tot i que disposen de poques parades respecte Cambrils. Per tant, és de suposar 

que un important sector de població de l’interior del Baix Camp tindrà com a centre de ferrocarril 

l’estació de Cambrils, aproximadament uns 145.000 passatgers. 
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Hem de tenir en compte però que, si bé Cambrils s’ha establert com a estació principal d’aquest 

pol, no té perquè significar que exclusivament s’agafi el tren en aquest punt. També hem de tenir 

present altres aspectes que puguin marcar els diferents desplaçaments, és a dir, hem de suposar 

que, poden haver-hi viatges que es realitzin directament des de les estacions secundàries, 

aprofitant els horaris de parada disponibles en cadascuna d’aquestes estacions. 

Vila-seca – Salou  

Pol classificat per la seva relació històrico-geogràfica, tot i que estaríem parlant de dues línies 

diferents: per una banda, la línia Barcelona- València, que passaria per Salou, i per una altra les 

línies de Saragossa i Lleida, que passarien per Vila-seca. D’altra banda, també hem de tenir en 

compte que a Vila-seca no hi ha estació sinó que és baixador. 

Aquestes dues estacions tenen característiques contrastades. Per una banda, Salou, té un 

important volum de passatgers, uns 285.000 aproximadament, però molt lligat a aspectes turístics. 

Per l’altra, Vila-seca és un dels nuclis que entra dins l’àmbit d’anàlisi de l’estudi i, per tant, s’ha de 

tractar com a pol final. Si bé és cert que, des de Vila-seca, es pot accedir directament als altres dos 

punts de l’àmbit de l’estudi, Reus i Tarragona. 

Altafulla – Torredembarra  

Igual que l’anterior, estaríem parlant de dues parades importants, però amb la diferència que la 

d’Altafulla- Tamarit és baixador mentre que Torredembarra és estació. Tot i això, la freqüència de 

parades és semblant entre una i l’altra, essent dues de les de major freqüència, ja que hi passen 

per aquí les tres línies de ferrocarril provincial. L’estació de Torredembarra, amb un creixement de 

l’11,15% respecte a l’any 2004, presenta un volum aproximat de viatgers de 350.000. 

En aquest pol també hi trobem dos baixadors secundaris, situats ambdós a la població de Roda de 

Barà però que pren dues línies diferents: per una banda, la parada a Roda de Mar hi paren trens 

de la línia Barcelona- València, mentre que, la parada de Roda de Barà és per la línia Barcelona- 

La Plana- Lleida. Tot i això, estem parlant de baixadors amb un nombre molt limitat de parades, pel 

qual jugarà un paper clau Torredembarra, i també l’estació de Sant Vicenç de Calders. 

Baix Penedès 

Estaríem parlant de la zona amb major heterogeneïtat. Per una banda, tenim la línia de Rodalies, 

que comunica Sant Vicenç de Calders amb Barcelona, passant pel Vendrell i l’Arboç.  Per una altra 

banda, hi trobem les diferents estacions, principalment baixadors, de la línia de costa, situats a 

Cunit, Calafell, Segur de Calafell i la mateixa Sant Vicenç de Calders. Les parades en aquesta 

línia, exceptuant Sant Vicenç, tenen una freqüència mínima. 

L’estació important però és la de Sant Vicenç de Calders, ja que és el pol d’articulació de diferents 

línies i de l’organització dels trens que es desplacen cap a altres parts de Catalunya i de la resta 

d’Espanya. L’estació de Sant Vicenç de Calders és clau en els desplaçaments cap a la zona de 

Tarragona, Reus i Vila-seca, així com en retorn cap a la zona de l’Alt Camp i Conca de Barberà,  

Pren gran part dels viatges de la comarca del Baix Penedès i també d’altres punts de fora de la 

comarca. 

Valls – La Plana – Picamoixons  

Situades ambdós en el mateix terme municipal, es diferencien pel paper que desenvolupen: per 

una banda, Valls, tant sols té accés a la línia Lleida- La Plana – Barcelona i per tant, per accedir als 

centres de la URV haurà de fer transbord a l’estació de La Plana- Picamoixons. Aquesta però, juga 

un paper diferent, ja que actua com a pol de la línia Lleida – Tarragona – Barcelona, la qual es 

bifurca cap a un punt i l’altre en aquesta estació. 

El pol Valls – La Plana – Picamoixons també inclou els baixadors de Vilabella i Nulles- Bràfim, 

ambdós però amb una freqüència d’aturades menor.  

Montblanc 

Montblanc dóna cobertura a una gran part de tota la comarca de la Conca de Barberà. Tot i aquest 

paper de nexe comarcal, Montblanc presenta tant sols tres aturades diàries, pel qual, resta aquest 

paper de nexe que té establert. Per una altra banda, exceptuant la capital, la resta poblacions a les 

que dóna abast el ferrocarril que passa per Montblanc, presenten un potencial demogràfic 

relativament baix, en comparació amb altres pols.  
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Cal esmentar que, dins d’aquest pol, tenim també l’estació de Vilabella i que, juntament amb 

Montblanc, donaria cobertura a les poblacions septentrionals de la comarca de l’Alt Camp. 

Vimbodí – l’Espluga  de Francolí 

Aquest pol té un pes relativament baix respecte al transport amb ferrocarril. Ambdós baixadors 

tenen un nombre molt reduït de parades i, en el seu  cas, el pes cap a altres poblacions és poc 

important, ja que donen cobertura a poblacions de baixa demografia, agafant municipis del nord del 

Baix Camp i part de la Conca de Barberà. Tot i això, estaríem parlant d’una de les zones amb més 

problemes d’accessibilitat als centres de la URV. 

Reus 

Un dels pols principals, actuant també com a pol final. És la segona estació de la demarcació i la 

setena de Catalunya, pels seus 460.000 viatgers de serveis regionals. D’altra banda, també 

actuaria com a nexe de diferents municipis, que prendrien el tren en aquesta estació per accedir 

als altres centres de Vila-seca i Tarragona, o bé per retornar als seus llocs d’origen. 

L’estació de Reus té un important paper centralitzador: per una banda, actua com a bifurcació de 

les línies que van cap a Lleida i Saragossa i, per l’altra “canalitza” aquestes dues línies cap a 

Tarragona. El seu centre de gravetat dóna cobertura a les diferents poblacions veïnes, amb un 

important pes sobre petites poblacions situades a l’interior del Baix Camp. Així com, té una estació 

secundària a La Selva del Camp. Aquesta tot i que té una funció subordinada a la de Reus, podria 

actuar també com a centre de poblacions més petites, com succeeix amb el cas de l’Albiol. 

Les Borges del Camp 

Estaríem parlant d’una parada subordinada a la centralitat de Reus, ja que la distància entre les 

dues poblacions és relativament curta. Tot i això, el paper de les Borges del Camp pot resultar clau 

en la mobilitat amb ferrocarril d’una sèrie de poblacions, tant del Baix Camp com del Priorat.  

Les Borges del Camp dóna cobertura principalment a les poblacions que queden a la banda nord 

del Montsant, Ulldemolins, la Morera de Montsant, Poboleda i Cornudella, així com poblacions del 

Baix Camp més allunyades de Reus (Arbolí, Alforja i Riudecols), que continuaria jugant el rol de pol 

principal. El cas de Riudecols però, pot ser diferent, ja que si bé s’ha inclòs dins del pol de les 

Borges per un fet de distància, és probable que s’accedeixi directament a l’estació de Reus, pel fet 

d’una major interconnexió d’aquesta amb la resta de línies. 

Així com, hem de tenir en compte que les Borges del Camp és una estació amb un nombre reduït 

de parades, i que, tot i el seu paper de pol principal, queda subordinat a unes hores concretes de 

pas de ferrocarrils. 

Priorat  

El Priorat presenta una dualitat marcada en l’àmbit de la mobilitat amb ferrocarril: per una banda, i 

seguint el mapa, veiem una comarca on hi ha una gran diferència entre la banda nord i sud, essent 

aquesta darrera on tenim major nombre de baixadors i/o estacions, dins la línia Saragossa- Móra la 

Nova- Reus- Tarragona, quedant més desplaçada la banda nord. 

Tot  i aquesta dualitat i tenint un nombre de parades relativament alt en pocs quilòmetres, la 

freqüència en aquesta comarca és força reduït, essent l’estació de Marçà- Falset la que presenta 

una millor connectivitat, i que es relaciona amb el seu paper de capital comarcal.  

Riba-roja – Flix – Ascó  

La Ribera d’Ebre té dos pols contrastats: la banda nord, on hi entren aquestes estacions, juntament 

amb la parada secundària de Faió- Pobla de Massaluca, i la banda sud de la comarca, on el centre 

de gravetat el té Móra la Nova. En el cas que ens ocupa, cal dir que, Flix actua com a pol central 

pel seu pes demogràfic i econòmic, tot i que la freqüència de parades no és superior al de Riba- 

roja d’Ebre. Aquest pol actua com a centre no sols de part de la Ribera d’Ebre, sinó també de 

municipis de la Terra Alta i el Priorat.  
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D’altra banda, també destaca la parada al baixador de Faió- La Pobla de Massaluca, situat ja dins 

l’Aragó però que atreu població d’una part de la Terra Alta, sobretot de la banda de La Pobla de 

Massaluca. 

 

Móra la Nova 

Juga el paper principal en la mobilitat amb ferrocarril de part de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i 

algunes poblacions del Priorat. L’estació de Móra la Nova dóna cobertura a un gran nombre de 

municipis i té especial èmfasi en poblacions de la Terra Alta, inclòs aquelles que poden estar més 

allunyades, com Batea o Caseres. Hem de dir en aquest sentit que, en l’accés a l’estació de Móra 

la Nova, juguen un paper clau dues carreteres: l’eix de l’Ebre, per a poblacions de la Ribera d’Ebre 

properes a Móra la Nova i la carretera N-420, que comunica les dues capitals, Gandesa i Móra 

d’Ebre i que, lògicament, milloren l’accessibilitat a l’estació. 

A banda de totes les poblacions que tenen el seu centre a Móra la Nova, també s’inclouen 

poblacions que estan englobades dins de dos centres. En aquest cas parlaríem de les poblacions 

d’Horta de Sant Joan, Arnes, Prat de Compte i Benifallet, situades totes a una distància semblant 

entre els centres de Móra i Tortosa. Els desplaçaments cap a un punt o un altre són proporcionals 

a l’accessibilitat a Tarragona o Reus, és a dir, un viatger d’aquestes poblacions que es desplaci a 

Reus i/o Vila-seca prendrà l’estació de Móra la Nova, però si d’altra banda vol accedir a Tarragona, 

viatjarà des de Tortosa. Aquest fet ve donat per l’accessibilitat directa a un centre o un altre. 

 

Tarragona 

Sens dubte, aquesta estació juntament amb la parada de Reus, efectuen els principals 

desplaçaments de viatgers de la província. Tarragona es troba situada com a quarta estació de 

Catalunya en quant al nombre de passatgers per darrere de Barcelona – Sants, Gràcia i Girona. 

Podríem dir que la terminal de Tarragona és una de les principals d’Espanya en quant al nombre 

de desplaçaments regionals amb 1.150.000 aproximadament, el que representa un increment del 

6,7% respecte al mateix període de 2004. 

El fet de que ja no estigui en ús el tram de via entre Roda de Barà i Reus, el qual passa per 

la Pobla de Montornès, Altafulla, la Riera de Gaià, el Catllar, la Secuita, la Pobla de Mafumet, el 

Morell i Constantí, provoca que tot aquest volum de viatgers es desplaci cap a l’estació de 

ferrocarril més pròxima, que en molts casos és la de Tarragona. En el cas de les poblacions 

denominades del Baix Gaià l’estació més propera és la de Torredembarra o Altafulla. 
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Mapa 10  
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El mapa 10 mostra la informació sobre les diferents línies de ferrocarril existents a la província de 

Tarragona, amb les diferents parades, siguin estacions o baixadors. Tenim tres línies de ferrocarril: 

 Línia Barcelona- València: una de les línies principals, pren tot el litoral tarragoní fins a 

Barcelona, passant per Tarragona, on hi té parada. Dóna cobertura a gran part de les 

Terres de l’Ebre, la costa del Baix Camp, Tarragona i la zona litoral del Penedès. 

 Línia Saragossa- Móra la Nova- Reus- Tarragona- Barcelona: té gran importància a part de 

l’interior de la província. Dóna cobertura a la Ribera d’Ebre, el Priorat i el Baix Camp, tot i 

que té un elevat nombre de baixadors. Aquesta té accés directe amb Reus, Vila-seca i 

Tarragona. A més, els pobles del nord del litoral tarragoní, poden accedir a aquesta línia (en 

el cas del trajecte invers) fins Tarragona, augmentant l’oferta de parades fins la capital 

provincial. 

 Línia Lleida- La Plana- Picamoixons- Tarragona- Barcelona: aquesta línia dóna cobertura a 

la zona de la Conca de Barberà i Alt Camp, així com el nord del Baix Camp. És la principal 

artèria de la Conca de Barberà però es caracteritza per la seva bifurcació a l’estació de la 

Plana- Picamoixons, dividint la línia en: 

 La Plana- Picamoixons- Tarragona: Dóna cobertura a una banda de les comarques de l’Alt i 

Baix Camp, passant per Reus i Tarragona, desplaçant-se posteriorment fins Barcelona. Té 

la seva importància també a la zona del litoral del Penedès, Torredembarra i Altafulla, ja 

que permet agafar trens d’aquesta línia en el trajecte invers fins Tarragona, augmentant 

l’oferta de trens més enllà de la línia Barcelona- València, tal com succeïa amb la línia de 

Saragossa- Móra la Nova- Reus- Tarragona- Barcelona. 

 La Plana- Picamoixons- Sant Vicenç de Calders- Barcelona: és, probablement, la línia més 

conflictiva per accedir als diferents centres de la URV. La bifurcació de la línia Lleida- 

Barcelona, provoca que, gran part de l’Alt Camp i estacions de l’interior del Tarragonès, 

quedin desconnectades, provocant que, per accedir als diferents centres, s’hagin de 

realitzar transbords. A més, l’oferta d’aturades en moltes estacions i baixadors és mínima. 

També hi ha dues línies que estan fora de servei: l’antiga línia Barcelona- València, en el seu pas 

per Santa Bàrbara i Freginals (interior del Montsià), i la línia interior del Tarragonès, la qual 

passava pels termes municipals de la Pobla de Montornès, La Riera de Gaià, El Catllar, La 

Secuita, Perafort, El Morell, La Pobla de Mafumet i Constantí, fins Reus. 

Per una altra banda, el mapa mostra les diferents aturades que te el ferrocarril en cada parada. 

Aquestes s’han organitzat segons la freqüència de parades: 

 Freqüència baixa: parades amb menys de 4 aturades al dia, ja que es té com a principal 

supòsit que, per un desplaçament decent, s’ha de disposar de dues aturades d’anada i 

dues més de tornada com a mínim. 

 Freqüència mitjana: nombre de parades entre 4 i 8 al dia. 

 Freqüència alta: més de 8 aturades de ferrocarril al dia. 

A partir d’aquesta classificació, s’ha realitzat el mapa. Ens dóna que la línia litoral, Barcelona- 

València, és en un principi, la línia amb millor accessibilitat, tot i que només hi ha accés directe 

amb Tarragona. Tot i això, tenim un elevat nombre d’estacions, amb només tres baixadors fins 

Tarragona: Ulldecona, Camarles i Mont- roig del Camp.  

El principal punt de conflicte es dóna al Montsià, on la part més meridional de la comarca, que 

ocuparia els municipis de La Sénia, Alcanar i Ulldecona, amb un potencial demogràfic superior als 

20.000 habitants, ha de recórrer una distància considerable per disposar de ferrocarril, ja que, 

l’estació més propera, Ulldecona, és un baixador amb només dues parades al dia per arribar a 

Tarragona. La distància d’aquests pobles amb l’estació més propera, Tortosa o l’Aldea, supera els 

30 km i, en molts casos, l’estació de Vinaròs, ja dins de la Comunitat Valenciana, presenta millor 

accés. 

La banda nord de la Costa Daurada, tenim una sèrie d’aspectes a remarcar. Primer que tot el 

baixador de Altafulla – Tamarit i l’estació de Torredembarra, on tenim un elevat nombre de parades 

de tren, ja que, per allí, passen trens de les tres línies de ferrocarril provincials, pel qual, el nombre 

de possibilitats augmenta, a banda de poder accedir directament als tres centres d’estudi.  
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En el cas del Penedès, hi ha una dualitat clarament marcada: per un costat, tenim Sant Vicenç de 

Calders, un dels principals nexes de connexió entre diferents línies de ferrocarril, no només 

provincial sinó també a nivell de Catalunya; aquesta estació és fonamental en l’accés de retorn a 

les poblacions interiors de l’Alt Camp i Tarragonès, i per una altra, els baixadors de Roda de Barà i 

Roda de Mar, Cunit, Calafell i Segur de Calafell, amb un nombre inferior d’aturades. Finalment, 

també tenim com a estacions òptimes les del Vendrell i l’Arboç, tot i que es tracta de trens de 

Rodalies, amb una accessibilitat òptima cap a Barcelona, però amb necessitat de transbord per 

accedir a Tarragona, Reus o Vila-seca.  

La línia Saragossa- Móra la Nova- Reus- Tarragona té vital importància amb la Ribera d’Ebre, 

Priorat i part del Baix Camp. Aquesta, com hem dit, té accés directe amb els tres nuclis amb 

centres de la URV, pel qual, en un principi, té una accessibilitat òptima. Tot i això, per accedir als 

centres, el nombre de freqüència és menor que l’anterior línia, amb un elevat nombre de parades 

amb una freqüència dolenta, és a dir, menys de quatre parades al dia. Les estacions principals són 

les de Flix, Móra la Nova, Marçà- Falset i les Borges del Camp, ja que juguen també un important 

paper de pols d’atracció (veure MAPA 9). 

Per tant, hem de tenir en compte que, si bé hi ha accés directe a tots els centres sense necessitat 

de transbord, i que tenim un nombre important de parades, la freqüència és inferior. Aquest fet 

però, també s’ha de relacionar amb una zona amb un potencial demogràfic inferior, per exemple, a 

la zona més costanera i que, per tant, es relaciona amb un nombre de viatgers menor. 

Finalment, la línia de Lleida- Tarragona- Barcelona. Aquesta, igual que l’anterior, presenta una 

freqüència relativament menor que amb la línia València- Barcelona. Aquesta, tal com hem dit al 

principi, té desdoblament a l’estació de la Plana- Picamoixons, des d’on podem diferenciar 

clarament l’accessibilitat als centres de la URV. La banda interior de l’Alt Camp, a banda del 

problema del transbord per accedir a Tarragona, Reus o Vila-seca amb tren, també disposa d’una 

freqüència menor de parades. Mencionar el cas de Valls, ciutat amb un potencial demogràfic 

important. Per una altra banda, la zona de la Conca de Barberà no presenta gaire problemes en 

quan a l’accessibilitat, ja que pot accedir directament als centres de la URV. L’únic problema que hi 

ha, tal com mostra el mapa, és el reduït nombre de parades, inclòs la seva capital, Montblanc. 
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3.4.2.- Mobilitat amb autobús 

En aquest apartat del projecte, es fa una descripció per companyies de les principals línies 

d’autobús, que poden utilitzar els estudiants per desplaçar-se cap als centres universitaris. De totes 

les companyies que donen servei a la província, s’han seleccionat les que uneixen més d’un 

municipi, així doncs, serveis com la línia de l’ajuntament de Mora d’Ebre, que enllaça Móra d’Ebre i 

Móra la Nova, anomenada “la Rubia”, o serveis de bus urbans, no s’han analitzat. 

Autocars Penedès, SA. 

Aquesta empresa s’encarrega de donar servei, dins la província, als municipis de la costa del Baix 

Penedès fins arribar a Tarragona i Salou (Port Aventura) en alguns casos. Al entrar a la província,  

per l’Arboç i Banyeres del Penedès, fa parada al Vendrell, i d’allí direcció a Tarragona, passa per 

Roda de Barà, Creixell, Torredembarra, i Altafulla. La freqüència dels serveis és de 45 – 50 minuts 

aproximadament, donant una bona connexió entre Vendrell i Tarragona. El primer autobús surt a 

les 6:15 del matí del Vendrell, i arriba a Tarragona a les 6:55, la durada del trajecte normalment és 

de 60 minuts, tot i que pot variar substancialment la durada del trajecte degut als embusos de la N-

340. L’últim autobús que surt del Vendrell és el de les 20:15, i arriba a Tarragona a les 21:05h. El 

preu del trajecte Vendrell – Tarragona és de 2,60 €, essent d’1,30 € el desplaçament 

Torredembarra - Tarragona, a mig camí entre Vendrell i Tarragona. 

Quadre 34. Línia Vilafranca del Penedès – Tarragona 

 

 

Font: Dades extretes de www.autocarsdelpenedes.com 
 

 

 

Autocars Poch, SA. 

Companyia que fa el servei a la comarca del Baix Penedès, exactament enllaça els seus municipis 

amb la capital comarcal. El preu des de pobles propers és de 1,15 €, mentre que el cost des de la 

Juncosa o Masllorenç, és de 1,60 €.  

El Vendrell actua de pont per arribar a Tarragona, o Barcelona, sigui amb autobús p per mitjà del 

ferrocarril. Les taules mostren els horaris de dilluns a divendres i dividits en matí, migdia, tarda i nit. 

El primer autobús surt de Banyeres del Penedès a les 7:10 del matí i arriba al Vendrell a les 7:40, 

l’hora exacta que surt l’autocar Penedès del Vendrell cap a Tarragona.  

Així doncs, la companyia Poch, actuaria com a línia secundària i necessària de la línia principal 

Vendrell – Tarragona, i complementa els serveis de les línies dels Autocars Penedès, anteriorment 

descrites. 
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Quadre 35. Horaris de la companyia Poch, SA. 

          

              

 

 

 

Font: Dades extretes de www.bisbalpenedes.com 
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T. y J. Plana, Empresa Plana SL. 

Degut a la àmplia llista dels horaris d’aquesta empresa d’autobusos, i a les dificultats en trobar els 

preus dels trajectes, s’han remarcat les línies de les poblacions més importants que connecten 

amb Tarragona i/o Reus. Aquesta empresa dóna servei a un ampli territori del centre i nord de la 

província. Possiblement, és una de les empreses més importants en quant al transport de 

passatgers. Més endavant, en els casos particulars del cost per desplaçament dels estudiants de 

determinats municipis, es veurà una relació de distància- preu entre poblacions. 

D’entre les línies a destacar pel nombre d’estudiants que poden recollir hi ha la de Montblanc – 

Valls – Tarragona, amb una durada del trajecte de 60 minuts aproximadament des de la capital de 

laConca de Barberà.  

De Valls a Tarragona, el desplaçament té una durada de 25-30 minuts aproximats i una despesa 

de 2 €. La línia Tarragona – Salou – Cambrils, costa 1,35 € i la durada del viatge és de 40 minuts, 

connecta amb la línia de Tivissa.  

La línia Vilanova de Prades – Prades – Reus, té una durada de recorregut de 30 minuts, i un cost 

de 4,05 € el viatge.  

La línia Palma d’Ebre – Reus – Barcelona, connecta la comarca del Priorat amb la capital del Baix 

Camp i amb diferents municipis de les dues comarques. 

Per últim, existeixen serveis de certes poblacions cap a universitats de Barcelona, com per 

exemple, la línia Cambrils – UAB. Aquest servei, que té l’empresa Plana, afavoreix la connexió dels 

estudiants amb i la Universitat Autònoma de Barcelona. L’hora de partida és a les 6:40 des de 

Cambrils, passa per Vila-seca a les 7:15, per Tarragona a les 7:30, i arriba a la Universitat de 

Bellaterra a les 9:00 del matí. El preu del viatge d’aquest servei és de 12,80 €. 

 

 

 

 

Quadre 36. Taula horaris Empresa Plana SL. 

             

Font: Dades extretes de www.gencat.net 
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Hispano de Fuente en Segures, SA.  (HIFE) 

Aquesta empresa cobreix la major part dels municipis de les terres de l’Ebre i part de la Terra Alta. 

Al igual que amb l’empresa Plana, s’han inclòs els horaris d’aquells serveis que s’han cregut més 

importants en quant a la seva connexió amb Tarragona i/o Reus. S’han considerat primàries, i per 

tant importants a destacar, les línies que connecten directament un poble o capital de comarca 

amb Tarragona i Reus. També s’han afegit les línies que venen de Saragossa o València, ja que 

tenen com a parada les estacions de Reus i Tarragona, encara que els estudiants no les utilitzin 

com a transport quotidià per desplaçar-se als centres. 

Quadre 37. Horaris de la companyia Hispano de Fuente en Segures 

      Línia Bus Eix de l’Ebre, Lleida – Móra d’ Ebre – Tortosa  

        

 

   Línia Rossell – La Sénia – Amposta – Tarragona             Línia Rossell – Tortosa  

                             

 Línia Cases d’Alcanar – Alcanar – Amposta – Tortosa  

  

 Línia Alcañís – Tortosa – Amposta  

  

 

 Línia Vall-de-roures – Gandesa – Tortosa 
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Línia Batea – Gandesa – Móra d’Ebre 

     

Línia Terra Alta – Gandesa  

  

 

Línia Costa Daurada – Saragossa     (horari hivern del 01/10 al 23/03) 

         

 

Línia Costa Daurada - Saragossa   (horari de primavera del 24/03 al 23/06) 

 

 

Línia Peñíscola – Vinaròs – Tortosa 
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 Línia València – Saragossa  

 

Font: Dades extretes de www.hife.es 

 

 

Autocars Jaime Carrera 

Companyia que opera tan sols entre Tortosa, l’Aldea, Camarles, l’Ampolla, l’Ametlla de 

Mar i el Perelló. Amb una única línia, i dos serveis al dia, reforça la companyia HIFE en el 

seu pas pels municipis de la costa del Baix Ebre. La durada aproximada del trajecte és de 

90–100 minuts, amb dos únics serveis al dia. Compta amb un descompte del  20% per 

aquells usuaris que comprin el bitllet d’anada i tornada. 

Quadre 38. Horaris dels Autocars Jaime Carrera 

 
Font: Dades extretes de www.carrera.nu 

 

Hispano Igualadina 

Aquesta companyia, principalment, dóna servei als municipis de les comarques de la Conca de 

Barberà, l’Alt Camp, Priorat i Baix Camp, encara que també cobreix l’eix Gandesa – Móra d’Ebre – 

Falset – Reus. El servei d’aquesta companyia en la línia Tarragona – Reus, no s’indica en aquest 

quadre perquè ha estat inclòs en la descripció anterior sobre l’anàlisi d’àmbit local. En el quadre 

superior es poden veure les principals línies que operen a la província de Tarragona, per una 

banda s’hi troben les línies Tarragona – Andorra i Igualada – Tarragona, molt utilitzada pels 

habitants de la Conca de Barberà; la línia Valls – Reus, que connecta Reus amb l’Alt Camp, i per 

una altra banda la línia Barcelona – Alcanyís, que uneix la Terra Alta i Ribera d’Ebre amb Reus i/o 

Tarragona, abans d’arribar a Barcelona. 

Quadre 39. Horaris de la Hispano Igualadina a Tarragona i Reus 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Transports Públics del Priorat 

Pel que fa a aquesta companyia, les dades sol·licitades no han estat enviades al complert, per a 

l’elaboració dels corresponents quadres i gràfics, i per tant, aquest espai queda més breu del que 

es pretenia. Les línies que segueixen a continuació mostren les despeses per desplaçament fins a 

Reus i fins a Móra d’Ebre, però els horaris no han estat facilitats. 

Quadre 40. Preus i horaris de les línies de Transports Públics del Priorat, SL. 

Línia La Figuera – Reus, preu en €. 

 

Línia Coll de la Teixeta – Hospital (Móra d’Ebre), preu en €.   

 

 

 

Horari de la Línia La Figuera – Reus  

 

Horari de la Línia  Coll de la Teixeta – Móra d’Ebre  

 

Font: Transports Públics del Priorat, SL. 
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Autocars Segarra 

Aquesta companyia, dóna cobertura a una petita part de la comarca de l’Alt Camp i el Tarragonès, 

més exactament a les poblacions al voltant de la carretera N-240 (carretera de Valls). La poca 

informació que s’ha obtingut en quant a horaris i preus, ha provocat que es faci un resum en forma 

de quadre amb els serveis als pobles més importants. Aquesta companyia gaudeix de “bonos” de 

22 viatges, a un preu de 22 € des de la Secuita i Els Pallaresos, i de 25 € des de l’Argilaga.  

Quadre 41. Horaris i preus dels Autocars Segarra fins a Tarragona i Valls 

     

 

Font: Dades extretes de www.ajvalls.org 

 

 

 

 

 

Cintoi Bus SL. 

Aquesta empresa dóna servei juntament amb l’empresa Poch, SA. a municipis costaners de la 

comarca del Baix Penedès, com són Cunit, Calafell i Vendrell. Al estar sota l’àrea d’influència de 

Barcelona, els serveis d’aquesta companyia gaudeix de la integració tarifària, on el bitllet T-10 té 

un cost de 6,30 € i 12,60 € per a Cunit, i el T-50/30 amb un cost de 25 € des de Calafell i 44 €  des 

de Cunit. El preu de Cunit és molt més car per què agafa 2 zones. Així doncs, Cintoi Bus 

complementa les línies de les empreses Poch i Autocars Penedès anteriorment descrites. 

Línia Vilanova i la Geltrú – Vendrell – Tarragona  

 

Línia Cunit - Tarragona 

 
 

Font: Elaboració pròpia 
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VIBASA 

Els serveis de les línies d’aquesta empresa, com que realitza trajectes nacionals, menys el trajecte 

de Lleida – Tarragona, son poc probables que els estudiants els utilitzin per desplaçar-se, ja que 

l’agafarien des de Lleida, Montblanc o Valls cap a Tarragona, i només hi ha dos servei al dia. Hi ha 

una altra línia que té com a destí la província de Tarragona, és la que ve de Irún i arriba fins a 

Salou/Port Aventura (unes set hores de recorregut), a part de la ja mencionada de Lleida – 

Tarragona. Hi ha certs descomptes per a joves, un 15% amb carnet jove, i un 20% amb bitllet 

d’anada i tornada, en el bitllet de tornada. A Continuació, es mostren els horaris de la línia de 

Lleida – Tarragona, on el preu és 4,25 € i des de Montblanc i Valls, 1,50 €, ja que es consideren 

distàncies mínimes i per aquesta raó tenen el mateix preu.  

Quadre 42. Horaris de la línia Lleida – Tarragona pel seu pas per Valls 

 

Font: Dades extretes de  www.vibasa.es 

 

 

 

 

Bus Tres SA. 

Aquesta empresa s’encarrega de realitzar els desplaçaments entre el municipi de Riudecols i 

Reus, amb un preu de 1,20 € el servei, i una durada del trajecte de 20-25 minuts. A més, els 

estudiants tenen la possibilitat d’obtenir un “Bono 10” amb 10 viatges, per un preu de 10 €, 

resultant el viatge a 1 €. 

Quadre 43. Horaris de la companyia Bus Tres 

Línia Riudecols – Reus  

 

Font: Elaboració pròpia 
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A continuació i a mode de síntesi, es mostra el gràfic on es representen les cobertures de les 

diferents companyies, i el percentatge respecte el total de serveis de la província de Tarragona. 

Això permet tenir una visió ràpida de les principals companyies i, que juntament amb els mapes de 

cobertures i fluxos següents, afavoreix la comprensió de la mobilitat i accessibilitat als diversos 

municipis de la província (veure MAPA 11 i 12). S’han tingut en compte totes les companyies que 

actuen a la província, però s’han desestimat aquelles que realitzen un servei urbà, i que per tant no 

implica un desplaçament rellevant per als objectius del projecte. Les dades que s’han utilitzat per a 

la selecció de les línies s’han extret de la Guia de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 

(desembre 2004). 

 

Gràfic 31. Cobertura de les companyies a la província de Tarragona 

   

Percentatge de cobertura de les companyies d'autobús a la província de Tarragona

50%

19%

10%

1% 1%3%

6%

2%5%
1%2%

Plana Hife Autocars Poch 
Penedès Hispano Igualadina Cintoi Bus
Transports Públics Priorat Segarra Jaime Carrera
VIBASA Bus Tres

 

 Font: Guia de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia 

 

A primera vista, el fet que destaca més és la clara diferència de les dos companyies Plana i Hife, 

les quals representen el 69% dels serveis totals. L’empresa Plana, amb un 50%, actua 

principalment a les comarques de l’Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp i Priorat, arribant fins a la 

Ribera d’Ebre. La companyia Hife (Hispano de Fuente en Segures) principalment dóna servei a la 

major part de les terres de l’Ebre, des del Montsià i Baix Ebre fins arribar al Tarragonès.  

Malgrat tenir un índex del 19%, de cobertura en quant a línies totals a la província, cobreix la major 

part dels municipis del sud de Tarragona. 

 

Desprès de les dues grans companyies, hi ha la resta, que representen un 31%, i el formen les 

companyies Hispano Igualadina, Autocars Penedès, Autocars Poch, Transports Públics del Priorat,  

Autocars Segarra, Jaime Carrera, VIBASA i Bus Tres (veure MAPA 11).  

 

La companyia Hispano Igualadina engloba el Priorat, el Baix Camp , l’Alt Camp i la Conca de 

Barberà, i enllaça aquestes comarques amb Igualada.  

 

Els Autocars Penedès, Autocars Poch i Cintoi bus, cobreixen principalment la zona del Baix 

Penedès.  

 

Els Transport Públics del Priorat, com el seu nom indica, dóna servei a la comarca del Priorat, 

arribant fins a Móra d’Ebre i Móra la Nova, i part del Baix Camp fins arribar a Reus.  

 

Els Autocars Segarra, uneixen la capital de l’Alt Camp amb Tarragona, passant per la Secuita.  

 

L’empresa Jaime Carrera uneix les poblacions de Tortosa  amb l’aldea, l’ampolla, l’ametlla de Mar i 

el Perelló.  

 

VIBASA, connecta Lleida amb Tarragona, passant per Vimbodí, Montblanc i Valls.  

Per últim, l’empresa Bus Tres, SA fa el recorregut entre Riudecols i Reus. Aquestes tres últimes 

però, representen una petita part del percentatge global pel que fa al transport de passatgers a la 

província de Tarragona. 
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3.5.- Supòsits teòrics de despeses per desplaçament amb autobús. 

En els següents quadres, hi ha representades les despeses totals diàries que tenen els estudiants 

de determinats pobles per desplaçar-se amb autobús als centres universitaris de Tarragona i/o 

Reus. Les dades ressenyades en els quadres mostren la distància en quilòmetres respecte a 

Tarragona i Reus, el preu del bitllet, les diverses opcions per anar-hi, el temps total del 

desplaçament, la despesa total diària (comptabilitzant anada i tornada) i per últim la companyia/es 

que fan el servei del trajecte. 

Quadre 44. Supòsits de despeses diàries dels estudiants cap a Tarragona i/o Reus 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa als desplaçaments cap a Tarragona, es troben casos extrems com la Sénia, a més de 

120 quilòmetres de distància i un preu de 13,65 € el trajecte, un estudiant que vulgui anar a 

estudiar a Tarragona, ha d’invertir una suma de 27,30 € i uns 140 minuts pel desplaçament amb la 

companyia Hife. En aquests casos el més viable és el que fan molts estudiants, lloguen un pis 

entre tres o quatre i es queden a viure a Tarragona de dilluns a divendres. A més, cal dir que 

aquests estudiants, utilitzen per desplaçar-se el tren el diumenge a la tarda o dilluns al matí i tornen 

cap a casa divendres a la tarda. El límit territorial a partir del qual els estudiants es queden a viure 

a Tarragona és les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. 

Un altre cas a destacar seria el de la Juncosa del Montmell, els estudiants que viuen allí, tot i tenir 

més a prop Tarragona, està més ben comunicat amb Barcelona, bé sigui per línies d’autobús o tren 

de rodalies. Per anar a estudiar a Tarragona, un estudiant de la Juncosa del Montmell ha d’agafar 

un autobús cap al Vendrell, amb l’empresa Poch, SA i desprès el autobús del Vendrell a Tarragona 

amb els Autocars Penedès. La despesa total diària d’aquest estudiant és de 8,40 € i tarda 90 

minuts, si tot va bé, en arribar a Tarragona. 

En el cas de Santa Coloma de Queralt, el servei el fan autocars de la Hispano Igualadina, i un 

estudiant que vulgui desplaçar-se a Tarragona per cursar estudis universitaris, tan sols té l’opció de 

dos autocars al dia, un surt a les 6:59 del matí i l’altre a les 13:45, amb la peculiaritat que aquest 

últim només surt els dilluns, dimecres i divendres. La despesa total al cap del dia pot ser de 13,80€ 

fins arribar a Tarragona més 1 € més per desplaçar-se al centre en cas de que estudiés al Campus 

de Sescelades, ubicat a Sant Pere i Sant Pau. La combinació des de Sarral, també amb Hispano 

Igualadina, com es pot veure en els quadres de la pàgina anterior, és la mateixa línia que la de 

Santa Coloma, i un estudiant que es desplaci des d’allí, ha d’invertir un mínim de 8 € en viatges al 

dia, amb el problema afegit de que només hi ha un únic servei al dia i dos els dilluns, dimecres i 

divendres; un a les 7:24 del matí i l’altre a les 14:06 del migdia, i el trajecte tarda uns 80 - 90 minuts 

aproximadament. 

A més dels embrancaments que han de realitzar els estudiants que viuen en pobles amb pocs 

habitants, cap a nuclis més importants o més ben comunicats. Per exemple; un estudiant de Bot, 

ha d’anar primer cap a Gandesa, i desprès de Gandesa a Tarragona, quan s’arriba a Tarragona o 

Reus, els estudiants han d’utilitzar el servei de bus urbà per arribar al centre concret. Això implica 

sumar 1 € a les despeses diàries, i una major inversió en temps. 



3.-Anàlisi àmbit provincial 

 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  84

En l’altra part del quadre hi ha els desplaçaments cap a la ciutat de Reus. Molts d’aquests 

trajectes, en no tenir connexió directe amb Reus, el que han de fer els estudiants és anar fins a 

Tarragona, amb la companyia Hife, Penedès o Plana, i desprès agafar l’autobús de Tarragona cap 

a Reus, amb la Hispano Igualadina. 

Per exemple, un estudiant de l’Arboç que vulgui cursar estudis de Medicina o Empresarials, ha de 

gastar-se 9,60 € per desplaçar-se, utilitzant primer la línia Vilafranca – Tarragona dels Autocars 

Penedès i desprès la línia Tarragona – Reus amb Hispano Igualadina o Reus Tarragona Bus. 

Un altre exemple, és el d’un estudiant de Vilanova de Prades, a uns 60 quilòmetres de Reus, tarda 

uns 90 minuts en viatjar a la capital del Baix Camp, i te una despesa total de 8,10 € diaris. Aquest 

trajecte el cobreix l’empresa Plana, (veure MAPA 11), passa per Prades, Cornudella, Alforja, les 

Borges del Camp fins arribar a Reus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.-Anàlisi àmbit provincial 

 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  85

Mapa 11  
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Mapa 12  
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Mapa 13  
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Els dos anteriors mapes (veure MAPA 12 i 13) serien la conclusió final en matèria de mobilitat amb 

autobús. El primer mostra el nombre de línies que donen servei a cadascun dels municipis, mentre 

que el segon mostra el nombre de viatges diaris generats per totes les línies de bus, 

independentment de la companyia que doni el servei. Ambdós mapes tenen unes característiques 

concretes: 

- S’han especificat les línies i els serveis regionals, és a dir, s’han deixat de banda les línies 

de bus de fora la província (exceptuant l’oferta de l’empresa VIBASA), ja que es suposa que 

els viatgers no utilitzaran aquestes línies. 

- Només s’han comptabilitzat els serveis diaris, és a dir, no s’han tingut en compte els serveis 

nocturns. 

- La informació que es detalla, només correspon a servei d’empreses d’autobús interurbà, 

deixant de banda els serveis de bus urbà existents a diferents ciutats. 

- La informació pren la província de Tarragona com a marc de referència, és a dir, s’han 

inclòs aquells serveis i línies que tenen la seva destinació fora de la província però amb 

cobertura per poblacions de Tarragona, i s’han deixat de banda aquelles línies directes amb 

destinacions extra- provincials. 

 

Primer que tot, cal senyalar certs punts concrets i que mostren una tendència semblant entre els 

dos casos. El primer fet és senyalar els diferents municipis que queden totalment desconnectats 

del servei d’autobús. Així, hi ha una sèrie de poblacions del nord de la Conca de Barberà que no 

tenen cap possibilitat de servei amb la província de Tarragona (no es tenen en compte els serveis 

de línia amb altres províncies). Amb la mateixa situació es troben algunes poblacions del Priorat, 

del Tarragonès i de la zona de les Muntanyes de Prades al Baix Camp. Totes aquestes poblacions 

tenen en comú la seva baixa capacitat demogràfica que influeix directament a l’hora de disposar 

servei de bus.  

 

A l’altre extrem, tant pel nombre de serveis de línies com de viatges diaris, hi ha la zona Tarragona- 

Reus i les poblacions turístiques principals dels seus voltants, especialment Salou, Vila-seca i 

Cambrils. A banda, hi ha també punts de major activitat, lligat sobretot a la centralitat que juguen 

les diferents capitals comarcals, tot i que dista del major volum que hi ha a l’àrea d’influència de 

Tarragona i Reus.  

El més destacat d’ambdós mapes però, és l’àrea de Tarragona, allí on els fluxos es presenten amb 

major intensitat. Hi ha una gran connectivitat entre les dues principals ciutats, amb diferents línies 

que ofereixen un gran nombre de viatges diaris. Així com, l’àrea que comprèn els municipis de 

Salou, Vila-seca i Cambrils, també presenta una gran activitat, molt lligat a la gran afluència 

turística i que provoca un augment de la demanda. Cal esmentar que aquesta àrea rep servei de la 

majoria de companyies de bus que s’han estudiat, amb un volum de més de 800 viatges diaris, que 

representen més del 70% del total de viatges amb bus.  

Al Baix Penedès, també hi ha un pes important de la seva capital, El Vendrell, la qual rep un 

nombre important de companyies de bus que executen el servei fins aquí. El fet més destacat però 

resideix en el nombre de desplaçaments diaris. Si s’observa, hi ha diferents línies que viatgen fins 

les comarques de Barcelona, degut a factors com el pes de la companyia de bus Penedès, que 

realitza el servei entre les comarques del Penedès i Tarragona i, tal com s’ha anant dient, el pes de 

l’àrea de Barcelona sobre el Baix Penedès. També es pot veure com hi ha un certa orientació cap 

a l’àrea de Barcelona des de l’àrea del Penedès, fet que accentua el pes de l’àrea de Barcelona 

sobre les terres del Penedès. 
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3.6.- Proposta del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona. 

Pla de treball 2005– 2007. 
 

El consell d’administració del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona va aprovar, el 

mes de juliol, l’increment de noves freqüències i viatges, en 11.000 noves expedicions, entre les 

principals ciutats del Camp de Tarragona. Amb aquest increment, l’objectiu és reduir el temps 

d’espera dels usuaris (més freqüència de viatges), i reforçar els desplaçaments cap a nuclis on hi 

ha més mobilitat.  

 

D’aquestes millores en la mobilitat, se’n veuran beneficiats un tant per cent dels estudiants que a 

l’hora d’anar a cursar estudis a Tarragona o Reus, disposaran d’una major regularitat. Com es pot 

veure en la imatge següent, extret del Diari de Tarragona del dia 19 de juliol d’enguany, 

s’ampliaran el nombre de viatges entre les poblacions de Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou, 

Cambrils, Valls, Les Borges del Camp i El Catllar, per tal de facilitar la mobilitat entre aquests 

nuclis, i donar així un servei complementari al ferrocarril.  

Per aquí a uns anys està prevista la dotació d’una línia d’autobús que uneixi les poblacions de 

Tarragona i Reus amb la futura estació de l’ AVE, ubicada a Perafort- la Secuita. Això provocarà de 

manera indirecta que els pobles del voltant en surtin beneficiats en quant a un increment de 

serveis/freqüències i una millor accessibilitat cap a les ciutats de Tarragona i Reus.  

L’empresa que fa el servei d’aquestes línies, com en la majoria del Camp de Tarragona, és T. Y J 

Plana, Empresa Plana SL. L’entrada en funcionament d’aquesta mesura es produirà a principis del 

2006, i les línies que s’ampliaran, i que tot seguit descriurem, seran les següents: 

1 -- Tarragona – Vila-seca – Reus           

2 -- Reus – Salou – Cambrils                    

3 -- Tarragona – Salou – Cambrils            

4 -- Tarragona – Valls                               

5 -- El Catllar - Tarragona 

6 -- Borges del Camp – Reus 

7 -- Pont d’Armentera - Valls 

Foto 1. Millora dels serveis amb autobús 

    
   Font: Diari de Tarragona, dimarts 19/07/2005. 

1 -- Pel que fa a la línia Tarragona - Vila-seca – Reus. La seva freqüència és de 30 minuts, amb 24 

serveis al dia, però amb l’entrada en funcionament d’aquestes noves expedicions es pretén reduir 

la freqüència fins arribar a 15 minuts, que és la que hi ha de Tarragona a Reus. La durada del 

trajecte és de 15 - 20 minuts i el preu és d’ 1,20 €. 

2 -- La línia Reus – Salou – Cambrils. La durada del trajecte és de 30 minuts, amb 12 busos al dia, 

la freqüència actual és de 60 minuts, però es vol aconseguir que sigui de 30 minuts. El preu és de 

1,35 € per viatge. 

3 -- Línia Tarragona – Salou – Cambrils. La durada del trajecte és de 35 minuts, ja que fa parada a  

Vilafortuny, la seva freqüència és de 45 minuts, amb 18 serveis al dia i un preu de 2,15 €. 

4 -- La línia Tarragona – Valls. La freqüència de viatges serà de 60 minuts, amb 6 noves 

expedicions, que unides a les 15 que ja hi havia abans sumen 21, la qual cosa, millorarà la 

regularitat de la línia. El temps de durada del trajecte és de 300 minuts aproximadament i el preu 

és de 2 €. 

5 -- Línia Catllar – Tarragona. Amb una freqüència cada 90 minuts i 7 busos al dia, aquesta línia es 

veurà incrementada en 8 noves expedicions, reduïnt substancialment el temps d’espera dels 

usuaris. La durada del trajecte és de 25 minuts, ja que ha de passar per moltes urbanitzacions fins 

arribar a Tarragona, i el preu del viatge és de 1,20 €. 
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6 -- Línia Borges del Camp – Reus. Degut al reduit servei d’aquesta línia, nomès 7 busos al dia, 

provoca que la freqüència es dispari a més de 60 minuts, tot i que la durada del trajecte no és més 

de 30 minuts, el preu és de 1,20 €.  

7 -- Línia Pont d’Armentera – Valls. És potser una de les línies amb menys serveis de la província, 

tan sols té 4 busos al dia, amb una freqüència superior als 120 minuts i una durada del viatge d’uns 

30 minuts aproximadament. El preu del trajecte és de 2,20 €.. 

 

Quadre 45. Desplaçaments entre poblacions del Camp de Tarragona 

  

Font: Elaboració pròpia 

 

Per a un futur no molt llunyà, es discuteix també la idea d’una xarxa regional de rodalies de 

ferracarril, tot aprofitant les víes de Sant Vicenç de Calders, Nulles, Valls, Picamoixons, perquè 

quan arribi l’AVE a les comarques tarragonines, aquestes quedaran en desús. La freqüència dels 

trens seria de 15 minuts. A més, tenint com a referent municipis del Baix Pendès, els quals 

s’aprofiten de la xarxa de rodalies de Barcelona es provocaria que l’àrea d’influència de la ciutat de 

Barcelona arribés fins a Tarragona, fora que aquestes rodalies quedessin només centrades en 

Tarragona i Reus. 

Els alcaldes dels municipis de Tarragona, Reus i Valls, que formen el Consorci del Transport del 

Camp de Tarragona (CTPCT), i al qual s’hi han afegit els municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca, 

aposten perquè, en un màxim de cinc anys, hi hagi la integració de tarifes en un únic bitllet per a 

utilitzar en diversos transports.  

Encara no s’ha arribat a un consens en la tarifa única, però s’ha de tenir en compte que aquest 

servei afavorirà encara més a la mobilitat entre ciutats i reduirà les freqüències entre serveis, ja que 

la idea és unir en un únic bitllet el transport urbà i l’ interurbà. 

A més de la integració tarifària, seria interessant que els estudiants, dels quals molts no tenen el 

Carnet Jove de la Generalitat, i que si gaudeixen del Carnet URV , tinguessin la oportunitat d’optar 

a una sèrie de descomptes o bé en el bitllet senzill, o bé en el bitllet integrat, cosa que provocaria 

que molts estudiants utilitzessin els transports públics per desplaçar-se. 
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A mode de conclusions, primerament i pel que fa a l’àmbit local, els centres que es troben ubicats a 

la ciutat de Tarragona, excepte el Campus Sescelades, mostren una bona connexió amb l’estació 

d’autobusos, ja que aquesta es troba a la Plaça Imperial Tàrraco, on hi ha la Facultat de Lletres i, a 

una distància propera, s’hi troben les de Ciències Jurídiques i l’escola d’Infermeria. El del Campus 

Sescelades, entre el barri de Sant Pere i Sant Pau i la carretera N-240, només té accés amb bus 

per les línies 14, 24 i 46, sense que hi hagi línies interurbanes directes, i amb connexió a l’estació 

de ferrocarril un tant complexa.  

Pel que fa als centres de la ciutat de Reus, distants entre sí, els que tenen una situació més 

particular son els de Ciències Econòmiques i Empresarials i l’Escola d’Arquitectura (coberts per les 

línies 21, 23 i 25), ubicats a les afores de la ciutat (autovia de Bellisens), i per a molts estudiants, 

les parades davant el barri de Sant Josep Obrer no estan molt ben acceptades, ja que es té una 

percepció d’inseguretat. Al municipi de Vila-seca, on es troba l’Escola de Turisme i Oci, la connexió 

de les línies d’autobús que actuen com a transport urbà, en aquest cas l’Empresa Plana, amb el 

baixador de tren és molt bona, i això permet que els estudiants que arriben amb tren puguin 

desplaçar-se al centre universitari amb autobús. El fet de no tenir estació d’autobusos no 

repercuteix massa, ja que es realitzen 3 parades al llarg del carrer Ramon d’Olzina, abans de sortir 

de Vila-seca per anar a la Pineda i/o Salou. 

D’entre les relacions de viatges, tant en autobús com en ferrocarril, entre Tarragona, Reus i Vila-

seca, les diferències es troben en el autobús, on els desplaçaments entre Tarragona – Reus i Reus 

– Tarragona representen, amb un 62,57%, més del doble dels desplaçaments entre Tarragona – 

Vila-seca i Vila-seca – Tarragona, amb un 28,49%, mentre que els viatges entre Reus – Vila-seca i 

Vila-seca – Reus, tan sols són un 8,94% de viatges diaris. En quant als desplaçaments en 

ferrocarril, la igualtat entre les tres poblacions, és total i l’equilibri es degut a que les línies que 

passen per aquests municipis són les mateixes. Pel que fa a l’accessibilitat dels diferents Campus, 

respecte al tipus de transport en què arriben els estudiants, cal discernir entre la bona accessibilitat 

dels serveis interurbans de l’empresa Plana, la bona accessibilitat al Campus Centre de Tarragona 

i Campus Vapor Nou de Reus, la mitjana accessibilitat als Campus de Bellisens i Vila-seca, i la 

mala accessibilitat en transport interurbà als Campus de Sescelades i Part Alta, degut a la 

distància que els separa de l’estació d’autobusos; i la dolenta accessibilitat en ferrocarril a gairebé 

tots els centres, ja que les estacions/baixadors de tren de les tres poblacions resten relativament 

lluny, aproximadament a més de 15-20 minuts a peu. 

Per a la realització de l’anàlisi del transport, s’ha tingut present la demografia de tot l’àmbit d’estudi, 

detectant aquelles zones de major potencial i les que presenten uns volums més baixos de futurs 

alumnes. En aquest sentit, els focus principals de població estan a les comarques del Baix Camp i 

Tarragonès, on la dualitat entre les ciutats de Tarragona i Reus juga un paper fonamental en 

aquest cas, que és on s’hi localitzen tots els centres de la URV,  a excepció de l’Escola de Turisme 

i Oci. D’altra banda, hi ha tres comarques que es presenten com a tres focus demogràfics de 

tamany considerable, tant de població com d’estudiants  potencials universitaris: Baix Penedès, 

Baix Ebre i Montsià 

El cas del Baix Penedès, és important de tenir en compte, ja que es tracta d’una comarca que ha 

experimentat un creixement demogràfic destacat en els darrers temps, a banda que, de cara al 

futur,  tot indica que continuarà creixent. El fet principal resideix en que, aquesta comarca, és el 

límit de l’àrea d’influència de Barcelona, i que degut a causes de tipus socio-econòmic i a 

l’existència d’una bona xarxa de comunicacions, ha comportat una entrada d’immigrants. El fort 

creixement demogràfic del Baix Penedès i les expectatives de futur fan que sigui un punt on s’han 

de portar a terme actuacions diverses per atreure nous estudiants a la URV. 

D’altra banda, existeix una diferència notable entre les comarques de l’interior de la província i la 

costa. Comarques com el Priorat, la Terra Alta, la Conca de Barberà, l’Alt Camp i algunes 

poblacions interiors del Baix Camp, es contraposen a les densitats demogràfiques de moltes 

poblacions de la costa tarragonina, malgrat tenir un grau de fidelitat amb la URV més alt que les 

comarques més poblades. 

Per a extreure millor informació, s’han fet una sèrie de projeccions a escala temporal dels propers 

anys. La informació presentada mostra que hi ha un creixement lent a les comarques interiors, que 

contrasta amb un creixement més ràpid a les zones costaneres. En aquest sentit, i  remarcant de 

nou el que s’ha dit anteriorment, el creixement potencial futur del Baix Penedès mereix un 

comentari a part, ja que, aquesta s’ha vista afavorida per l’augment de l’àrea superficial de la 

influència de Barcelona. La relació entre la zona del Penedès i l’àrea de Barcelona ja s’observa 

avui en dia, com és en el cas de les millores del servei ferroviari, tant per la línia de la costa com 

per la línia d’interior. Aquesta relació amb Barcelona, a causa d’una millora de serveis, com el 

bitllet integrat, accentua encara més la relació entre el Baix Penedès i l’àrea de Barcelona, en 

detriment de la zona de Tarragona – Reus. 
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La necessitat de conèixer la població futura es per veure el potencial d’estudiants de la URV, i 

comprovar amb quines facilitats o inconvenients es pot trobar per accedir als diferents centres. Les 

dades que s’han presentat, es relacionen directament amb el volum de població existent a cada 

comarca o població, és a dir, a major volum de població, major serà el nombre de futurs estudiants. 

Per tant, les comarques amb major potencial són el Baix Camp i  el Tarragonès, amb un pes també 

important de les comarques com el Baix Ebre, Montsià i el Baix Penedès. Així com, també es té 

present que la majoria d’estudiants que poden desenvolupar estudis universitaris sortiran del 

Batxillerat, tot i que no s’ha d’oblidar els Cicles Formatius. Igual que la distribució anterior, el 

nombre de matriculats actual a la URV  també presenta el seu origen principalment a les 

comarques del Baix Camp i Tarragonès, ja que, a banda dels potencials demogràfics que s’han 

presentat, hi juga un paper clau: la majoria de centres de la Universitat Rovira i Virgili, estan 

implantats entre les ciutats de Reus i Tarragona, principalment aquesta darrera, el que suposa que 

atreguin molts estudiants de poblacions properes. Així també, poblacions de comarques properes, 

com l’Alt Camp, Priorat o Ribera d’Ebre, també presenten el major nombre d’estudiants matriculats 

a la URV. 

En l’altre extrem hi ha el Baix Penedès. Aquesta comarca, tal com s’ha anat comentant, té uns 

volums importants de població, a banda que les projeccions de cara al futur presenten també 

notables creixements. Tot i això, el major nombre d’estudiants cursen els seus estudis universitaris 

a diferents centres de Barcelona, degut a les causes senyalades de forma constant: la bona 

accessibilitat amb transport i la influència de l’àrea de Barcelona. Per tant, si que s’hauria de 

prestar majors esforços a millorar els accessos amb l’àrea del Baix Penedès, a fi de buscar noves 

vies per incorporar més estudiants a la URV. Un primer pas seria una bona xarxa de transport i 

comunicacions que presentés una bona accessibilitat entre Tarragona – Reus i el Baix Penedès. 

En gran mesura, s’ha analitzat la mobilitat dels estudiants per raons d’estudi, és a dir, aquells 

estudiants que cursen estudis universitaris, i que s’han de desplaçar des dels seus punts d’origen 

fins als centres universitaris de la URV. Els resultats observats mostren que hi ha una bona 

interconnexió entre Tarragona i Reus, essent aquests els principals nuclis de població de la 

província. Hi ha també uns centres secundaris a les Terres de l’Ebre, especialment al Baix Ebre i 

Montsià, on la mobilitat és molt destacada els diumenges i els divendres, ja que es quan la gran 

majoria dels alumnes es desplacen cap als seus destins, principalment pisos i residències 

d’estudiants, essent en divendres el retorn cap als seus llocs d’origen. 

Aquest punt cal destacar-lo, ja que és previsible que la majoria de desplaçaments d’alumnes de les 

zones perifèriques de la província (Terres de l’Ebre, Priorat i Conca de Barberà), s’efectuïn durant 

uns dies i hores concretes, tant d’anada com de tornada, per la qual cosa, és imprescindible gaudir 

d’una bona accessibilitat i una bona xarxa de transports i comunicacions, a fi que els alumnes 

disposin de les majors facilitats per accedir-hi. Tot i això, s’han observat punts problemàtics en 

aquest sentit, amb zones que queden força desconnectades i que tenen problemes a l’hora 

d’efectuar qualsevol desplaçament. 

Dins d’aquest punt de mobilitat estudiantil obligada, també hi ha un gran nombre de desplaçaments 

interns, sobretot a Tarragona i Reus. Aquest fet es deu a dues causes principals: el major pes 

d’ambdues ciutats, que provoca aquest moviment intern constant, i que es veu augmentat per 

aquells estudiants vinguts d’altres punts i que tenen la seva residència al lloc d’estudi, pel qual, el 

moviment intern de Tarragona especialment, i també de Reus, sigui un punt destacat en l’anàlisi de 

la mobilitat dels estudiants.  

Hi ha però, un gran nombre d’estudiants que efectuen els seus desplaçaments cap a centres de 

Barcelona. En primer lloc, i remarcant el que s’ha anat mostrant al llarg del projecte, hi ha el Baix 

Penedès, on la influència de l’àrea de Barcelona, acompanyada d’una bona xarxa de transports i 

comunicacions que enllacen aquesta comarca amb el centre de Barcelona, provoca que un gran 

nombre d’estudiants es desplacin fins a Barcelona. Així com, s’ha observat també una tendència 

marcada cap al Montsià i Baix Ebre, on ja el nombre de desplaçaments per raons d’estudi a 

Barcelona supera els de Tarragona i Reus.  

En quant als mitjans de transport, s’ha analitzat el ferrocarril i el bus. El tema del ferrocarril 

presenta una sèrie de diferències notables. Per una banda, amb la freqüència de desplaçament (el 

nombre de parades que s’efectuen diàriament en una estació o baixador), hi ha la línia de la costa, 

la línia de ferrocarril Barcelona – València com la que presenta millor condicions. D’altra banda, les 

línies interiors, tant la de Saragossa com la de Lleida, la freqüència que presenten és menor, tal 

com mostra el MAPA 10. També cal tenir present que, és la costa qui presenta els volums més alts 

a nivell de població, i que per tant, és lògic pensar que hi hagi major nombre de serveis i de 

parades cada dia.  
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Les línies interiors, si bé tenen una menor freqüència, tenen l’avantatge de poder accedir 

directament a tots els centres de la URV sense necessitat de fer transbord, tant la línia de 

Saragossa com la de Lleida. Des d’aquestes línies interiors es pot accedir a Reus, Vila-seca i 

Tarragona, contràriament al que succeeix amb la línia de costa, la qual ha de fer transbord a 

Tarragona (en el cas que es vulgui accedir amb tren) per arribar a la resta de centres. Aquest fet 

provoca una major despesa de temps i diners, pel qual, molts cops, es creï malestar entre alguns 

estudiants que volen accedir des d’altres punts de la província als centres de Reus i Vila-seca. 

Aquest fet es veu agreujat per la distància que separa les estacions de bus i tren d’ambdues ciutats 

principals, Reus i Tarragona. 

Un punt conflictiu a nivell de transport en ferrocarril es a la zona de l’Alt Camp i l’interior del 

Tarragonès. Degut a la baixa flexibilitat del ferrocarril, per viatjar en distàncies relativament curtes, 

el passatger ha d’augmentar considerablement el cost i la distància de trajecte, ja que, al no haver-

hi línia directa amb Tarragona i/o Reus, ha de fer transbord, a La Plana- Picamoixons o bé a Sant 

Vicenç de Calders. També cal remarcar que si que té línia directa amb Barcelona, es pot 

considerar la idea que molts desplaçaments es fan cap a centres universitaris de Barcelona i no 

cap als centres de la URV. Per saber-ho amb explicitat caldria fer enquestes als estudiants que 

viatgen amb tren; no obstant la coneixença de casos directes fan pensar que la bona accessibilitat 

amb Barcelona resta possibilitats d’alumnat a la URV. 

Altres punts a tenir en compte són algunes comarques amb poc servei de ferrocarril. Una d’elles és 

el Montsià. Si bé les poblacions més al nord de la comarca tenen una bona cobertura amb les 

estacions de l’Aldea i Tortosa, altres poblacions queden força desconnectades d’aquest servei, ja 

que l’estació d’Ulldecona, que podria jugar un paper clau en la millora de l’accessibilitat amb 

ferrocarril des del sud de Catalunya, té una freqüència molt baixa. A més, s’ha de tenir en compte 

que, al sud del Montsià, poblacions que podrien ser usuaris habituals presenten volums 

demogràfics no menyspreables: Ulldecona, Alcanar i La Sénia, tenen una població aproximada de 

20000 habitants, però per prendre el ferrocarril s’han de desplaçar una distància mitjana per 

carretera de més de vint-i-cinc quilòmetres. En aquest mateix punt es troba la Terra Alta, essent 

l’única comarca sense estació ni baixador de ferrocarril. Per aquesta comarca és clau 

l’emplaçament de l’estació de Móra la Nova, que esdevé un dels nexes principals de ferrocarril, 

essent el centre d’un gran nombre de poblacions de la zona de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la 

Terra Alta.  

Finalment, el punt clau de la mobilitat amb ferrocarril es troba al Baix Penedès, on l’ampli servei 

que presten els trens de Rodalies, provoca un major desplaçament de viatgers cap a l’àrea de 

Barcelona. Remarcar novament que el tren té una flexibilitat menor que el bus, és a dir, té unes 

infrastructures creades de les quals n’és impossible buscar-ne unes vies alternatives. És per això 

que el paper del bus, sobretot en distàncies curtes, és indispensable. L’excepció són les línies de 

Rodalies, les quals, tot i que van a Barcelona, tenen un servei òptim, amb freqüències cada trenta- 

seixanta minuts, que han marcat els desajustos horaris que sofreixen les comarques de l’interior. 

Pel que fa al desplaçament col·lectiu en autobús, dins l’estudi de la xarxa de transport públic a la 

província de Tarragona, ha fet palesa l’existència d’una xarxa jerarquitzada, on la circulació 

d’autobusos és paral·lela a la dels trens. Sens dubte, la zona que gaudeix d’una òptima 

comunicació dins la província és la formada pels nuclis de Tarragona, Reus, Valls, Vila-seca, Salou 

i Cambrils, on hi ha més nombre de línies i serveis diaris, mentre que les zones amb línies i viatges 

més reduïts son alguns nuclis de la Conca de Barberà, Terra Alta i Ribera d’Ebre (veure MAPA 12 i 

13). Principalment, les companyies que cobreixen major part del territori son l’empresa Plana i la 

Hife. Ambdues constitueixen el 70% del total de línies que donen servei a la província; la Hife 

s’encarrega principalment de les Terres de l’Ebre fins a la Terra Alta, mentre que l’empresa Plana, 

cobreix més les zones del Camp de Tarragona, Alt Camp i Baix Camp. Així doncs, tal i com es pot 

veure en el MAPA 11, sobre la cobertura de les diverses companyies d’autobús, s’ha destacat 

d’entre els municipis que reben cobertura, amb una trama lineal, i a més, el nom de la companyia 

que fa el servei. Per exemple, les poblacions amb una o dues companyies la trama és poc densa, 

en canvi, a les ciutats molt ben cobertes per quatre o més companyies, com son Tarragona, Reus, 

Valls, Vendrell, Móra d’Ebre i Móra la Nova, la trama passa a ser de color gris. 

Per últim, els supòsits teòrics de despeses per desplaçament, pretén donar a conèixer exemples 

teòrics de les despeses diàries d’estudiants, depenent del lloc d’origen i de la destinació; 

Tarragona i/o Reus. Per exemple, un estudiant que visqui en una població on te cobertura d’una 

única companyia, i a més, està molt allunyat de Tarragona o Reus, haurà d’invertir més temps i 

més euros per a desplaçar-se. Les despeses s’han calculat sobre el preus i horaris de 2004, no 

s’han tingut en compte ni dissabtes, ni diumenges, ni festius, ni horaris nocturns, ni tampoc horaris 

d’estiu, els quals els estudiants no utilitzen. S’ha intentat donar la visió general dels transports 

públics dins la província de Tarragona, i ressenyar els punts més febles, tot donant unes propostes 

d’actuació per a una posterior millora de serveis. 
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El fet de realitzar un anàlisi en la mobilitat de la xarxa de transport públic respecte els centres de la 

URV, és justament per detectar aquells punts que presenten un dèficit important, a banda de 

presentar els punts febles, i realitzar diferents propostes per millorar els serveis, en els supòsits 

que hi hagi un poder polític que possibiliti la forma de fer-les aplicables.  

Una de les propostes que podria tenir una major acceptació és millorar el servei, tant d’autobús 

com de tren en hores punta. L’objectiu és augmentar el servei i la capacitat de càrrega en trams 

horaris concrets: diumenge la tarda (entre les 17 i 18 hores de la tarda) i dilluns al matí (entre les 7 

i les 9 del matí), que és quan arriba un volum important d’estudiants que provenen principalment de 

les zones perifèriques de la província. També s’hauria de millorar en divendres, entre les 14 i 19 

hores, que és quan els estudiants tornen als seus llocs d’origen. A més, s’hauria de buscar una 

millor connexió entre autobús i ferrocarril, és a dir, que no hi haguessin hores buides enmig de 

l’arribada d’un i la sortida de l’altre. Per exemple, si es fa una visió general de les Terres de l’Ebre, 

on el bus s’utilitza principalment per accedir a les estacions de tren i desprès desplaçar-se cap a 

distàncies superiors, es reflexa la situació que expressa el quadre 46, com a mostra de la relació 

entre el bus i el tren. 

Quadre 46. Relació connectivitat bus- tren a les Terres de l’Ebre  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 

A la base del gràfic hi ha el grau de connexió entre els horaris de totes les línies d’autobús que 

arriben a aquelles poblacions amb estació o baixador de tren, sobretot a Móra la Nova, Tortosa i 

l’Aldea, que en serien les principals, i els horaris de les línies de ferrocarril. El resultat mostra que, 

el 43% de les diferents parades d’autobús a les estacions de ferrocarril tenen una connexió 

dolenta, és a dir, que entre l’arribada de l’autobús i la sortida del tren hi ha més d’una hora de 

diferència. Per tant, és en aquest sentit on més s’hauria de treballar, intentant que sobretot 

l’autobús, ja que és qui presenta major flexibilitat d’accés, arribés a hores concretes en les quals 

l’espera de la sortida del tren fos curta.  

Cal dir també que, si bé s’ha mostrat l’exemple de les Terres de l’Ebre, succeeix amb altres 

comarques. Així, en el Priorat, no hi ha cap línia d’autobús que accedeixi directament a les 

poblacions amb baixador o estació, ni tant sols l’estació de Marçà – Falset, la principal parada de la 

comarca. En el cas del Baix Penedès, la relació de connectivitat dolenta no és tan elevada, degut a 

que al ser àrea d’influència de Barcelona, gaudeix d’una millor connectivitat entre autobús i 

ferrocarril. 

En el cas de la millora del servei de ferrocarril, i sempre tenint en compte la baixa flexibilitat i 

adaptació que presenta el transport, s’hauria de tenir en compte la futura estació de l’AVE a 

Perafort – La Secuita, on està previst que es creï una línia que connecti Tarragona amb la futura 

estació, com un punt clau en la mobilitat i la connexió amb ferrocarril. També s’hauria d’augmentar 

la freqüència en estacions que esdevenen centres de gravetat d’una àrea amb un cert potencial 

demogràfic, com seria el cas del baixador d’Ulldecona.  

Un bon exemple sobre un servei de connexió bus – tren és entre Móra d’Ebre i Móra la Nova. La 

capital de la Ribera d’Ebre rep la major part de línies d’autobús de la comarca i també de 

comarques veïnes, degut al seu paper central com a capital comarcal i nus de comunicacions 

ferrocarril- carreteres. D’altra banda, l’estació de tren està a l’altra banda del riu Ebre, a Móra la 

Nova, per la qual cosa, hi ha un servei diari de bus entre les dues poblacions, i que només circula 

quan hi ha sortida o arribada de trens a l’estació de Móra la Nova. 
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A més, la millora del servei també s’ha de buscar en els diferents trajectes d’autobús urbà. Hi 

hauria alguns aspectes a remarcar: 

- Augmentar la capacitat de càrrega en hores punta, especialment a les 9 i les 15 hores per a 

l’autobús d’anada, i a les 13 i 18-19 hores de tornada, ja que són els intervals horaris d’un 

major nombre de viatgers, sobretot a la zona del Campus Sescelades de Tarragona i 

Bellisens de Reus. 

- Millorar el servei d’algunes línies en punts concrets. Així, la millora de la connexió de la línia 

24, que enllaça directament l’estació de RENFE amb el Campus Sescelades seria un 

primer pas. També seria interessant descongestionar les parades de la Plaça Imperial 

Tàrraco, ja que aquesta actua com a nexe d’unió de les diferents parades urbanes i, 

provoca que en molts casos s’hagi d’efectuar transbord per arribar al Campus Sescelades, 

principal zona universitària de la URV. 

- En el cas de Reus, sobretot en el Campus Bellisens, també s’han observat episodis de 

desconnexió amb el centre urbà, a banda de problemes d’horaris,  ja que les parades de 

bus en moltes ocasions no s’adapten als horaris dels estudiants. A més, en aquest cas, 

intervé un altre factor: la localització del Campus es troba en una àrea amb certa 

marginació dins la ciutat de Reus, i, les diferents parades de bus estan situades dins 

aquesta zona, provocant en molts casos certs conflictes entre elements de la població del 

barri i els estudiants que esperen el bus. Per tant, seria interessant buscar un nou 

emplaçament de la parada a fi de buscar una major harmonia entre totes les parts 

implicades. 

- També hi ha una certa desconnexió entre l’estació de tren i els autobusos urbans, per la 

qual cosa, caldria millorar-ne el servei, incidint sobretot en l’enllaç de l’estació de tren amb 

els dos centres de la URV que hi ha a la ciutat de Reus. S’hauria de reforçar la freqüència 

de parades, ja que entre una sortida de bus i una altra, hi ha una diferència de temps 

notable. 

- Finalment, en el cas de Vila-seca, caldria incidir en millorar l’accés a l’Escola de Turisme i 

Oci amb les diferents línies de bus interurbà, ja que, aquesta població, no disposa de bus 

urbà.  

Pel que respecta a l’autobús interurbà, cal destacar certs buits. Un punt important seria reforçar en 

intervals horaris concrets les línies que s’han comentat anteriorment dels diumenges, dilluns i 

divendres. Els diumenges la tarda i els dilluns matí principalment, per aquells estudiants que viuen 

en les zones perifèriques de la província d’on surten setmanalment, i també els divendres a la tarda 

pels que resideixen en les poblacions on estudien, principalment Reus i Tarragona, on es 

desplacen un gran volum d’estudiants.  

Seria interessant buscar línies d’autobús que connectessin els llocs d’origen amb les destinacions, 

fet que ajudaria a augmentar i diversificar l’oferta de desplaçament amb transport públic, a banda 

de descongestionar les principals estacions de ferrocarril, sobretot les de l’Aldea, Tortosa i Móra la 

Nova, les quals reben un volum important de desplaçaments per raons d’estudi. Actualment, 

Universitats de Barcelona posen a disposició dels estudiants determinats serveis diaris, amb preus 

relativament econòmics, per a una millor accessibilitat als centres.  

Un altre aspecte important, i que ja s’ha comentat abans, seria millorar la connexió bus – tren, 

sobretot en el cas de distàncies llargues. Normalment, per a distàncies majors, s’utilitza amb més 

freqüència el ferrocarril. El problema però es troba molts cops en l’accés a les estacions de tren, ja 

que en moltes ocasions hi ha una mala connexió entre l’autobús i el tren (veure quadre 46), o bé 

no s’accedeix a les estacions amb transport d’autobús. Per tant, també seria interessant reforçar 

aquest punt, i millorar l’accessibilitat a les estacions de tren, a fi de optimitzar qualitativament la 

mobilitat. 

Finalment, i com a proposta per actuar de forma conjunta en tots els transports públics, seria 

buscar actuacions per reduir els costos del transport, a través de tarifes unificades. Actualment 

s’aplica a l’àrea metropolitana de Barcelona i es preveu que per a un futur no molt llunyà s’implanti 

a Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. El Consorci del Transport del Camp de 

Tarragona no hauria de ser només un nom, sinó buscar ser més actiu i eficient per fer tot el 

possible per acabar amb el “regne de taifes” que és el transport públic de la província de 

Tarragona. En aquest sentit, la Secretaria de Mobilitat del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, hauria d’establir polítiques i propostes de millora 

del transport que afectin els àmbits del Camp de Tarragona i també les àrees i comarques de la 

resta de província, coordinant al màxim els diferents serveis de transport, i molt especialment el 

servei d’autobús. 
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El Consorci hauria de portar i establir una reforma de les tarifes. Tal com s’ha aplicat a Barcelona, 

l’idea d’un bitllet únic, és a dir, que amb un sol bitllet es pogués accedir a diferents mitjans de 

transport urbà, a fi de reduir costos per transbords o embrancaments, i millorar l’accessibilitat als 

diferents centres universitaris. 

En un altre ordre de mesures, caldria insistir en nous descomptes en les tarifes d’autobús i 

ferrocarril. En el cas del tren, existeix ja el Carnet Jove de “La Caixa”, amb un 15% de la tarifa 

general del bitllet, però, en el cas de l’autobús, tant urbà com interurbà, els descomptes son poc 

gratificants.  

Caldria insistir en aquest apartat, i més especialment amb els estudiants universitaris, com per 

exemple reduccions de tarifa amb el carnet de la URV,  tal com ja s’ha proposat en diverses 

ocasions per part dels mateixos estudiants. En aquest sentit, el Rectorat i el Consell Social de la 

URV  s’haurien d’implicar en intentar pactar reduccions en el transport universitari, tan urbà com 

interurbà.  

Una altra proposta factible seria que la URV, juntament amb les diferents companyies, establissin 

serveis discrecionals especials als Campus de la URV, com fa actualment la Universitat Autònoma 

de Barcelona, la qual té un autobús que viatja directament de Reus fins la mateixa Universitat. 

D’entrada, un autobús d’aquest tipus es pot establir pel Penedès i Terres de l’Ebre, per tal de donar 

més facilitats als estudiants. Una possible sortida seria des de l’Arboç o Banyeres del Penedès, 

des d’on s’aniria recollint estudiants de les principals poblacions de pes fins a Roda de Barà, des 

d’on es podria distribuir el servei cap a Tarragona o Reus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a les Terres de l’Ebre, una possible sortida seria des d’Ulldecona i La Sénia, i una altra podria 

realitzar-se des de Flix, sent sempre aquests autobusos directes, i que comuniquessin amb els 

diferents campus universitaris de la URV. Així com, també seria interessant un servei d’autobús 

des de Batea, per als estudiants de la Terra Alta, i que enllacés directament amb el que ve de Flix, 

abans d’arribar a Reus i/o Tarragona. 

 

 

 

 



6.- Bibliografia 

 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .- BIBLIOGRAFIA 

 



6.- Bibliografia 

 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  100

Bibliografia bàsica: 

Enric Lluch; Eugeni Giral; Maria Rosa Rexach; Pilar Riera i Jaume Torras (1970): “Evolució de les 

àrees de trànsit dels autobusos de línea a Catalunya, 1934-1964”. Barcelona. Banca Catalana. 

Francesc González Reverté i Josep Oliveras Samitier (1997): “Ordenació del territori i sostenibilitat 

al Camp de Tarragona”. Reus. Fundació Josep Recasens. 

Miralles-Guasch, Carme (2002): “Ciudad y transporte. El binomio imperfecto.”. Barcelona. Ariel 

Geografía. 

Seguí, Joana M; Petrus Joana M (1991): “Geografia de redes y sistemas de transporte”. Madrid. 

Editorial Sintesis. 

Potrikowska, M; Taylor, Z (1984): “Geografia del transporte”. Barcelona. Ariel Geografía. 

 

Companyies d’autobusos: 

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA (EMT), Tel. 977 54 94 80. Adreça 

electrònica: www.fut.es/˜emt/ 

Reus Transport Públic, SA. Tel. 977 30 00 06.  Adreça : www.reustransport.com 

Vila-seca Bus. Adreça electrònica: www.vila-seca.org/autobusos.htm 

Hispano Fuente en Segures HIFE. Tel. 977 44 03 00. Adreça electrònica: www.hife.es 

T. y J. Plana, Empresa Plana, SA. Tel. 977 35 44 45. Adreça electrònica: www.autocarsplana.com 

Hispano Igualadina, SA. Tel. 977 77 06 98. Adreça electrònica: www.hispanoigualadina.net 

Autocars Carrera, Tel. 977 82 31 43. Adreça electrònica: www.carrera.nu 

Autocars Penedès, SA. Tel. 977 66 08 21. Adreça electrònica: www.autocarsdelpenedes.com 

Autocares Vigo -  Barcelona VIBASA. Tel. 977 22 20 72. Adreça electrònica: www.vibasa.es 

Autocars POCH, SA. Tel. 977 66 02 40. 

Cintoi Bus. Tel. 938 93 70 60 

Autocars Segarra. Tel. 977 55 09 49.  

Transports Públics del Priorat, SA. Tel. 977 83 01 08 

Bus Tres, SA. Tel. 977 82 38 12 

 

Informació sobre ferrocarrils: 

RENFE. Tel. 902 24 02 02. Adreça electrònica: www.renfe.es 

Trens de Catalunya. Adreça electrònica: www.trenscat.com 

 

 

 

 

 



6.- Bibliografia 

 

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics - Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. UNITAT DE GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, setembre 2005  101

Consells comarcals: 

Consell Comarcal de l’Alt Camp: www.altcamp.altanet.org 

Consell Comarcal del Baix Camp: www.baixcamp.altanet.org 

Consell Comarcal del Baix Ebre: www.baixebre.org 

Consell Comarcal del Baix Penedès: www.ccbp.altanet.org 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà: www.conca.altanet.org 

Consell Comarcal del Montsià: www.montsià.altanet.org 

Consell Comarcal del Priorat: www.priorat.org 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre: www.ribera.altanet.org 

Consell Comarcal del Tarragonès: www.tarragones.org 

Consell Comarcal de la Terra Alta: www.terra-alta.altanet.org 

 

 

 

 

 

 

Universitats i centres d’ensenyament secundari: 

Universitat Rovira i Virgili: www.urv.es 

Universitat de Girona: www.udg.es 

Universitat de Lleida: www.udl.es 

Universitat Autònoma de Barcelona: www.uab.es 

Universitat de Barcelona: www.ub.es 

Universitat Politècnica de Catalunya: www.upc.es 

Fundació Universitària Doctor Manyà: www.fudm.es 

 

Altres webs d’interès: 

Generalitat de Catalunya, web de mobilitat: www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/mobilitat/index.jsp 

Enllaços sobre transports públics. Adreça electrònica: www.upcnet.es 

Institut d’Estadística de Catalunya: www.idescat.es 

Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es 

Institut Cartogràfic de Catalunya: www.icc.es 

Diari de Tarragona: www.diaridetarragona.com 

Diari de la Torre 


















































































