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Resum

En les darreres dècades, l’augment de la mobilitat de béns, persones i informació s’ha
intensificat de manera accentuada, tant a l’interior de les àrees urbanes com a escala
regional, nacional, continental i mundial. La difusió de la COVID-19, fins a convertir-se
en pandèmia, es genera en aquest context d’hipermobilitat fluida que afavoreix la ràpida
propagació dels contagis i l’expansió mundial del virus. Per això, la limitació de la
mobilitat —deguda a decisions administratives i a la disminució de l’activitat
econòmica— ha estat un dels principals efectes de la crisi sanitària. El transport aeri,
principal mitjà de comunicació dels fluxos turístics, fou un dels grans afectats, igual que
els creuers, però els canvis afecten el conjunt dels mitjans de transport i totes les escales
territorials i encara hi estam immersos. Les mutacions han servit per posar en dubte el
creixement sense límits dels moviments en el marc de la globalització i les seves
conseqüències en matèria de sostenibilitat i davant l’emergència del canvi climàtic. En
mercaderies, la dependència dels productes asiàtics i la ruptura de la cadena de
subministraments, provocada per la pandèmia, ha estat una altra alarma que, en positiu,
pot fer girar els ulls cap a una valoració més gran dels productes propers i cap a la
recuperació d’activitats abandonades. En la mobilitat de les persones es palesa la
disminució d’ús dels transports col·lectius, que s’hauria de recuperar necessàriament, en
paral·lel amb l’increment de l’ús, ja en curs, de modes actius i de noves maneres de
desplaçar-se dins les ciutats. L’informe, després d’enunciar breument la relació en termes
generals entre la crisi sanitària i la mobilitat, analitza l’evolució de la qüestió a tres
escales: la mobilitat exterior en els diversos mitjans de transport de l’àmbit de Catalunya,
les Illes Balears i el País Valencià; la mobilitat interterritorial entre aquests tres àmbits, i
la mobilitat en les tres àrees urbanes principals (Barcelona, Palma i València). Unes breus
conclusions clouen el treball.
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1
Introducció: objectius, preguntes i estructura
La mobilitat ha estat un dels aspectes que han conegut canvis més destacats arran de la
crisi sanitària i social associada a la pandèmia de la COVID-19. En suposar els
desplaçaments de les persones un factor decisiu de risc, els poders públics han imposat
restriccions a la mobilitat que han tingut efectes diferenciats segons els territoris i els
grups socials. D’altra banda, la disminució de l’activitat econòmica i la davallada radical
dels fluxos turístics han comportat alteracions notables en el moviment de mercaderies i
de viatgers.
La present aportació té precisament per objectiu estudiar l’evolució de la mobilitat en
l’àmbit de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià en el període comprès entre
l’inici de la crisi sanitària, el mes de març de 2020 i el primer trimestre de 2021. Per a
alguns modes de transport s’ha hagut de comparar l’any 2019, prepandèmic, i l’any 2020.
Es tracta d’un àmbit de 60.363 km2 on resideixen 14 milions de persones i que, abans de
l’inici de la pandèmia, rebia 40 milions de visitants a l’any. El seu producte interior brut
(PIB), 386 M € l’any 2019, representa prop d’una tercera part del PIB espanyol. La
incidència de la COVID-19 en aquest territori ha suposat, segons dades del mes d’octubre
de 2021, un total de més d’1,5 milions de casos i 24.493 morts (Ministeri de Sanitat,
2021).
La incidència de la pandèmia sobre la mobilitat en l’Eix Mediterrani s’analitza a tres
nivells d’escala diversos: la mobilitat amb origen i destí a l’àmbit d’estudi, la mobilitat
entre Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, i la mobilitat a les principals àrees
urbanes (Barcelona, Palma i València). L’anàlisi se centra sobretot en el transport
col·lectiu —mobilitat aèria, ferroviària, marítima i de transport urbà— i parteix de les
dades proveïdes pels operadors públics —AENA, ADIF, Ports de l’Estat, autoritats i
empreses metropolitanes de transport públic— així com els instituts d’estadística de
l’Estat, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. La metodologia seguida per a
analitzar-les s’indica en cada un dels apartats.
Així, el treball tracta de respondre, entre d’altres, les preguntes següents: quina és la
relació de la disminució de la mobilitat amb la pandèmia? Quina ha estat la incidència de
la disminució de la mobilitat a l’àrea d’estudi des d’una perspectiva comparada? Com ha
afectat l’evolució de la mobilitat als diversos territoris i mitjans de transport? A les àrees
urbanes, els canvis en la mobilitat han tingut una incidència diferenciada en els diversos
grups socials?
Per tal d’acomplir aquests objectius, l’aportació s’estructura en la present introducció i
els cinc apartats que la segueixen. En primer lloc s’aborden les qüestions relatives al
context general i a la relació de l’evolució de la mobilitat amb l’activitat econòmica. A
continuació, s’estudien el fluxos de mobilitat exterior, amb origen o destí a l’àmbit de
Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Tot seguit, s’analitza la mobilitat entre els
tres territoris, en els diversos mitjans de transport. Finalment, s’explora quina ha estat
l’evolució de la mobilitat en les tres principals àrees metropolitanes: Barcelona, Palma i
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València. Unes breus conclusions i el repertori de referències bibliogràfiques clouen el
treball.
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2
Context: la importància de la mobilitat
i la incidència mundial de la pandèmia

Vivim en una societat extremament mòbil. Els desplaçament urbans i interurbans,
facilitats per la motorització i el desenvolupament de les infraestructures, han anat
canviant progressivament la fesomia dels nostres territoris. En les darreres dècades
aquesta tendència a l’augment de la mobilitat, de béns, persones i informació, ha adquirit
magnituds mundials. La difusió de la COVID-19, encara que amb una incidència
desigual, acompanyà els moviments. És a dir, els nostres hàbits de mobilitat, que generen
un context d’hipermobilitat fluïda, han estat en l’origen de la ràpida propagació dels
contagis i l’expansió planetària de l’epidèmia (Méndez, 2020 i 2021). El transport aeri,
principal mitjà de comunicació dels fluxos turístics, fou un dels grans afectats, però els
canvis afecten el conjunt dels mitjans de transport i totes les escales territorials.
Aquests canvis en el marc general qüestionen tendències i comportaments que semblaven
definitivament consolidats i obren nous interrogants. Això afecta qüestions com el
prestigi social de la mobilitat, que fins avui s’havia vist com un signe d’estatus i prestigi
social (Checa et al., 2020), o el creixement dels fluxos turístics, especialment els de
caràcter internacional, que fins ara semblava imparable. Al mateix temps, a escala
mundial, la crisi pandèmica replanteja la sostenibilitat econòmica, ambiental i sanitària
dels fluxos de transport, així com la relació entre els seus orígens i destinacions (Méndez,
2020, p. 78). En el present capítol, abordarem breument el tema de la importància de la
mobilitat en les nostres societats i l’impacte general que la pandèmia ha tingut sobre la
mobilitat al nostre àmbit d’estudi.
2.1. La mobilitat, element crucial en les societats contemporànies
L’increment de la mobilitat ha estat un dels trets definidors de les societats
contemporànies. Si l’extensió de les xarxes de relacions permanents a escala planetària,
allò que Immanuel Wallerstein anomenà el «sistema món» (Wallerstein, 2011), té
antecedents que es remunten com a mínim al segle XV, amb l’adveniment del capitalisme
la mobilitat de persones, béns, capital i informació s’exacerbaren de manera
extraordinària. Així, ja en el Manifest de 1848 es podia afirmar que «amb l’explotació del
mercat mundial» el capitalisme havia donat «un caràcter cosmopolita a la producció i el
consum de tots els països». D’aquesta manera, «en lloc de l’antic isolament de les
províncies i de les nacions que es bastaven a elles mateixes, es desenvolupa un tràfic
universal, una interdependència de les nacions» (Marx i Engels, 1948).
Tanmateix, en les darreres dècades, un conjunt de factors s’han combinat per tal
d’intensificar encara més la rellevància de la mobilitat. En primer lloc, s’han produït un
conjunt d’innovacions tecnològiques que han permès una reducció molt notable dels
costos de la mobilitat, com ara la introducció dels contenidors en el transport marítim, la
irrupció de les línies aèries de baix cost i el desenvolupament d’Internet. D’altra banda,
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la progressiva integració dels mercats continentals (Unió Europea, NAFTA, Mercosur) i
els acords internacionals de lliure comerç han abatut bona part de les barreres
administratives al moviment de mercaderies i han reduït el control sobre els fluxos de
capital. Així, si bé és cert que, des dels seus orígens, «el capitalisme té molt a veure amb
el moviment, sobretot de capital i de treballadors» i comporta «una incessant acceleració
de la vida econòmica, social i política» (Urry, 2014), mai, com en les darreres dècades,
havien estat tan intensos els fluxos de persones, capitals, mercaderies i informació sobre
l’espai planetari.
D’altra banda, a escala regional el procés d’urbanització ha comportat també un increment
de les necessitats de mobilitat quotidiana de la població. Als països de l’Europa occidental
en general i Espanya en particular, aquest procés es caracteritza avui per tres trets
principals: la tendència a l’expansió de les àrees urbanes fins a abastar, en ocasions, la
totalitat dels espais regionals; la creixent interdependència de les localitats integrades en
cada una d’aquestes àrees, i la dispersió de població i activitats sobre el territori, sovint
en assentaments de baixa densitat. Aquestes dinàmiques donen lloc a la configuració
d’extenses àrees metropolitanes, conformades per localitats estretament interdependents,
sovint especialitzades en termes funcionals i, per tant, amb molt escassa capacitat de
contenir en l’interior dels respectius termes municipals la mobilitat que generen. Així, a
les àrees metropolitanes europees tendeixen a incrementar-se el nombre, la distància i la
multidireccionalitat dels desplaçaments, la major part dels quals, a més, són fets en
vehicle privat (Nel·lo, 2017).
La rellevància de la mobilitat explica l’impacte i la transcendència que els transports tenen
en la qualitat de vida de les nostres societats. El procés de globalització en el qual ens
trobem immersos, intensificat de manera particular en el darrer mig segle, i els canvis
derivats de la logística, es troben estretament vinculats al transport físic de persones,
mercaderies i informació i provoquen la hipermobilitat generalitzada, fet que multiplica
enormement la importància dels viatges en un context d’increment dels fluxos econòmics
mundials. A escala internacional, el transport marítim per a l’intercanvi de mercaderies i
l’aeri per al de passatgers no han deixat de créixer des de la dècada dels setanta. Al mateix
temps, el trànsit motoritzat privat, a través dels moviments interns, ha anat col·lapsant
progressivament les ciutats i els seus accessos si no es prenen mesures per frenar el seu
ús il·limitat. Això, sense oblidar els grans canvis derivats de la introducció de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les societats contemporànies,
incloses les mateixes transformacions en els transports i en les motivacions de la mobilitat
(Seguí, 2019).
L’increment de la mobilitat ha estat fonamental per al creixement econòmic, però provoca
també externalitats negatives molt notables. Entre aquestes destaquen la sinistralitat, el
consum d’energies no renovables, la contaminació ambiental i l’emissió de gasos amb
efecte d’hivernacle. Per tal de copsar la magnitud d’aquestes externalitats pot esmentarse, a tall d’exemple, que només al Principat de Catalunya la sinistralitat viària va provocar
304 morts i 34.744 ferits l’any 2019 (Idescat, 2021), el transport suposa prop d’un 40 %
del consum final d’energia (Nel·lo i López, 2016) i va emetre un 30 % dels gasos amb
efecte d’hivernacle (Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2021).
No és estrany, doncs, que les institucions europees propugnin des de fa anys (Comissió
Europea, 2007) la necessitat de dissociar el desenvolupament econòmic i l’increment de
la mobilitat, així com l’adopció de formes de mobilitat més sostenibles. Tanmateix, en el
nostre entorn els avenços en aquest camp han resultat dubtosos, tant pel que fa al
moviment de persones com de mercaderies (Miralles, Giménez i Marquet, 2021).
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2.2. Incidència de la pandèmia en la mobilitat: transports i turisme a escala mundial i
a l’Eix Mediterrani
En esclatar la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en cosa de dies les autoritats
dels diversos països es van veure obligades a prendre mesures per frenar l’avanç de la
pandèmia. A la major part de països occidentals es passà així de la hipermobilitat a la
paralització dels moviments, sobretot de persones, de manera brusca i dràstica. La
paralització temporal de nombroses activitats i de la mobilitat impactà directament sobre
els diferents mitjans de transport i a totes les escales (Méndez, 2020).
Les conseqüències d’aquests esdeveniments encara estan per analitzar, atesa la seva
proximitat temporal i la seva complexitat. D’altra banda, tot i l’avenç de la vacunació, es
tracta de processos que es troben encara, en bona mesura, en curs. En tot cas, resulta
evident que quan un model productiu es troba fonamentat en els intercanvis de fluxos a
escala internacional, aquest es paralitza quan els moviments s’eliminen. La COVID-19
ha posat de manifest l’enorme fragilitat d’aquest model, que s’evidencià a principis de la
pandèmia amb la manca de material sanitari i que recentment encara produeix mancances
en els subministres per a automòbils. El març del 2021 es va donar un altre gran avís,
mitjançant el bloqueig del canal de Suez durant sis dies per l’embarrancament del vaixell
Ever Given. Aquest accident originà la formació d’una cua d’almenys 367 vaixells,
carregats de material per ser distribuït, i unes pèrdues segons l’asseguradora Lloyd’s de
8.230 M €/dia. Cal recordar que l’any 2019 travessaren aquest canal uns 19.000 vaixells
entre l’Àsia, l’Orient Mitjà i Europa (Méndez, 2021).
En tot cas, les transformacions en la mobilitat s’han fet paleses a tots els nivells d’escala
i per a totes les motivacions de desplaçament. Així, el turisme internacional i nacional es
va aturar de sobte, de manera que el transport aeri caigué en picat, tant en vols
internacionals com nacionals. En canvi, les visites o els viatges a llocs més propers, el
territori conegut, sembla que donaren més seguretat dins de la situació generalitzada
d’incertitud. D’aquesta manera, al llarg de l’any 2021 s’ha desenvolupant sobretot el
turisme de proximitat que en part té relació amb els desplaçaments per raons comercials,
sempre que aquests han estat possibles. Per aquesta raó s’han donat exemples de
cooperatives agrícoles que van iniciar les vendes en ple estat d’alarma i que les han
continuat.
S’han produït canvis d’hàbits també en la mobilitat interna. Un dels signes evidents es
manifestà en els transports públics, utilitzats fonamentalment per usuaris captius, ja que
la por del contagi incrementà l’ús de l’automòbil, quan se’n disposava. L’augment de les
compres en línia, un altra conseqüència, repercutí en l’increment de l’ús de vehicles per
part de les companyies distribuïdores, tot i que disminuïren els desplaçaments per part
dels usuaris de compra presencial. Finalment, en l’àmbit urbà s’ha produït un ús més gran
de bicicletes i altres vehicles de dues rodes, també perquè utilitzar-los implicava menys
risc de contagi, la qual cosa ha impulsat la recuperació i la introducció d’aquests vehicles
a les nostres ciutats, ja en curs abans de la pandèmia.
Un dels impactes de la COVID-19 que ha tingut més repercussions econòmiques són les
restriccions de mobilitat que la major part de països occidentals adoptaren per controlar
la propagació del virus, i la mobilitat i el transport han adquirit un protagonisme sense
precedents. Segons l’Observatori del Transport i la Logística a Espanya (OTLE, 2020),
en l’àmbit de la Unió Europea (UE), cada país ha seguit estratègies diferents per a la
restricció de moviments i activitats, tot i que amb certes similituds: tancament de fronteres
(Espanya, França, Itàlia i Portugal), confinaments domiciliaris o perimetrals (Espanya,
Alemanya, França, Itàlia, Portugal i Suècia) i queda. A l’Estat espanyol es va haver
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d’establir una coordinació entre les diferents administracions per adoptar nombroses
mesures de protecció i prevenció, sobre l’oferta de transport, d’informació i comunicació,
de gestió de demanda, per assegurar proveïment, etc. Fou necessari poder comptar amb
dades i anàlisis rigoroses sobre l’evolució de la mobilitat, per avaluar l’efecte de les
mesures de restricció de la mobilitat, per a la presa de decisions i per a altres anàlisis com
ara investigacions en l’àmbit epidemiològic.
Els impactes han estat molt diferents en funció de l’economia de cada país i de cada regió,
però la pandèmia ha reduït el transport, el consum d’energia i la demanda dels
consumidors al llarg del 2020, la qual cosa ha modificat significativament l’escala i
l’abast dels impactes humans en el medi ambient, encara que per poc temps, ja que
progressivament es van recuperant, dissortadament per a la salut del planeta, molts dels
indicadors fins a situacions similars a les que hi havia abans de l’inici de la crisi sanitària.
A escala mundial, un 80 % del trànsit internacional de mercaderies es mobilitza per via
marítima i el 2019 es van transportar a través dels oceans un total d’11.080 milions de
tones, que gairebé van duplicar els 5.984 milions de l’any 2000 (Méndez, 2021, p. 86).
El 2020 retrocedí un 6,8 % el primer trimestre i un 27 % el segon semestre. La disminució
de transport dels vehicles a motor el primer semestre fou d’un 26,6 % i el de productes
de cautxú i plàstic fou d’un 8,4 %, la demanda d’energia disminuí un 6 % respecte del
2019 i de petroli un 9 %, mentre que les renovables augmentaren un 1 % («El gran reset»,
2021, p. 14-15). Aquest descens va tenir una intensitat molt desigual segons els tipus de
vaixells, ja que el transport de contenidors es va recuperar amb rapidesa i només va
retrocedir un 22,8 % l’any 2020, mentre que els que transporten mercaderies a granel ho
van fer un 27,8 % (Méndez, 2021, p. 87).
Les restriccions de mobilitat en transport marítim van ser especialment acusades a la
Mediterrània occidental i es van detectar en un 70 % de les Zones Econòmiques
Exclusives (ZEE) de 124 països, amb una caiguda d’un 62,2 % en abril de 2020 respecte
a l’any anterior (March et al., 2021), especialment en el primer semestre de 2020. El
descens es produí en totes les categories de vaixells (vaixells de càrrega i cisterna, de
pesca, de serveis, recreatius i de passatgers) però fou més marcada i de més durada en les
embarcacions de passatgers que restaven confinats i no feien turisme. L’anàlisi regional
a la mar Mediterrània occidental, amb Espanya, França i Itàlia, una de les zones
turístiques més potents del món, posa de manifest que el nombre d’embarcacions a la
Mediterrània també es va reduir dràsticament en els primers dies de restriccions, amb una
caiguda mitjana d’un 51 % durant el primer confinament (març-juny). La interrupció del
trànsit va ser especialment significativa en les embarcacions d’esbarjo i en els vaixells de
passatgers, que van caure fins a un 93 % i un 76 %, respectivament. Després de suavitzarse les restriccions, els vaixells mercants i pesquers es van recuperar i les embarcacions
d’esbarjo van mostrar una evolució molt positiva els mesos d’estiu del 2020, mentre que
les embarcacions de passatgers, com a transport col·lectiu amb més perill de contagi, es
van mantenir en nivells més baixos malgrat l’arribada de la temporada estival (March et
al., 2021).
El turisme, des de fa dècades en evolució positiva, és i ha estat un dels sectors econòmics
que més ha acusat els efectes dels confinaments i les restriccions de la mobilitat de les
persones. El turisme té un impacte directe en el transport aeri, que s’ha vist molt afectat
per les restriccions i els controls d’entrada als aeroports dels diferents països (Méndez,
2021, p. 89). La viabilitat de moltes companyies aèries està avui en dubte, a escala
internacional. L’Associació Internacional del Transport Aeri (IATA) va estimar que la
caiguda en ingressos de la indústria de l’aviació seria de 252.000 milions de dòlars i que
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el sector requeriria suport directe dels governs, que ja s’ha produït a Alemanya, els Estats
Units d’Amèrica (EUA), el Canadà i Espanya (Aznar, 2021, p. 85). A les Balears
l’aerolínia Thomas Cook Balearics tancà el febrer de 2021.
Els prop de 4.500 milions de passatgers que van volar en 2019, en un 42 % en vols
internacionals, es van convertir en 1.800 milions un any més tard, un 28 % internacionals,
amb un retrocés d’un 66 % de passatgers aeris i sols una minva d’un 11 % en mercaderies
aèries. Aquest retrocés va ser màxim a l’Orient Mitjà i Europa (270,5 %), i més moderat
a l’Amèrica del Nord (262,5 %), Àsia-Pacífic (261,2 %) i l’Amèrica Llatina (261,1 %)
(ICAO, 2021, citat per Méndez, 2021, p. 90-91). En l’actualitat, malgrat la desaparició de
bona part de les mesures de confinament a molts de països, el trànsit és encara inferior al
del 2019.
El 2019 el turisme representava un 10,3 % del PIB mundial i donava ocupació a 330 M
de persones, una de cada deu treballaven en aquest sector. No hi ha precedents de
disminució turística internacional, sols d’un 4 % el 2008, ja que el sector havia anat en
augment des de la Segona Guerra Mundial (Aznar, 2021, p. 84-85). A escala mundial, el
turisme internacional de visitants que pernoctaren la primera meitat del 2020 disminuí un
65 % («El gran reset», 2021, p. 14-15).
A l’Estat espanyol, l’economia turística va començar a créixer de manera destacada
durant els anys cinquanta, però fou durant la crisi de la dècada dels setanta que diverses
àrees del país es van especialitzar en el país de «sol, platja i totxos», i van promoure una
indústria turística, immobiliària i constructora, en detriment d’altres activitats
econòmiques (Carbonero i Abril, 2020, p. 20). No és estrany, doncs, que el país hagi estat
particularment afectat per la dràstica reducció dels fluxos turístics. En concret, centrantnos en les contrades de l’Eix Mediterrani, mentre que Catalunya rebé, el 2019, 19,3
milions de turistes, dels que quasi 12 milions anaren a Barcelona, el 2020, foren sols
3,8 M, un 80 % manco. Les Balears en reberen 13,6 milions (el rècord, el 2018, amb
13,8 M), en un 75 % a Mallorca i passaren a manco de 2 M en 2020, amb un decrement
d’un 85 %. La Comunitat Valenciana, el 2019 arribà a 9,5 M de turistes i, un any després,
2,5 M, amb una disminució d’un 74 %. Foren les Illes, especialitzadíssimes en turisme
internacional, les que més acusaren l’impacte econòmic de l’atur turístic, seguides del
Principat de Catalunya i de la Comunitat Valenciana. En el conjunt de l’Estat es passà de
quasi 84 milions de turistes l’any base a 19 milions l’any passat, amb una disminució
d’un 77 %. A l’Estat espanyol, el nombre de pernoctacions del mes d’agost disminuí un
74 % respecte del 2019 al mateix mes i el nombre de viatgers internacionals caigué un 75
% el mateix mes.
L’aportació del turisme (del qual depenen no sols l’hoteleria, sinó el comerç i el transport)
al PIB el 2019 a Espanya fou d’un 12,2 %. A les Balears, l’aportació del turisme arriba
fins gairebé un 45 % i conjuntament amb el sector immobiliari constitueix la «indústria»
de les Balears, absolutament dependent de decisions i de prioritats europees, d’empreses
aèries que obren i tanquen o de lloguers turístics. Alhora es depèn d’alimentació, energia
i altres activitats econòmiques exteriors, ja que a les Illes s’importa quasi tot (prop d’un
80 % de la mercaderia que entra i surt pels nostres ports és desembarcada). Aquest grau
de dependència constitueix una vulnerabilitat molt gran davant les crisis, en no disposar
de recursos alternatius, com s’ha vist en ocasió de la COVID-19 (Carbonero i Abril, 2020,
p. 22). Les Balears són la comunitat on l’impacte econòmic ha estat el més gran de l’Eix
Mediterrani i del conjunt de l’Estat. És de témer que aquesta sotragada econòmica anirà
seguida d’un fort impacte social: amb un 24 % manco del PIB el 2020 respecte del 2019,
la vulnerabilitat és majúscula.
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3
La mobilitat exterior de l’Eix Mediterrani:
aeroports, ports, ferrocarril i xarxa viària

La nostra anàlisi de la mobilitat i l’impacte de la COVID-19, amb dades del 2019 i del
2020, s’inicia amb els moviments de persones i mercaderies que es duen a terme a les
principals infraestructures —els aeroports i els ports— tot parant una atenció especial als
moviments per accedir o sortir de la nostra àrea d’estudi. S’analitzen també els fluxos
ferroviaris i específicament es fa èmfasi en el Corredor Mediterrani de mercaderies. Els
fluxos viaris entre Espanya i França, així com la mobilitat a les autopistes de l’Estat
completen el capítol. Aquest està integrat, doncs, per quatre parts diferenciades relatives,
respectivament, al trànsit aeri, marítim, ferroviari i viari.
En iniciar el nostre recorregut per aquesta qüestió, cal tenir en compte que els aeroports i
els ports de l’Eix Mediterrani presenten unes característiques i especificitats que els
diferencien força. Mentre que els aeroports de les Illes constitueixen el nexe fonamental
de comunicació en trànsit de passatgers amb l’exterior, i els ports, de mercaderies, els
continentals disposen d’altres modes de transport per accedir als seus territoris. Així
doncs, l’impacte de la COVID-19 ha estat necessàriament diferent a cada territori. A
aquestes especificitats se suma el fet d’haver-hi més o menys presència de turisme a cada
un dels territoris estudiats.
D’altra banda, s’ha de considerar també que l’impacte de la pandèmia afecta la mobilitat
de persones, reduïda per tal d’evitar els contagis, mentre que les activitats econòmiques
no basades en el turisme, i evidentment i en primer lloc les que cobreixen les necessitats
essencials, s’han continuat desenvolupant al conjunt de territoris de l’Eix Mediterrani.
Així, el trànsit de mercaderies experimenta manco decrements i la composició del trànsit
aeri canvia lleugerament a favor dels vols interiors.
Abans d’iniciar l’anàlisi convé retenir algunes dades de conjunt. L’any 2019, els
passatgers aeris foren 120.636.554 (entrades i sortides), mentre que un any després les
xifres se situaven en sols 28.480.433 passatgers. El trànsit de passatgers regulars per ports
fou de 9.561.309 el 2019 i de 4.479.215 el 2020. Mentre que al trànsit de creuers la
disminució fou la més dràstica, per la tipologia mateixa de transport i allotjament que
representa el vaixell, i passà de 6.290.427 passatgers el 2019 a tan sols 390.774 un any
després. En total, 136.488.290 i 33.850.422 foren les persones que transitaren pels ports
i aeroports de l’Eix Mediterrani els dos anys de referència, amb una disminució d’un
75 % del trànsit. En aquest conjunt, el transport aeri, el que més pateix l’impacte de la
COVID-19, representava un 88 % dels moviments el 2019 i un 84 % el 2020. Aquestes
xifres posen de manifest la vocació turística dels territoris mediterranis i el fort impacte
de la pandèmia en l’àmbit econòmic i social, en generació de riquesa, en ocupació de mà
d’obra, etc.
La disminució de moviments és, però, força diferenciada entre els fluxos aeris, que
minven en conjunt en tres quartes parts i els marítims de mercaderies, que presenten en
conjunt i segons dades de les autoritats portuàries una disminució de tan sols un 10 %
entre els dos anys de referència.
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3.1. Els fluxos aeris
Com ja hem assenyalat, el 2019 transitaren pels aeroports de l’Eix Mediterrani un total
de 120.636.554 passatgers, que un any després foren 28.480.433. La caiguda de la
demanda fou d’un 76,4 %, superior a la de l’Estat, establerta en un 72,4 %, en què la
presència de territoris amb aeroports de menys pes turístic minora els decrements.
L’aeroport de Palma arriba a quasi un 80 % de pèrdues. Cal tenir en compte que es tracta
del segon del territori estudiat, precedit només pel de Barcelona en xifres absolutes de
demanda, i un dels més internacionalitzats, precedit pel d’Alacant (figura 2, figura 3 i
figura 4). Girona i, sobretot, Reus, internacionalitzats al 100 %, perden quasi tot el
passatge (taula 1, figura 1). L’aeroport de Barcelona, amb més de 52 milions de passatgers
el 2019 i amb prop tan sols de 13 milions el 2020 —nivells del 1995— continua per poc
dintre dels deu aeroports europeus amb més viatgers i en la setena posició de ciutats en
nombre de passatgers directes origen-destinació (Cambra de Comerç de Barcelona).
Aquest i el de Palma, amb quasi 30 milions el primer any i tot just 6 milions l’any de la
pandèmia, canalitzen conjuntament quasi un 70 % dels moviments i si hi afegim el
d’Alacant, amb 15 milions i quasi 4 milions els dos anys de referència, ens situem entorn
d’un 80 % del trànsit. Amb el de València, amb 8,5 i 2,5 milions, respectivament, sumen
un 90 % del trànsit de passatgers.
TAULA 1.

Transport aeri de passatgers. Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears

AEROPORTS
BARCELONA-EL PRAT J.T.
PALMA
ALACANT-ELX MIGUEL HERNÁNDEZ
VALÈNCIA
EIVISSA
MENORCA
GIRONA-COSTA BRAVA
REUS
SABADELL
SON BONET
Total Eix-Mediterrani
Total Espanya

PASSATGERS

2019

52.688.455
29.721.142
15.048.240
8.539.579
8.155.626
3.495.025
1.933.049
1.046.249
5.067
4.122
120.636.554

FONT: AENA.
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PASSATGERS

2020

%

12.739.259
6.108.486
3.739.499
2.487.496
2.110.348
1.076.952
172.213
39.460
3.439
3.281
28.480.433

-75,82
-79,45
-75,15
-70,87
-74,12
-69,19
-91,09
-96,23
-32,13
-20,40
-76,39
-72,40

FIGURA 1.

Transport aeri de passatgers. Catalunya, Comunitat Valenciana
i Illes Balears
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Els efectes de la pandèmia es manifesten en la composició del trànsit entre els dos anys
de referència. Mentre que els vols internacionals canalitzaren, el 2019, el 74,6 % del
passatge aeri, amb 90.006.322 passatgers dels 120.636.554 que en total canalitzaren els
nostres aeroports, un any després, tot i ser predominants, havien disminuït el seu pes al
58,6 %, amb 16.690.035 passatgers dels 28.480.433 que es mogueren pels aeroports el
2020. El pes del trànsit nacional augmenta en tots ells en un any marcat per fortes
disminucions del turisme internacional, ja sigui bé per les mateixes restriccions als països
d’origen o per la situació sanitària a les nostres contrades.
Els aeroports de Catalunya, Barcelona, Girona i Reus canalitzaren un 46 % i un 49 % dels
passatgers de l’Eix Mediterrani els anys 2019 i 2020, respectivament, amb un total de
41.630.178 passatgers el primer any i tan sols 8.122.561 el segon, fet que representa una
disminució d’un 80 % del trànsit. L’aeroport del Prat canalitzà més d’un 90 % del
passatge i tant a l’aeroport de Girona com al de Reus l’any 2019, l’any que en diríem
«normal», tan sols un 1 % del passatge fou nacional i els dos foren els més afectats per
l’atur del flux turístic durant la pandèmia. El primer, de quasi 2 milions de passatgers
passà a 163.502 passatgers en trànsit internacional, i Reus, amb poc més d’1 milió, a
34.677 passatgers, entre 2019 i 2020. A Barcelona, el trànsit internacional es troba més
diversificat que a la resta d’aeroports de l’Eix Mediterrani i arribà a un 46 % de tot el
passatge amb procedència del Regne Unit, Itàlia, França i Alemanya el 2019 i a un 48 %
el 2020. L’absència més destacada són els EUA l’any de la pandèmia (figura 5).
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FIGURA 2. Passatgers aeris per tipus de trànsit.
Aeroport de Barcelona-el Prat

FONT: AENA i elaboració pròpia.

Els aeroports de les Illes Balears, Palma, Eivissa i Menorca, canalitzaren 28.974.148
passatgers el 2019 i 3.800.833 el 2020, amb un decrement d’un 87 % entre els dos anys,
que a Menorca és encara superior, d’un 91 %. Fou la disminució més gran de les tres
comunitats autònomes, la qual cosa posa de manifest la importància més gran del turisme
internacional a les Illes. Aquests aeroports canalitzaren un 32 % i un 23 % del conjunt del
passatge de l’Eix Mediterrani els dos anys de referència. És Palma la que gestiona entre
el 77 % i el 79 % dels viatgers, seguida d’Eivissa, amb el 17 %.
FIGURA 3.

Passatgers aeris per tipus de trànsit. Aeroport de Palma

FONT: AENA i elaboració pròpia.
FIGURA 4.

Passatgers aeris per tipus de trànsit. Aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández

FONT: AENA i elaboració pròpia.

La dependència dels països emissors és més gran a Palma que a Barcelona, ja que, en un
70 %, se centra tan sols en dues nacionalitats. El 2019 el trànsit fou en un 45 %
d’alemanys i en un 25 % de britànics, mentre que el 2020 els primers constituïren un
56 % del passatge i els britànics, ja fora de la UE, tan sols un 13 % (figura 6).
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FIGURA 5.

Trànsit internacional de passatgers aeris per països de procedència.
Aeroport de Barcelona-el Prat

FONT: AENA i elaboració pròpia.
FIGURA 6.

Trànsit internacional de passatgers aeris per països de procedència.
Aeroport de Palma

FONT: AENA i elaboració pròpia.

Els dos aeroports de la Comunitat Valenciana que depenen d’AENA són el d’Alacant i el
de València, ja que el recentment inaugurat aeroport de Castelló és gestionat, com hem
assenyalat, per la Generalitat Valenciana i el trànsit hi és pràcticament insignificant.
Transportaren 19.626.478 passatgers el 2019 i 4.758.652 un any després, amb un
decrement d’un 76 %. Canalitzen idò un 22 % i un 29 % del passatge els dos anys de
referència i per l’aeroport d’Alacant transitaren un 68 % i un 66 % dels passatgers
internacionals de la Comunitat Valenciana, el 2019 i el 2020, respectivament.
L’aeroport d’Elx-Alacant té una marcada polarització amb els passatgers britànics i a gran
distància; els segueixen els procedents d’Alemanya, Holanda i Bèlgica (figura 7).
FIGURA 7.

Trànsit internacional de passatgers aeris per països de procedència.
Aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández

FONT: AENA i elaboració pròpia.
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Finalment, la situació és molt diferent en el trànsit de mercaderies, en què les xifres són
molt desequilibrades per al conjunt de territoris (figura 8). L’aeroport de Barcelona
monopolitza el 85 % del total del trànsit de càrrega. En conjunt, aquesta només minva en
una tercera part dels seus moviments, i de més de 207 milions de tones l’any de referència
es passa a 138 milions l’any 2020, tot i que la mitjana de l’Estat sigui inferior, del 26 %.
Els aeroports de la Comunitat Valenciana són els que manco pèrdues acusen i tot i el pes
més petit d’Alacant, que sols disminueix un 12 % els trànsits, el de València, el segon en
aquesta tipologia de trànsit, en perd el 17 %.
FIGURA 8.

Transport aeri de mercaderies. Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears
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3.2. Els fluxos marítims
El transport marítim de mercaderies i passatgers s’ha vist impactat també, encara que en
menor mesura que els fluxos aeris, per la pandèmia. Són els passatgers els que més han
minvat els moviments, per les qüestions ja reiterades de restriccions a la mobilitat de
persones, mentre que les mercaderies en transport tradicional, rodat o d’altres disminuïren
més les tones transportades que el trànsit de contenidors. Un tipus de trànsit especial, com
és el transport marítim de curta distància (short sea shipping), l’any 2020 transportà a
Espanya 252,5 milions de tones, amb una disminució del 10 % respecte del 2019. És la
primera vegada que pateix decrements des de la seva creació el 2009. El trànsit de
cabotatge, que representa el 18 %, minvà un 14 %, mentre que l’internacional, amb un 82
% del trànsit, disminuí tan sols el 9 % de les tones transportades (Palau, 2021).
3.2.1. El trànsit de mercaderies
La disminució del trànsit de mercaderies pels ports de l’Eix Mediterrani entre els anys
2019 i 2020 fou d’un 10,41 % (taula 2, figura 9). Mentre que l’any base es transportaren
221.777.564 t, un any després el trànsit se situà en 198.691.170 t.
Els ports de l’Autoritat Portuària de València (València, Sagunt i Gandia), principalment
el de València, monopolitzen quasi un 37 % del trànsit, amb 80.342.754 t, i el de
l’Autoritat Portuària de Barcelona, un 30,5 %, amb 58.462.121 t. Entre els dos canalitzen
quasi un 70 % del trànsit de les tres contrades. Aquesta és la raó que explica la disminució
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global del trànsit en sols un 10 %, ja que a València, entre els dos períodes, fou d’un
1,8 %, i el de Barcelona, d’un 12,8 %. El port de València té un paper rellevant en el
desenvolupament econòmic de la ciutat i la seva àrea d’influència. La major part de les
matèries primeres amb què es fabriquen els productes industrials locals (ceràmica, moble
o tèxtil) arriben pel port de València, i una volta manufacturats parteixen del mateix port
cap a la destinació exterior. Els ports de la Comunitat Valenciana disminuïren manco
l’activitat que els de Catalunya i els que més ho feren foren els ports de les Balears. El
port de Tarragona, especialitzat en productes petroquímics, amb 26.341.067 t, disminuí
un 19,8 %. Els decrements del de Castelló, amb 18.506.458 t, foren d’un 10,4 %. Els ports
de les Balears, els més afectats per la paralització turística, minvaren el seu trànsit en un
25,5 %, i el seu trànsit se situà, el 2020, en 12.325.293 t, ja que la nul·la temporada
turística del 2020 va dur implícita menys necessitat d’importar mercaderies.
TAULA 2.

Autoritat Portuària
ALACANT
ILLES BALEARS
BARCELONA
CASTELLÓ
TARRAGONA
VALÈNCIA
TOTAL

Transport marítim de mercaderies. Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears.
Evolució anual (2019-2020)
TRÀNSIT DE MERCADERIES (t)
2019
2020
2.927.205
2.713.477
16.552.820
67.004.007

12.325.293
58.462.121

20.660.111
32.824.225

18.506.458
26.341.067

81.809.196

80.342.754

221.777.564 198.691.170

% dif

-7,30%
-25,54%
-12,75%
-10,42%
-19,75%
-1,79%
-10,41%

FONT: Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

FIGURA 9.

Transport marítim de mercaderies. Catalunya,
Comunitat Valenciana i Illes Balears
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Alacant

3.2.2. El trànsit de contenidors
La disminució entre els dos períodes de referència en el trànsit de contenidors fou més
petita que en el de mercaderies i se situà en un 5,5 %. De 9.306.502 TEU, en 2019, es
passa a 8.797.292 TEU (taula 3, figura 10). Pels ports de València i Barcelona es canalitza
un 95 % d’aquest trànsit a la façana mediterrània. La disminució al primer port fou sols
d’un 0,46 % del trànsit, ja que les xifres entre els dos anys de referència han estat de
5.439.827 TEU l’any de partida i de 5.414.983 TEU l’any 2020. Sols pel port de València
ja circula un 61,6 % d’aquest tipus de trànsit. Aquest port és, conjuntament amb el
d’Algesires —el de més trànsit d’Espanya i un dels cinc del món en connexions
internacionals (Méndez, 2021), però no pas en volum de trànsit, ja que són els ports
xinesos els que s’hi troben al capdavant—, el de més trànsit de portacontenidors de l’Estat
espanyol. Canalitzava prop d’un 60 % dels 18 milions de TEU, aproximadament, que
transitaven pel conjunt de ports de l’Estat el 2019. Si hi sumem el trànsit de Barcelona,
s’arriba a un 80 % del trànsit de contenidors del conjunt de ports de l’Estat. Un 13 % dels
contenidors que arriben al port de Valencia provenen dels EUA. En segona i tercera
posició per lloc de procedència es troben Espanya i la Xina, amb un 8 % cada un. La
variació respecte del 2019 fou d’un 3,8 % amb els EUA, —9,86 % amb Espanya i
17,65 % amb la Xina (Port de València, 2021).
TAULA 3.

Transport marítim de contenidors. Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears.
Evolució anual (2019-2020)

Autoritat Portuària
ALACANT
ILLES BALEARS
BARCELONA
CASTELLÓ
TARRAGONA
VALÈNCIA
Total

Trànsit de contenidors (TEU)
2019
2020
171.264
158.029
120.400
91.837
3.324.198
2.957.702
202.828
130.953
47.985
43.788
5.439.827
5.414.983

9.306.502

8.797.292

% dif.
-7,73%
-23,72%
-11,03%
-35,44%
-8,75%
-0,46%
-5,47%

FONT: Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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FIGURA 10.

Transport marítim de contenidors. Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears
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El port de Barcelona vehicula un 33,6 % del trànsit de l’Eix Mediterrani, és la meitat del
port de València. De 3.324.198 TEU el primer any es passa a 2.957.702 TEU el 2020,
amb una minva d’un 11,03 %. La majoria de contenidors que arriben al port de Barcelona
provenen de la Xina, en concret un 17 %, amb un augment del 46 % respecte a l’any
anterior. Seguidament les procedències són d’Espanya i dels Estats Units, amb un 11 % i
un 6 %, respectivament. Disminuí un 14 % el trànsit amb origen a Espanya entre el 2019
i 2020 (Port de Barcelona, 2021).
La resta de ports no superen els 200.00 TEU anuals, dels quals la minva més destacada
és la del port de Castelló, d’un 35,4 %. Els de menys trànsit són els de les Balears, on el
principal trànsit de mercaderies es fa des de fa anys amb vaixells de càrrega horitzontal
(roll-on roll-off ships), la qual cosa ha fet que les grues pràcticament hagin desaparegut
del port de Palma.
3.2.3. El trànsit de creuers
L’impacte de la COVID-19 sobre el trànsit de creuers ha estat un dels que ha tingut uns
efectes més destacats, ja que el mateix viatge turístic és el mitjà de transport i les escales
a diferents ports. Les restriccions de la mobilitat de persones en els viatges no obligatoris,
com els creuers turístics, i l’aïllament de diversos creuers a ports diferents sense poder
desembarcar passatge als inicis de la pandèmia conduïren a la supressió dràstica d’aquesta
modalitat de turisme.
TAULA 4.

Transport de passatgers en creuers. Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears.
Evolució anual (2019-2020)
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Autoritat
Portuària
Barcelona
Illes Balears
València
Tarragona
Alacant
Castelló
TOTAL

Passatgers de creuers
2019
2020
63.088
2.413
2.598.353
3.067.201

156.757
203.855

5.462
128.089

0
1.463

428.234
6.290.427

26.286
390.774

% dif.
-96,18%
-93,97%
-93,35%
-100,00%
-98,86%
-93,86%
-93,79%

FONT: Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

FIGURA 11.

Transport de passatgers en creuers. Catalunya,
Comunitat Valenciana i Illes Balears
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La disminució fou d’un 94 % en el conjunt de ports de l’Eix Mediterrani (taula 4, figura
11), i passà de 6.290.427 passatgers el 2019 a tan sols 390.774 passatgers el 2020. El
trànsit de creuers entre Barcelona i les Balears representa entorn d’un 60 % dels onze
milions de creueristes, aproximadament, del 2019. El port de Barcelona, en molts
períodes el primer d’Europa en aquesta categoria de passatge, i el de Palma canalitzen
entorn d’un 90 % del trànsit de l’Eix Mediterrani. Els altres ports hi tenen un paper molt
secundari.
3.2.4. Els passatgers regulars
Com és sabut, existeixen línies de vaixell regular entre illes i entre aquestes i la façana
continental, sobretot en la temporada turística alta, tot i que no hem pogut obtenir
informació de dades de passatge de tots els ports (https://www.balearia.com).1
TAULA 5.

Transport marítim de passatgers (exclosos els creuers). Illes Balears.
Evolució anual (2019-2020)

Total Sortides
Ports
Ciutadella
Sant Antoni
Cala Ratjada
Palma
Alcúdia
Maó
Eivissa
La Savina
TOTAL

2019
241.748
0
0
532.987
251.132
70.509
1.422.361
1.068.310
3.587.047

Total Arribades
2019
241.286
0
0
551.941
253.925
70.709
1.447.876
1.097.401
3.663.138

Total
passatgers
2019
483.034
0
0
1.084.928
505.057
141.218
2.870.237
2.165.711
7.250.185

Total Sortides
2020
150.013
0
0
309.524
139.645
41.020
755.600
538.420
1.934.222

Total Arribades
2020
142.322
0
0
338.365
136.571
45.059
768.212
542.578
1.973.107

Total
passatgers
2020
292.335
0
0
647.889
276.216
86.079
1.523.812
1.080.998
3.907.329

%dif.
-39,48%
0
0
-40,28%
-45,31%
-39,05%
-46,91%
-50,09%
-46,11%

FONT: Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Ports de les Illes Balears.

1. Des de Barcelona a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca; de Dénia a Eivissa, Mallorca i
Formentera. Des de Formentera, a Eivissa, Dénia, Mallorca, Barcelona i València; des d’Eivissa a
Barcelona, Dénia, Mallorca, Formentera i València. Des de Mallorca, a Barcelona, Eivissa, Menorca,
Dénia, València i Formentera, des de Menorca a Barcelona i Mallorca i des de Valencia a Mallorca, Eivissa
i Formentera. La connexió directa per vaixell de passatge entre el Principat de Catalunya i el País Valencià
és inexistent.
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FIGURA 12.

Transport marítim de passatgers (exclosos els creuers). Illes Balears
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FONT: Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Ports de les Illes Balears i
elaboració pròpia.

Realment els trànsits entre els diferents territoris de l’Eix Mediterrani són molt diferents
i el fet de comptar amb un territori insular, per definició compartimentat com són les
Balears, fa que l’anàlisi no es faci de manera conjunta per als ports de passatge de la regió,
sinó per a cada una de les tres regions quan l’accés a les dades ha estat possible. El fet de
poder embarcar amb el vehicle, per raons justificades de feina o familiars, provoca que la
caiguda del trànsit sigui inferior a la del trànsit aeri. Comencem per les Balears (taula 5,
figura 12), on el trànsit se situa a quasi bé la meitat els dos anys de referència, abans i
durant la pandèmia. De 7.250.185 passatgers es passa a 3.907.329, amb un descens d’un
46,1 %. Però d’aquest trànsit hi ha més de 5 milions de passatgers, un 70 % del trànsit,
que és captiu a les Pitiüses, entre Eivissa i Formentera, l’única illa que no disposa
d’aeroport. Destaquen els trànsits de Palma, amb més d’1 milió de passatgers, i el
d’Alcúdia, amb més de 500.000 entrades i sortides, amb decrements superiors a un 40 %
dels moviments entre els dos anys de referència. Un 58,7 % dels trajectes amb origen a
Mallorca el 2020 tenien com a destinació la Península. A Menorca, un 58,41 % dels
passatgers van anar a Mallorca i la resta, a la Península (IBESTAT, 2020). Era inexistent
la ruta Eivissa-Menorca o Menorca-Eivissa; per tant, els passatgers han de passar per
Mallorca per tal de fer aquest recorregut.
TAULA 6.

Transport marítim de passatgers. Catalunya. Evolució mensual (2019-2020)

Passatgers Catalunya
Port
Barcelona

TOTAL ANUAL
2019

1.490.644

2020

659.124

% dif.
-55,78%

FONT: Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Port de Barcelona.
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FIGURA 13.

Transport marítim de passatgers (exclosos els creuers). Catalunya
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FONT: Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Port de Barcelona i
elaboració pròpia.

Els altres dos territoris de l’àrea d’estudi són lluny d’arribar a aquestes xifres. Barcelona
(taula 6, figura 13), amb valors d’1.490.644 al 2019, decreix un 55,8 % i se situa en
659.124 arribades i partides. La disminució al port de València és d’un 50 % en els dos
períodes, i passa de 677.111 passatgers a 392.835 els dos anys respectius (taula 7, figura
14). Al port d’Alacant el trànsit és molt secundari.
TAULA 7.

Transport marítim de passatgers. Comunitat Valenciana. Evolució anual (2019-2020)

Passatgers Comunitat Valenciana
PORT

València
Alacant
TOTAL

TOTAL ANUAL
2019

2020

677.111
143.369
820.480

392.835
19.927
412.762

% dif.
-41,98%
-86,10%
-49,69%

FONT: Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
NOTA: El port de València inclou Gandia i Sagunt.
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FIGURA 14.

Transport marítim de passatgers (exclosos els creuers). Comunitat Valenciana (2019-2020)
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Finalment, el trànsit de tota mena es reflecteix en el nombre de vaixells (taula 8, figura
15) i aquests també disminuïren un 42,1 %, passaren de 74.389 unitats el 2019 a 48.409
el darrer any. Les Balears canalitzen un 71 % del total de vaixells, ja que no sols s’hi
troben inclosos els de càrrega, portacontenidors de gran capacitat, els tancs, sinó també
tots els de càrrega horitzontal, així com els de passatgers com són, per exemple, els ferris
entre les Pitiüses, que fan que les xifres siguin tan elevades.
TAULA 8. Evolució anual (2019-2020) dels vaixells mercants.
Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears

Vaixells mercants
Autoritat Portuària
ALACANT
BALEARS
BARCELONA
CASTELLÓ
TARRAGONA
VALÈNCIA
TOTAL

FONT:

TOTAL ANY
2019
2020
698
546
52.704
8.802

30.497
6.724

1.760
2.540

1.629
2.191

7.885
74.389

6.822
48.409

% DIF
-21,78%
-42,14%
-23,61%
-7,44%
-13,74%
-13,48%
-34,92%

Ports de l’Estat. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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FIGURA 15.

Vaixells mercants. Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears
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3.3. Els fluxos ferroviaris
Pel que fa als fluxos ferroviaris, la disponibilitat de dades i d’informació, el grau de
desagregació i l’horitzó temporal han marcat, com en la resta d’apartats d’aquest capítol,
les anàlisis. Així, les consideracions que segueixen han d’entendre’s com una primera
aproximació, que caldria completar a mesura que disposem de dades més refinades i
completes sobre aquest període.
Així mateix, hem de dir que ens trobem davant una oportunitat única per contemplar les
afeccions a la mobilitat en la nostra societat i establir hipòtesis de treball sobre diferents
comportaments. La disponibilitat de dades que ens expliquen el comportament pot
considerar-se extraordinària, ja que s’ha acudit a fonts noves que fins ara no existien.
Aquest fet ens ha permès observar de prop els diferents ritmes en els fluxos ferroviaris
quasi en temps real, però al mateix temps ens obliga a precisar que la manca de tradició i
d’ús de les dades obliga a una consideració aproximativa. Amb el pas del temps, potser
algunes dades hauran de ser refinades i sotmeses a crítica, però avui ens proporcionen una
visió viva i actual de l’impacte de la pandèmia en la mobilitat ferroviària.
3.3.1. El trànsit total exterior
En primer lloc, hem analitzat l’impacte de la COVID-19 en el trànsit ferroviari a
Catalunya i al País Valencià (per raons evidents, aquesta modalitat no és rellevant a les
Illes Balears). Per a fer-ho, hem acudit a la font d’informació que l’ADIF denomina
CIRTRA (Circulació per Trams).2
En aquest cas, el CIRTRA recull, entre altres coses, el nombre total de circulacions de
trens (de manera conjunta, mercaderies i passatgers, i dins d’aquests, rodalies, mitjana
distància o llarga distància-AVE) per a cada any. Analitzant, doncs, el CIRTRA de 2019
i 2020, tindrem una aproximació exacta als moviments ferroviaris en dos moments
temporals diferents. Hem seleccionat, doncs, les circulacions mensuals durant aquells dos
2. Volem donar les gràcies a José Estrada, director general de circulació d’ADIF, per haver-nos facilitat
l’accés a aquesta font.
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anys, per comprovar les afeccions derivades de la restricció de mobilitat de persones i de
la caiguda de la demanda de les empreses i dels serveis ferroviaris requerits.
La informació que el CIRTRA ofereix es basa en dades per línies i seccions, per la qual
cosa hem hagut de procedir a una agrupació per a les bases territorials i administratives
de referència; en aquest cas, hem elegit províncies i comunitats autònomes. Amb aquesta
agregació, hem pogut explorar els moviments i fluxos provincials i interprovincials, així
com els que s’han produït dins de cada comunitat autònoma, en aquest cas, Catalunya i
el País Valencià.
Hem analitzat els moviments «exteriors» de la xarxa catalana i de la xarxa valenciana. La
següent taula bruta n’és la plasmació (taula 9). Hi figuren tots els moviments de trens
entre els territoris de referència.
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TAULA 9.

Circulacions de trens agrupats per origen i destinació, per mesos, 2019 i 2020

Intercomunitario
2019
C Valenciana
2020
C Valenciana

Aragón
Aragón

2019
2020

C Valenciana
C Valenciana

C-La Mancha
C-La Mancha

2798
2854
56

2686
2749
63

2929
2225
-704

2825
980
-1845

3037
1078
-1959

2889
1219
-1670

3008
1842
-1166

2892
1887
-1005

2344
2058
-286

2812
2133
-679

2784
2051
-733

2668
1989
-679

2806
1923
-883

646
441
-205

92
63
-29

2019
2020

C Valenciana
C Valenciana

Murcia
Murcia

1466
1399
-67

1329
1343
14

1362
1306
-56

1302
734
-568

1464
1107
-357

1372
1188
-184

1276
1235
-41

1250
1199
-51

617
1360
743

1346
1359
13

1346
1346
0

1367
1368
1

1291
1245
-46

297
286
-11

43
41
-2

2019
2020

C Valenciana
C Valenciana

Cataluña
Cataluña

1338
1251
-87

1240
1314
74

1380
1045
-335

1324
474
-850

1437
527
-910

1358
587
-771

1408
795
-613

1156
729
-427

1480
824
-656

1450
942
-508

1326
962
-364

1180
888
-292

1340
862
-478

308
198
-111

44
28
-16

2019
2020

Cataluña
Cataluña

Aragón
Aragón

3531
3465
-66

3444
3455
11

3625
2804
-821

3503
1150
-2353

3765
1278
-2487

3496
1504
-1992

3616
2075
-1541

3080
1924
-1156

3698
2112
-1586

3867
2323
-1544

3671
2300
-1371

3280
2208
-1072

3549
2217
-1332

817
509
-308

117
73
-44

2019
2020

Cataluña
Cataluña

Francia
Francia

1333
669
-664

1269
1154
-115

1421
728
-693

1287
132
-1155

1406
168
-1238

1410
239
-1171

1438
740
-698

1312
592
-720

1320
740
-580

1129
775
-354

986
690
-296

443
732
289

1230
613
-617

283
141
-142

40
20
-20

FONT:

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Semanal Diaria
356
338
357
337
336
297
76
0
0
281
347
303
252
58
8
313
349
277
137
142
178
234
237
273
234
229
229
236
54
8
-43
11
-80
-200
-194
-119
158
237
273
-47
-118
-74
-16
-4
-1

Captura de pantalla de l’aplicació CIRTRA (ADIF).

Com podem observar d’aquesta taula general, les caigudes mensuals de circulació
«exterior» de Catalunya i el País Valencià (amb l’Aragó, Castella-la Manxa, Múrcia, així
com de Catalunya i França) han estat generals (números en roig). Especialment notables
foren els descensos del trànsit amb França, com mostra la figura 16. Aquests foren
especialment notables als moments més complexos de la pandèmia, com ara a l’abril i al
maig del 2020 (roig) —respecte als mateixos mesos del 2019, en blau—, amb una
reducció de 1.155 i de 1.238 circulacions, respectivament, però amb una interessant
represa en finalitzar el 2020 (desembre), mes que va ser molt millor que el mateix mes de
2019, cosa que indicava potser un canvi de tendència en l’ús d’aquest mitjà de transport.
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Circulacions Catalunya-França 2019FIGURA 16. Circulacions de trens entre Catalunya i França, mensual 2019-2020
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D’altra banda, si analitzem la davallada de les circulacions de les relacions «exteriors»
catalanes i valencianes (figura 17), observarem que les caigudes més grans s’han produït
en les relacions entre Catalunya i Aragó (línia blava clara) i entre el País Valencià i
Castella-la Manxa (roja) i, en canvi, les més petites s’han donat en les circulacions entre
el País Valencià i Múrcia (verda) i amb Aragó (blava obscura).
FIGURA 17.

Circulacions de trens per mesos 2019 i 2020 entre l’Eix Mediterrani i regions limítrofes
Título del gráfico
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3.3.2. El Corredor Mediterrani de mercaderies: un cas especial d’estudi
Una primera aproximació a aquest tema s’ha de fer amb dades qualitatives procedents de
fonts específiques. En aquest cas, farem servir les anàlisis de l’àrea de circulació d’ADIF
i l’informe de l’associació d’empreses i agències ferroviàries Mediterranean Rail Freight
Corridor.
Ultrapassant l’àmbit geogràfic d’aquest estudi, però fortament connectat, trobem en
primer lloc els càlculs que Giulia Garganti (2020) va fer sobre el comportament ferroviari
en el corredor de mercaderies denominat Mediterranean Rail Freight Corridor, que
recorre els estats d’Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia i Hongria. Els impactes de
la COVID-19 en el trànsit de mercaderies han estat diferents en la zona occidental i
oriental, com mostra la figura 18.
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FIGURA 18. Descensos de circulacions de trens en trajecte internacional del Corredor Mediterrani

FONT: Garganti, 2020.

Podem dir que l’impacte va ser més fort als països occidentals que als països orientals,
amb una diferència de quasi nou punts. L’àrea de l’Eix Mediterrani que ens interessa va
veure reduccions d’un 15 %. Aquest impacte, segons l’autora, fou més gran en el trànsit
convencional que en el trànsit combinat i va afectar més les destinacions internacionals
que les internes a cada país, justament en relació amb la caiguda de l’activitat econòmica
i, especialment, la industrial associada a l’exportació.
Si analitzem l’escala més propera a nosaltres (Boira, 2020, sobre dades de circulació
d’ADIF), observarem reduccions substancials dels trànsits en recorreguts interns al
Corredor Mediterrani. En el cas, per exemple, de la secció Orpesa-Vinaròs, les caigudes
foren importants (amb un màxim d’un 78 % al mes d’abril de 2020 respecte al de 2019),
com mostren la figura 19 i la taula 10.
FIGURA 19.

Comparativa de circulacions de trens entre Orpesa i Vinaròs, 2019-2020

FONT:

ADIF.
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TAULA 10.

Circulacions de trens entre Orpesa i Vinaròs, 2019-2020

FONT: ADIF.

Si l’anàlisi la fem en el tram Catalunya del Nord-Catalunya, observarem un
comportament una mica diferent entre la secció d’ample internacional Figueres-Perpinyà
i la d’ample ibèric Figueres-Portbou. En el primer cas, tot i observar caigudes rellevants
(gairebé un 60 % del trànsit de mercaderies al mes de maig), comprovem una ràpida
recuperació a partir del mes d’agost, que esdevé un canvi de tendència al mes d’octubre,
i supera el trànsit ferroviari de l’any 2019 en 18 trens (figura 20 i taula 11).
FIGURA 20.

Comparativa de circulacions de trens entre Figueres i Perpinyà, 2019-2020

FONT: ADIF.

TAULA 11.

Circulacions de trens entre Figueres i Perpinyà, 2019-2020

FONT: ADIF.

En canvi, a la zona entre Figueres i Portbou (ample convencional o ibèric), el
comportament dels dos anys ha estat semblant, amb caigudes importants al mes de maig
(43 %), però amb perfils semblants de recuperació ja al mes d’octubre, en el qual el trànsit
pràcticament iguala ja el volum de circulació de 2019 (figura 21).
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FIGURA 21.

Comparativa de circulacions de trens entre Figueres i Portbou, 2019-2020

FONT: ADIF.

TAULA 12.

Circulacions de trens entre Figueres i Portbou, 2019-2020

FONT: ADIF.

3.4. Apunts sobre els fluxos viaris
Pel que fa a la mobilitat per carretera, ens hem trobat amb menys disponibilitat
d’informació. Alguns departaments d’organismes institucionals, centrals o autonòmics,
encara no disposen de dades, per exemple, sobre intensitat mitjana diària o sobre altres
dades que expressen la mobilitat per carretera. Amb tot, hem volgut aproximar-nos amb
les dades disponibles que mostren l’efecte de les restriccions a la mobilitat privada. En
aquest cas, les interpretacions han de ser una mica diferents a les d’altres mitjans de
transport, especialment als públics o als relacionats amb subministrament de primera
necessitat.

3.4.1. La mobilitat entre Espanya i França
Els fluxos de l’Estat espanyol amb França, mesurats no sols a la frontera de Catalunya
sinó també a la basca (no en tenim dades diferenciades, dissortadament), certament no
mostren la relació de l’Eix Mediterrani amb l’exterior, però ens donen alguna idea sobre
el trànsit transfronterer per carretera. En aquest cas, farem servir les dades del capítol
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corresponent d’un informe monogràfic sobre la matèria3 que sí que diferencia les dades
segons els mitjans de transport i, especialment, entre els vehicles lleugers i els pesants.
Pel que fa als vehicles lleugers, com a conseqüència dels controls a les fronteres terrestres
i a les prohibicions de circulació, s’observen reduccions dràstiques respecte a les dades
de mesos anteriors a la pandèmia. En particular podem dir —seguint l’informe de
desembre de 2020— que la mobilitat per la frontera francesa va caure durant el mes
d’abril un 95 % respecte al mateix mes de l’any 2019 (en el cas de la frontera amb
Portugal, la caiguda fou més petita, d’un 85 %). A partir del mes de maig de 2020, la
mobilitat creix lleugerament a la frontera a causa, entre altres raons, del confinament de
França. Als mesos de juliol i agost augmenta el nombre de vehicles lleugers que travessen
la frontera però en cap cas es van recuperar les dades de l’any anterior, i es van situar al
voltant d’un 30 % menys. Als darrers mesos de 2020, les sortides de vehicles ja s’acosten
a les dades de 2019. La figura 22 (Informe, 2020, p. 100) així ho mostra.
FIGURA 22.

Circulacions per carretera de trànsit lleuger a la frontera Espanya-França, 2019-2020

FONT: Observatori del Transport i la Logística a Espanya (OTLE), 2020.

Pel que fa als vehicles pesants, trobem una situació diferent, ja que aquest tipus de trànsit
va sofrir moltes menys restriccions que la mobilitat de vehicles lleugers a causa del paper
que tenien en un abastiment de primera necessitat, així com les mesures preses per la
Comissió Europea per assegurar-ne el moviment. En aquest cas, el descens no va ser tan
fort com en el cas anterior. La diferència més important es troba als mesos d’abril i maig
de 2020, amb una caiguda d’un 220 % en la frontera francesa (davant un 240 %, per cert,
amb la frontera amb Portugal). A la resta de mesos analitzats per l’informe referit, es troba
que les dades es mantenen en valors relativament propers als de 2019. Fins i tot es va
comprovar que al mes d’agost, el moviment en frontera amb França de vehicles pesants
fou un 20 % superior al mes d’agost de l’any anterior. Potser un efecte rebot o derivat de
3. Observatori del Transport i la Logística a Espanya (OTLE), 2020, Informe monográfico. Movilidad y
transporte en tiempos de COVID-19, Madrid, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. També
disponible
en
línia
a
https://cdn.mitma.gob.es/portal-webdrupal/OTLE/otle2020_informe_monografico_covid19_1.pdf.
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la necessitat d’augmentar els subministraments després de mesos de certa retallada de
fluxos comercials (que són els servits usualment pel trànsit pesant). La figura 23 (Informe,
2020, p. 101) així ho recull.
FIGURA 23.

Circulacions per carretera de trànsit pesant a la frontera Espanya-França, 2019-2020

FONT: Observatori OTLE, 2020.

En el cas del trànsit pesant, s’observa també un cas interessant. El descens de moviments
és més important amb trànsits amb origen a l’Estat espanyol que a l’inrevés.
3.4.2. La mobilitat de vehicles en autopistes de l’Estat
Una font interessant per conèixer la mobilitat de vehicles en carreteres d’alta capacitat,
com són les autopistes de peatge, la trobem al butlletí electrònic del Ministeri de
Transports,4 més àgil que les fonts publicades a l’hora de recollir estadístiques. Com que
l’1 de gener de 2020 una part del sistema de peatge de l’Eix Mediterrani fou alliberat de
peatges (en concret d’Alacant a Tarragona), no disposem de dades d’aquest tram, però sí
d’altres zones del sistema d’autopistes que afecten l’Eix Mediterrani peninsular. En
concret, del tram Montmeló-la Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-el Papiol
(totes de l’A-7) a Catalunya, de Saragossa (A-2) i d’Alacant a Cartagena i circumval·lació
d’Alacant.
A partir de les dades recollides hem pogut construir la taula de descensos (en percentatge)
de les intensitats mitjanes diàries globals entre 2020 i 2019 (taula 13).
TAULA 13.

Tram

Descensos de trànsit total i de vehicles pesants en els trams de l’AP-7, 2019-2020

Total caiguda (%)

Vehicles pesants (%)

4. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Tráfico en autopistas estatales de peaje (en línia),
<https://apps.fomento.gob.es/Boletinonline/?nivel=2&orden=06000000>.
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Montmeló-la Jonquera (A-7)

229,8

26,7

Barcelona-Tarragona (A-7)

227

25,2

Montmeló-el Papiol (A-7)

225,7

27,9

Saragossa-Mediterrani (A-2)

232,8

29,9

Alacant-Cartagena

227,6

212

Circumval·lació d’Alacant

229,8

214,4

FONT: Observatori OTLE, 2020. Elaboració pròpia.

Com podem observar, les caigudes més notables es produeixen en l’A-2 (trànsit total) i
en la circumval·lació d’Alacant (trànsit de vehicles pesants). Les dades permeten fer
també una anàlisi mensual de l’any 2020, la qual cosa considerem interessant d’acord
amb els objectius d’aquest treball. Per no repetir necessàriament els sis trams analitzats,
n’hem triat quatre: la comunicació amb la Jonquera (nord), el tram Barcelona-Tarragona
(centre) i la circumval·lació d’Alacant i la connexió amb Cartagena (sud).
En el primer cas, el resultat és el que es mostra en la figura 24. Com podem observar, les
caigudes del trànsit total i dels vehicles pesants fou general a partir de març de 2020, amb
una incidència especial en el mes d’abril. A partir d’aquell moment, es va produir un
doble fenomen: d’una banda, una recuperació de la intensitat mitjana diària (IMD), amb
xifres negatives encara respecte a 2019, i de l’altra, el comportament diferenciat dels
vehicles pesants a partir de novembre de 2020, lligat als fluxos procedents de França i
amb destinació a aquell país.
FIGURA 24.

Variació de trànsit total i de vehicles pesants en els trams de l’AP-7, 2019-2020
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FONT: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Tráfico en autopistas estatales de peaje (en
línia). Elaboració pròpia.
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Un comportament semblant (figura 25) l’observem en la secció Barcelona-Tarragona,
amb els mateixos dos comportaments que hem detectat respecte al tram que enllaça la
frontera francesa.

Percentatge de variació

FIGURA 25.

Variació de trànsit total i de vehicles pesants en els trams de l’AP-7, 2019-2020
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FONT: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Tráfico en autopistas estatales de peaje (en
línia). Elaboració pròpia.

Pel que fa a la secció Alacant-Cartagena de l’autopista AP-7 (figura 26) podem
comprovar una caiguda dels vehicles de tot tipus al llarg de tot l’any, amb una petita
recuperació positiva el desembre de 2020, però no massa significativa. L’absència de
trànsit transfronterer i la preponderància dels moviments interiors —associats a l’activitat
productiva interregional—, podrien explicar aquest comportament.
FIGURA 26.

Variació de trànsit total i de vehicles pesants en els trams de l’AP-7, 2019-2020
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línia). Elaboració pròpia.
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Finalment, en la circumval·lació d’Alacant (figura 27), les caigudes són generals,
especialment al mes d’abril i maig i novament al novembre i desembre, sense disposar
d’una explicació a l’anomalia dels mesos de juliol i agost, que podria deure’s a una errada
de les dades o a algun factor encara per explorar, com ara una intensificació del moviment
turístic en cotxe privat —respecte d’altres mitjans de caire col·lectiu—, en els mesos
d’aquell estiu.

FIGURA 27.

Variació de trànsit total i de vehicles pesants en els trams de l’AP-7, 2019-2020
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3.4.3. La mobilitat de vehicles a la xarxa viària del País Valencià i de Catalunya
Pel que fa a la mobilitat de vehicles a la xarxa viària, l’anàlisi també es veu molt
condicionada per la disponibilitat de les dades. Un cas específic és el del País Valencià,
comunitat que ja ha publicat la memòria d’aforaments (intensitat mitjana diària) de 2020
i ens permet una aproximació concreta a aquest territori. De la mateixa manera, tot i que
de manera no tan detallada, també Catalunya disposa de dades generals sobre trànsit a la
xarxa de la Generalitat catalana, encara que, en aquest cas, les comparacions 2019-2020
s’han hagut de fer sobre les memòries anuals respectives.5 Les dades corresponents a les
Illes Balears es comentaran en l’apartat següent. En tot cas, cal tenir en compte que les
informacions relatives a les IMD no permeten diferenciar entre els moviments interns de
l’àmbit d’estudi i aquells que procedeixen o es dirigeixen a d’altres territoris.
En el cas del País Valencià, com hem dit, disposem d’un informe que mostra el
comportament del trànsit de vehicles per les carreteres i autovies gestionades per la
Generalitat Valenciana.6 En concret, parlem d’una xarxa de 2.742,8 km repartida entre
bàsica i local. Per a obtenir les dades de circulació s’han fet servir 509 estacions
d’aforaments.
El resultat general per a 2020 mostra una davallada del trànsit (mesurat en IMD) per a tot
el País Valencià (respecte al 2019) d’un 220,9 %, i és especialment intensa a les
comarques de Castelló (230,1 %), potser lligat al perfil industrial d’algunes de les seues
activitats. L’informe, a més, mostra el comportament de les diferents carreteres i autovies
segons la destinació territorial majoritària. En aquest cas, per exemple, s’observa una
caiguda del trànsit acumulat el 2020 respecte al 2019 del 217,7 % a carreteres de costa
que permeten l’accés a platges del territori, d’un 213 % a carreteres d’interior i de
muntanya caracteritzades per l’ús del turisme rural i del 219,1 % a carreteres que donen
accés a polígons industrials i parcs empresarials. Aquest comportament mostra l’impacte
de les restriccions associades amb el tancament de fàbriques i instal·lacions productives,
mentre que aquelles lligades al turisme rural resistiren millor la paralització del
moviment, molt possiblement per causes sociològiques i sanitàries associades a la por del
contagi. Per zones, cal dir que les comarques de Castelló resistiren prou bé la mobilitat
de persones associades al turisme rural i les zones d’interior, amb caigudes tan sols del
27,2 % respecte al 2019. En canvi, la davallada fou més gran en termes d’accessos a
polígons i parcs empresarials en aquestes mateixes comarques (229 %).
Pel que fa a Catalunya, el trànsit enregistrat a la xarxa de carreteres de la Generalitat el
2020 respecte al 2019 (mesurat en IMD, mitjana diària) fou un 213,6 %. Si parlem de la
xarxa de gestió indirecta, la davallada fou més gran, d’un 222 % i més petita, lògicament,
en la de gestió directa, un 28,6 %. A més, podem dir que el percentatge de vehicles pesants
a la xarxa catalana va augmentar (per caiguda potser dels vehicles lleugers, com també
per una demanda més gran associada als subministraments i el transport transfronterer)
entre 2019 i 2020. En aquest darrer any, el percentatge de vehicles pesants que transitaven
5.
<https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/territori_mobilitat/carretere
s/documentacio_tecnica/01_pdf_documents/pla_aforaments/pla-aforaments-2019.pdf>
i
<https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/territori_mobilitat/carretere
s/documentacio_tecnica/01_pdf_documents/pla_aforaments/pla-aforaments-2020.pdf>.
6.
<https://politicaterritorial.gva.es/documents/20088661/173371712/Memoria+anual+de+aforos+2020/97e
02406-19d9-437d-b997-8daeafb76f3f>.
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per la xarxa catalana fou d’un 7,83 %, mentre que al 2019 havia estat d’un 6,96 %. Aquest
augment es va veure reflectit especialment a les carreteres de la xarxa de gestió indirecta,
on va augmentar de quasi dos punts; va passar d’un 8,23 % a un 10,15 %.
En resum, pel que fa al trànsit en carreteres de gestió valenciana i catalana, el descens de
la circulació el 2020 respecte al 2019 va oscil·lar entre el 221 % de la primera i el 214 %
de la segona.
3.4.4. La mobilitat viària interna a les Illes Balears
La mobilitat de persones a l’interior de les Illes Balears, igual que a la resta de territoris
de l’Eix Mediterrani i d’arreu de l’Estat, quasi es paralitzà al primer mes de l’estat
d’alarma. Els moviments es reduïren de mitjana entre un 60 % i un 70 % a tots els
municipis de les Illes Balears, tant en mobilitat interna com entre municipis, el primer
mes de la pandèmia (figura 28). Menorca, Eivissa i Formentera són les que més
disminueixen els desplaçaments, encara que les Pitiüses mantenen taxes de moviments
dins els municipis més grans que Menorca i Mallorca. En general, a les Balears, els
moviments que més baixaren, entre un 70 % i un 80 %, foren els d’anada i tornada a
Palma, per la paràlisi econòmica que la COVID-19 provocà, al llarg del segon trimestre
de l’any 2020. A Mallorca, amb més diversitat municipal que a la resta, de mitjana minven
en un 60 % els moviments entre municipis i entre un 20 % i un 40 % la mobilitat interna
a cada un d’ells. La mobilitat disminueix de manera dràstica als municipis costaners. A
Menorca, la majoria de municipis veuen disminuir els moviments en un 40 % o més i la
meitat d’ells, entre els quals hi ha Ciutadella i Maó, les dues ciutats menorquines més
destacades, presenten una minva d’un 60 % dels desplaçaments. A Eivissa, sols Vila
redueix els moviments en un 60 %, mentre que la resta de municipis restringeix la
mobilitat en una quarta part. Formentera, per contra, pateix un decrement d’un 50 % de
la mobilitat, lleugerament més gran que el d’Eivissa (Ara Balears, 18 abril 2020).
FIGURA 28.

FONT:

Mobilitat per municipis. Illes Balears

Ara Balears (18 abril 2020).
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El trànsit rodat enregistrat mitjançant les IMD és una de les variables que expliciten més
bé els canvis en la mobilitat. Es va reduir a les carreteres de Mallorca en més d’un 83 %
de mitjana durant el primer mes de l’estat d’alarma. Les baixades més significatives foren
a partir de la tercera setmana de confinament, en què la màxima reducció es va enregistrar
al túnel de Sóller (Ma-11), amb un 95 % de descens respecte de la darrera setmana abans
de l’inici del confinament. La minva mínima es produí a la carretera d’Esporles (Ma1040), on la circulació es va reduir en un 73 %, en el mateix període. Registres de
decrements elevats es produeixen a tres de les vies ràpides de més trànsit. La Via de
Cintura (Ma-20), ronda perimetral de Palma i via connectora d’accés des de la major part
de les carreteres radials de l’illa, enregistrà una reducció mitjana d’un 82 % del trànsit
durant la darrera quinzena del mes d’abril de 2020. A l’autopista d’Andratx (Ma-1), la
disminució màxima fou d’un 89,7 % i la reducció mitjana a l’autopista d’accés a
l’aeroport (Ma-19) fou igualment d’un 87,4 % (Mallorcactual, 17 abril 2020).
Les disminucions són molt inferiors si treballem amb les mitjanes anuals de l’any
pandèmic i les comparem amb les de l’any anterior, el 2019. Es pot afirmar que els
decrements a Mallorca són de prop d’un 30 % de mitjana, a partir dels mapes
d’aforaments del Consell de Mallorca. Minves que, per altra part, concorden amb les que
es produeixen en altres indrets de l’Eix Mediterrani i de la resta de l’Estat.
Al llarg de la Via de Cintura, que creua territoris polifuncionals, amb una gran mescla
d’usos, és on es produeixen els valors més elevats de trànsit, sobretot en diverses estacions
d’aforament ubicades als entorns de polígons industrials o de serveis, accessos a
l’Hospital de Son Espases, el de referència per al conjunt de les Illes, o a la Universitat,
accés de cap a l’autopista d’Andratx, a ponent, i accés de cap a l’autopista a l’aeroport, a
llevant. Fem aquí referència a alguns trams de les zones de més trànsit, sobretot les
situades a l’est de la ronda, on el trànsit és més intens. A l’accés a l’autopista d’Inca (Ma13), de 191.692 v/d es passa a 134.318 v/d, amb un 29,9 % de decrement, entre 2019 i
2020. Als entorns del polígon de Son Castelló, de 171.731 v/d ens situem en 120.555 v/d,
amb una disminució d’un 29,8 %, decrement que és més petit entorn del polígon de Can
Valero, on de 144.762 v/d es passa a 105.213 v/d, en els dos anys de referència. Just a
l’inici de l’autopista a l’aeroport i a Llucmajor (Ma-19), amb valors de 149.16 v/d el 2019
i 104.490 v/d el 2020, els decrements són d’un 30 %. Amb valors lleugerament inferiors
de trànsit, es troba el tram de ponent de la Via de Cintura, amb 99.910 v/d el 2019 i 69.937
v/d el 2020, amb minves d’un 30 % o també l’inici de l’autopista d’Andratx (Ma-1), on
es passa de 91.365 v/d el primer any a 69.876 v/d el segon, amb disminucions, encara que
més petites que les anteriors, d’un 23,5 %. Al tram final del passeig marítim i enfront de
la seu de Mallorca, es passa de 76.713 v/d el 2019 a 53.745 v/d el 2020, igualment amb
una minva del 30 % (Consell Insular de Mallorca, Mapes d’aforaments, 2019 i 2020).
Els trànsits més elevats a Mallorca, a part de la Via de Cintura, es produeixen a les vies
ràpides que, de manera radial, comuniquen amb centres generadors i que atreuen trànsit,
com l’aeroport, o amb les ciutats de més població de l’illa. L’autopista d’Inca-sa Pobla
(Ma-13) disminueix entorn d’un 30 % el seu trànsit, ja que, al punt quilomètric (PK) 4,5,
en plena zona metropolitana, de 109.436 v/d a l’any 2019 passa a 75.401 v/d, a l’any
2020, mentre que al PK 24, de 53.352 v/d el primer any, passa a 53.352 v/d el segon.
L’autopista a Andratx (Ma-1), al PK 7,3, de 99.340 v/d l’any 2019 se situa en 69.788 v/d
l’any pandèmic, amb minves d’un 29,7 % i d’un 31,6 % al PK 22,7, on de 31.618 v/d el
primer any es passa a 21.635 v/d el segon. L’autopista a l’aeroport i a Llucmajor (Ma-19)
disminueix d’un 30,4 % el seu trànsit, i passa de 36.002 v/d el 2019 a 25.061 v/d el 2020
al PK 20,6. Finalment, la via ràpida que uneix Palma amb Manacor (Ma-15) pateix un
decrement d’un 26,76 % al PK 11,7 i de 32.498 v/d se situa en 23.803 v/d en els dos anys
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d’anàlisi. Per contra, la disminució es més gran, d’un 30 %, als entorns de la mateixa
ciutat de Manacor, al PK 47,02, on els 33.390 v/d del 2019 seran sols 23.332 v/d el 2020
(Consell Insular de Mallorca, Mapes d’aforaments, 2019 i 2020).
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4
La mobilitat entre els territoris de l’Eix Mediterrani
Analitzat l’impacte de la COVID-19 en la mobilitat exterior de l’Eix Mediterrani, convé
ara dirigir la mirada cap a les relacions entre els territoris que l’integren. Aquest és
l’objectiu d’aquest capítol, que analitza la mobilitat entre Catalunya, les Illes Balears i el
País Valencià en dos apartats: els fluxos aeris, amb el trànsit intern entre els nostres
aeroports, i els fluxos ferroviaris, de Catalunya i el País Valencià.
Pel que fa al transport marítim, en l’apartat anterior ja s’han ofert dades relatives al
moviment de passatgers, que es corresponen, en part, a moviments entre els territoris del
nostre àmbit d’estudi (en particular, entre Catalunya i el País Valencià, d’una banda, i les
Illes Balears, de l’altra). Cal recordar que els passatgers en transport marítim representen
sols un 12 % dels passatgers que es mouen per ports i aeroports. Recordem-ne les xifres:
l’any 2019 foren entorn de 16 milions els passatgers marítims i entorn de 5 milions el
2020, un 12 % i un 14 %, respectivament, respecte del conjunt dels més de 136 milions
de persones que viatjaren per les nostres contrades en 2019 i els quasi 34 milions en 2020.
A més, la comunitat insular de les Balears canalitza un 75 % dels moviments marítims de
passatgers regulars en 2019 i un percentatge més gran, durant la pandèmia, d’un 87 % en
2020, ja que es continuaren fent els viatges necessaris. Davant el poc pes dels moviments
marítims entre els ports de l’àrea mediterrània i també davant la dificultat d’obtenir
aquests desagregats, centrem la mobilitat entre els territoris de l’Eix Mediterrani en el
trànsit aeri i els fluxos ferroviaris.
4.1. Els fluxos aeris
Com ja hem comentat, els efectes més marcats en aquest any de pandèmia han estat la
disminució de fluxos, per les restriccions imposades per evitar contactes, a l’hora que el
major pes dels vols interiors. A l’any 2019, aquests representaven un 25,4 %, amb
30.621.043 passatgers entre els tres territoris, dels 120.636.554 que transitaren pels
nostres aeroports. El 2020 els passatgers nacionals arribaren a constituir un 41,4 %, amb
11.783.678 de passatgers, dels 28.480.433 que es canalitzaren pels aeroports de l’Eix
Mediterrani el 2020.
És Catalunya, amb els aeroports de Barcelona, Girona i Reus (insignificants en aquest
tipus de trànsit), la comunitat que canalitza un 46 % dels passatgers nacionals de l’àrea
d’estudi el 2019. Pels de les Balears, amb els aeroports de Palma, Eivissa i Menorca,
transità un 41 % del passatge, mentre que la Comunitat Valenciana, amb València i
Alacant-Elx, tan sols canalitza un 13 % dels viatgers nacionals. Per contra, l’any
pandèmic, eren les Balears les que lideraren aquest trànsit, amb un 47 % dels passatgers,
mentre que la comunitat catalana se significà amb un 41 % i la valenciana amb un 12 %.
Les disminucions entre els dos períodes posen de manifest les pèrdues més grans dels
aeroports peninsulars, Catalunya, d’un 66 %, i la Comunitat Valenciana, d’un 63 %,
mentre que a les Balears la disminució fou d’un 57 %, en no disposar de cap altre mitjà
de comunicació ràpid entre les illes i amb la Península.
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4.1.1. Aeroports de Catalunya
El conjunt de vols interiors a Catalunya canalitzà 14.037.575 passatgers en 2019 i
4.828.371 en 2020, amb una disminució d’un 66 % del passatge entre els dos anys de
referència. Mentre que el 2019 representaven una quarta part de tots els viatgers, amb la
pandèmia i la disminució dels vols internacionals se situaren en un 40 % dels moviments.
El pes dels vols interiors als aeroports de Girona i Reus és pràcticament insignificant i
manco amb els aeroports de l’Eix Mediterrani, pel que ens centram amb el de Barcelona.
En aquest, els vols amb els aeroports de l’Eix Mediterrani representen sols una tercera
part dels moviments i destaca la relació amb els de les Balears, amb Palma concretament,
amb un 15 % i un 17 % del trànsit els dos anys de referència, amb més de dos milions i
poc més de 800.000 passatgers, respectivament; amb Eivissa, entre un 9 % i un 10 % del
trànsit, amb 1,2 milions i quasi mig milió de persones, i amb Menorca, entre un 6 % i un
8 %, amb més de 800.000 i més de 350.000 viatgers, respectivament. Manté així mateix
un petit flux amb Alacant (figura 29).
FIGURA 29.

Trànsit nacional de passatgers aeris a l’Eix Mediterrani per aeroport de procedència.
Aeroport de Barcelona-el Prat

FONT: AENA i elaboració pròpia.

4.1.2. Aeroports de les Illes Balears
Pels aeroports de les Illes Balears transitaren el 2019 12.622.127 passatgers nacionals i
l’any següent, 5.486.964, amb un decrement «pandèmic» d’un 57 %. Palma canalitza
prop d’un 60 % dels fluxos, mentre que Eivissa, entre un 27 % i un 26 %, i Menorca,
entre un 17 % i un 14 % per als anys 2020 i 2019, respectivament. L’aeroport de Palma,
com es lògic per una qüestió d’escala, es troba més diversificat quant a fluxos nacionals
que la resta d’aeroports de les Illes. Quasi una tercera part dels seus passatgers es
vehiculen cap a Barcelona, entre un 9 % i un 7 % cap Eivissa i un percentatge similar cap
a València. Mentre que la relació amb Menorca es mou sols entre un 6 % i un 5 % del
passatge i amb l’aeroport d’Alacant entorn d’un 4 % (figura 30).
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FIGURA 30.

Trànsit nacional de passatgers aeris a l’Eix Mediterrani per aeroport de procedència.
Aeroport de Palma

FONT: AENA i elaboració pròpia.

Per contra, més d’un 50 % del trànsit d’Eivissa va a Barcelona, el doble del passatge que
va a Palma. La relació amb València frega el 10 % i amb Alacant és mínima. Tot i no
haver-hi comunicació directa amb Menorca, hi ha un flux insignificant de passatgers amb
destinació a l’illa que, en sentit contrari, representa el 0,5 % (figura 31).
FIGURA 31.

Trànsit nacional de passatgers aeris a l’Eix Mediterrani per aeroport de procedència.
Aeroport d’Eivissa

FONT: AENA i elaboració pròpia.

A Menorca, la polarització és lleugerament més elevada cap a Barcelona i Palma, de prop
d’un 60 % del passatge, i és quasi el doble també el que va a Barcelona que el que es
queda a Palma. Manté trànsit amb València, entorn d’un 10 % del total nacional i amb
Alacant, d’un 2 % (figura 32).
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FIGURA 32.

Trànsit nacional de passatgers aeris a l’Eix Mediterrani per aeroport de procedència.
Aeroport de Menorca

FONT: AENA i elaboració pròpia.

4.1.3. Aeroports del País Valencià
Pels aeroports del País Valencià transitaren, el 2019, 3.961.341 passatgers nacionals i
1.468.343 el 2020, amb un decrement d’un 63 % entre els dos anys i amb un pes d’entre
un 13 % i un 12 % del trànsit nacional de l’àrea d’estudi. L’aeroport de Castelló, propietat
de la Generalitat Valenciana, no disposa pràcticament de trànsit nacional (sols una línia
amb Bilbao i una altra amb Sevilla, segons el web) i cap connexió amb les terres de l’Eix
Mediterrani. En conjunt, el 2019 va moure 125.448 passatgers i sols 40.275 el 2020, i a
31 d’agost de 2021 n’ha canalitzat quasi 20.000. És un aeroport molt poc significatiu en
aquests moments, fet pel qual no l’hem tengut en compte en els càlculs globals.
A diferència del trànsit internacional que posiciona l’aeroport d’Alacant com el primer
de la comunitat, per als vols interiors, el trànsit el lidera l’aeroport de València, amb un
61 % dels vols de la comunitat el 2020 i un 56 % l’any precedent. Una quarta part del
trànsit es dirigeix a Palma, un 15 % a Eivissa, entre un 2 % i un 4 % a Barcelona, per la
preferència de la comunicació ferroviària, i entre un 3 % i un 6 % a Menorca (figura 33).
FIGURA 33.

Trànsit nacional de passatgers aeris a l’Eix Mediterrani per aeroport de procedència.
Aeroport de València

FONT: AENA i elaboració pròpia.

A l’aeroport d’Alacant, mentre que el 2019 el flux principal, en una quarta part del
passatge, era Barcelona, seguit de Palma, amb un 17 %, un any després passa a ocupar el
primer lloc aquest darrer aeroport amb un 21 % del passatge, seguit de Barcelona, amb
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un 19 %. Eivissa i Menorca reben de l’aeroport alacantí entre un 4 i un 5 % del trànsit i
un 1 % i un 3 %, respectivament (figura 34).
FIGURA 34.

Trànsit nacional de passatgers aeris a l’Eix Mediterrani per aeroport de procedència.
Aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández

FONT: AENA i elaboració pròpia.

4.2. Els fluxos ferroviaris
A l’hora d’abordar l’estudi dels moviments ferroviaris entre els territoris del nostre àmbit
d’estudi, s’ha procedit a agrupar les circulacions de trens entre províncies contigües de
l’Eix Mediterrani, com recull la taula 14. Al mes d’abril de 2020, les caigudes més grans
es van produir entre Tarragona i Barcelona (3.308 circulacions menys) i BarcelonaGirona (2.807), i la situació s’agreujà el mes de maig, moment en què la suspensió de la
mobilitat ferroviària fou més intensa. Lògicament, han estat les interrelacions més
freqüents les que han vist reduir en major mesura els serveis. A partir d’ací, es farà una
anàlisi percentual per anivellar les possibilitats de comparació.
TAULA 14.

Circulacions de trens agrupats per origen i destinació, per mesos, 2019 i 2020

Interprovincial
2019
Castellón
2020
Castellón

Valencia
Valencia

4156
3914
-242

3788
3931
143

4229
3567
-662

3982
1680
-2302

4200
2585
-1615

3915
2862
-1053

3558
2922
-636

2794
2399
-395

3753
2504
-1249

4178
3006
-1172

3994
3429
-565

3698
3193
-505

2019
2020

Valencia
Valencia

Alicante
Alicante

698
696
-2

638
645
7

734
570
-164

677
284
-393

710
293
-417

688
341
-347

695
539
-156

690
471
-219

251
443
192

556
511
-45

679
482
-197

694
511
-183

2019
2020

Lleida
Lleida

Tarragona
Tarragona

3187
2753
-434

3060
2683
-377

3310
2150
-1160

3150
984
-2166

3431
1175
-2256

3208
1334
-1874

3228
1871
-1357

2846
1831
-1015

3319
1979
-1340

3354
2193
-1161

2761
2134
-627

2634
2083
-551

2019
2020

Tarragona
Tarragona

Barcelona
Barcelona

10216
9964
-252

9194
9897
703

10043
9298
-745

9666
6358
-3308

10660
6834
-3826

10082
7572
-2510

10466
8580
-1886

9704
7488
-2216

10097
7786
-2311

10517
8190
-2327

10138
7935
-2203

9611
8390
-1221

2019
2020

Barcelona
Barcelona

Lleida
Lleida

189
189
0

167
174
7

186
193
7

182
133
-49

187
187
0

181
180
-1

182
186
4

186
186
0

182
182
0

191
188
-3

184
171
-13

184
174
-10

2019
2020

Barcelona
Barcelona

Girona
Girona

5460
4361
-1099

4961
4545
-416

5441
4443
-998

5198
2391
-2807

5540
2485
-3055

5274
2751
-2523

5577
3557
-2020

5326
3374
-1952

5267
3467
-1800

5326
3677
-1649

5075
3429
-1646

4884
4008
-876

FONT:

Captura de pantalla de l’aplicació CIRTRA (ADIF). Mesos de l’any d’esquerra a dreta.

Finalment, mostrem en la taula 15 els moviments ferroviaris provincials. Com en el cas
anterior, Barcelona i Tarragona han estat les províncies més afectades durant el mes
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d’abril, mentre que a Girona el pitjor mes fou el de maig. Com en el cas anterior, una
anàlisi més detallada (en reduccions de percentatge, no brutes) permetrà comparar
comportaments entre els diferents territoris.
TAULA 15.

Circulacions de trens agrupats per origen i destinació, per mesos, 2019 i 2020

2019
2020

Castellón
Castellón

4156
3914
-242

3788
3931
143

4229
3567
-662

3982
1680
-2302

4200
2585
-1615

3915
2862
-1053

3558
2922
-636

2794
2399
-395

3753
2504
-1249

4178
3006
-1172

3994
3429
-565

3698
3193
-505

2019
2020

Valencia
Valencia

18120
17074
-1046

16528
17042
514

19106
16497
-2609

17250
8603
-8647

18401
12848
-5553

17199
14203
-2996

17193
15137
-2056

15108
13367
-1741

16480
14696
-1784

17842
15019
-2823

17215
15096
-2119

16356
14791
-1565

2019
2020

Alicante
Alicante

4549
4533
-16

4159
4292
133

4599
3962
-637

4363
2023
-2340

4689
2723
-1966

4476
2988
-1488

4432
3873
-559

4356
3706
-650

3359
3846
487

4204
4017
-187

4373
3974
-399

4414
4044
-370

2019
2020

Tarragona
Tarragona

22895
18565
-4330

20933
17885
-3048

22624 22134 24222
16678 10702 11661
-5946 -11432 -12561

22750
13305
-9445

24017
16001
-8016

21626
14012
-7614

23683
14488
-9195

23765
15276
-8489

22314
14667
-7647

20611
15259
-5352

2019
2020

Lleida
Lleida

4374
3602
-772

4106
3432
-674

4430
2839
-1591

4592
1981
-2611

4348
2309
-2039

4432
2998
-1434

4035
2949
-1086

4462
3092
-1370

4391
3384
-1007

3599
3253
-346

3476
3221
-255

2019
2020

Barcelona
Barcelona

47483
45111
-2372

42608
44916
2308

46472 45103 48440
42431 25091 32931
-4041 -20012 -15509

45164
38352
-6812

46488
41687
-4801

41643
35855
-5788

45150
39418
-5732

46887
41974
-4913

45160
40786
-4374

43981
37462
-6519

2019
2020

Girona
Girona

5460
4361
-1099

4961
4544
-417

5274
2751
-2523

5577
3555
-2022

5326
3374
-1952

5267
3466
-1801

5324
3676
-1648

5073
3429
-1644

4882
4007
-875

FONT:

Captura de pantalla de l’aplicació CIRTRA (ADIF). Mesos de l’any d’esquerra a dreta.

5441
4443
-998

4281
1379
-2902

5198
2387
-2811

5538
2485
-3053

4.2.1. Els moviments totals: Catalunya i el País Valencià, un perfil similar
Pel que fa als moviments totals, tant Catalunya com el País Valencià mostren davallades
semblants, molt fortes a partir del mes d’abril de 2020. En aquest mes, tots dos territoris
van patir caigudes d’un 50 % de la circulació total de trens (interprovincials, provincials,
entre comunitats, de passatgers i de mercaderies). I tot i que el comportament és prou
semblant (amb uns fluxos que durant tot el 2020 no s’han pogut recuperar), la davallada
de l’activitat ferroviària ha estat més intensa percentualment a Catalunya que al País
Valencià, com mostren les taules i figures següents, especialment la figura 35.
FIGURA 35.

Circulacions de trens agrupats País Valencià-Múrcia, per mesos, 2019 i 2020

Moviments tràfic 2019-2020 CAT i PV
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FONT: ADIF. Caigudes de trànsit del 2020 respecte al 2019 en percentatge. En blau,
comportament del País Valencià. En roig, el de Catalunya.
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Una anàlisi posterior haurà d’estudiar les raons d’aquesta major davallada catalana. A
continuació oferim el comportament ferroviari individual de Catalunya i del País
Valencià, amb la taula corresponent (figura 36, figura 37 i taula 16).
FIGURA 36.

Circulacions
de trens
al País Valencià,
per mesos, 2019 i 2020
Circulacions
Comunitat
Valenciana

25000
20000
15000
10000
5000
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

2019

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2020

FONT: ADIF.

FIGURA 37.

Circulacions
de trens a Catalunya,
per mesos, 2019 i 2020
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TAULA 16.

Circulacions de trens Catalunya i el País Valencià, per mesos, 2019 i 2020

Comunitario
2019
C Valenciana
2020
C Valenciana

Circulaciones
2019
2020

2019
2020

Circulaciones
2019
2020

Cataluña
Cataluña

Ene
21971
20911
-1060
Ene
62670
54660
-8010

Feb
20049
20689
640
Feb
56636
53974
-2662

Mar
22971
19889
-3082
Mar
61561
50722
-10839

Abr
20936
10342
-10594
Abr
60042
29882
-30160

May
22380
15278
-7102
May
64641
38379
-26262

Jun
20987
16850
-4137
Jun
60389
44855
-15534

Jul
20930
18471
-2459
Jul
62690
49911
-12779

Ago
18774
16602
-2172
Ago
55940
43205
-12735

Sep
19588
18099
-1489
Sep
61394
47089
-14305

Oct
21490
18525
-2965
Oct
62753
50180
-12573

Nov
20909
18588
-2321
Nov
59782
48606
-11176

Dic
20076
18324
-1752
Dic
57286
45417
-11869

FONT: Captura de pantalla de l’aplicació CIRTRA (ADIF).

4.2.2.

Els fluxos ferroviaris amb origen i destí a les principals àrees urbanes

Per a l’anàlisi específica del trànsit ferroviari amb origen i destinació a les àrees
metropolitanes i ciutats hem recorregut a una font ad hoc: el seguiment d’indicadors de
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mobilitat que el Ministeri de Transports ha fet durant la declaració de l’estat d’alarma.
Aquests indicadors estan basats en l’evolució de la mobilitat general a partir de les dades
de l’estudi de mobilitat amb les dades massives (big data) aplicades a la telefonia mòbil
realitzat pel Ministeri,7 a més d’altres variables recollides de fonts diverses. Amb totes
elles s’han volgut caracteritzar els desplaçaments ferroviaris en diferents àmbits. L’accés
a aquesta font permet l’anàlisi, en diferents moments, del període de la pandèmia i a
diferents escales. Tanmateix, no tota la informació disponible especifica el tipus de mitjà
de transport utilitzat, i no tota està disponible per a l’any complet de 2020. En concret, si
bé és cert que es disposa de dades molt riques per avaluar la mobilitat diària a escala
provincial, intraprovincial, interprovincial, per comunitats autònomes i per ciutats, no
apareix el tipus de mitjà emprat, la qual cosa no ens permet emprar-la com a font ací.
En aquest cas, hem triat una primera aproximació basada en indicadors específics que sí
que tenen en compte les escales que ens interessen i el mitjà de transport ferroviari.8
L’aplicació consultada ens forneix de dades de la mobilitat ferroviària urbana en diferents
moments de l’any 2020 (especialment al període més dur d’estat d’alarma) en relació amb
una dada de referència triada pels analistes, que fou la setmana del 14 al 20 de febrer de
2020. Així, podem comparar la situació del dia que desitgem sempre en relació amb
aquesta data. Cal dir que la disponibilitat de dades per conèixer el comportament del
transport ferroviari a aquests efectes està limitada a un període que va del 4 de maig al 30
d’agost de 2020. En aquest cas, sí que disposem de dades del transport públic urbà i
metropolità de Barcelona (taula 17) i de València (taula 18). Hem triat una sèrie de dies
que ens permet comparar el volum de trànsit en percentatge en relació amb aquella data
prepandèmica de febrer de 2020.
TAULA 17.

Percentatge de serveis ferroviaris respecte al febrer de 2020. Barcelona

BARCELONA 4/5/20 9/6/20 7/7/20 5/8/20 30/8/20
Metro

14 %

33 %

49 %

36 %

38 %

Rodalies Renfe 13 %

33 %

54 %

41 %

53 %

Rodalies CA

26 %

42 %

28 %

40 %

11 %

FONT: Ministeri de Transports.

TAULA 18.

Percentatge de serveis ferroviaris respecte al febrer de 2020. València

VALÈNCIA

4/5/20 9/6/20 7/7/20 5/8/20 30/8/20

Metro

12 %

35 %

47 %

37 %

41 %

Rodalies Renfe 12 %

39 %

60 %

55 %

61 %

FONT: Ministeri de Transports.

En aquest cas, és ben visible l’impacte de les restriccions de mobilitat associades a l’estat
d’alarma, que van fer que el 4 de maig de 2020 tan sols circulés entre un 11 % i un 14 %
dels trànsits ferroviaris (metro o trens de rodalia) en referència a la setmana del 14 al 20
7. <https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data/>.
8. <https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-bigdata/indicadores_movilidad_desescalada/indicadores-generales-de-movilidad>.
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de febrer. Com podem veure en les taules, cada mes a partir de juny es va incrementar el
servei i el nombre de viatges, i arribà a un màxim el mes de juliol. Tot i la represa
d’activitat, les caigudes del mes d’agost respecte de juliol poden explicar-se perquè,
tradicionalment, el mes d’agost és un període en què l’oferta de transport públic es rebaixa
sempre a causa d’una demanda més baixa associada a les vacances.
Aquesta anàlisi urbana i metropolitana la podem completar amb un repàs als serveis
ferroviaris de llarga distància per a les províncies que conformen les comunitats
autònomes de l’Eix Mediterrani, com mostra la taula 19. En aquest cas, sí que disposem
de dades per a tot l’any 2020 (i fins i tot per al 2021, tot i que no els hem inclosos), per la
qual cosa podem estendre l’anàlisi més enllà del mes d’agost de 2020, com en l’apartat
anterior.
TAULA 19.

Percentatge de serveis ferroviaris de llarga distància respecte al febrer de 2020

Província

4/5/20

9/6/20

7/7/20

5/8/20

8/9/20 6/10/20 3/11/20 15/12/20

Alacant

4%

10 %

47 %

50 %

50 %

36 %

32 %

38 %

Barcelona

3%

10 %

31 %

20 %

27 %

25 %

19 %

28 %

Castelló

6%

14 %

51 %

61 %

40 %

31 %

30 %

30 %

Girona

2%

8%

27 %

20 %

28 %

37 %

25 %

32 %

Lleida

7%

15 %

17 %

25 %

36 %

34 %

28 %

37 %

Tarragona

6%

16 %

50 %

43 %

41 %

34 %

27 %

33 %

València

3%

9%

32 %

28 %

30 %

25 %

23 %

27 %

FONT: Ministeri de Transports.

Si traspassem aquesta informació a un gràfic (figura 38), observarem que les caigudes
més grans del percentatge de viatgers pujats i baixats en estacions en serveis
convencionals de llarga distància, AVE i Avant es van produir a Girona (línia groga),
València (blava obscura) i Barcelona (roja) al mes de maig i les recuperacions més fortes
es donaren al mes d’agost a Alacant (blava clara) i Castelló (grisa).
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FIGURA 38.

Percentatge de serveis ferroviaris de llarga distància respecte al febrer de 2020
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L’any 2020 va acabar-se amb només un terç, si fa no fa, dels viatgers desplaçats al mes
de febrer de 2019, moment de referència per a les comparacions. Com que en aquest cas
sí que disposem de dades referides al 2021, hem pensat que podria ser interessant
comparar la setmana del 14 al 20 de febrer de 2020 amb el 14 de febrer de 2021 i amb la
data més recent existent, el 18 de juny de 2021. Els resultats mostren que si un any després
de la declaració de la pandèmia els fluxos encara estaven en percentatges baixos, al mes
de juny ja es trobaven en moviments gairebé iguals als de febrer de 2020 en algunes
estacions com Alacant o Tarragona (taula 20).
TAULA 20.

Circulacions de llarga distància, 2021

Província

12/2/21

18/6/21

Alacant

23 %

99 %

Barcelona

26 % (*)

56 %

Castelló

25 %

79 %

Girona

23 %

37 %

Lleida

32 %

52 %

Tarragona

30 %

86 %

València

21 %

63 %

(*) BARCELONA: 11.2.21
FONT: Ministeri de Transports.

Aquesta informació la podem observar en un histograma (figura 39), que ens mostra les
diferències entre el 12 de febrer de 2021 (barra blava) i el 18 de juny de 2021 (taronja)
respecte al període de referència (14 de febrer de 2020).
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FIGURA 39.

Comparativa de circulacions de llarga distància al febrer de 2021 (blau) i al juny de 2021
(taronja) respecte als serveis anteriors a la pandèmia (febrer de 2020)
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FONT: Ministeri de Transports.
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Lleida

Tarragona

València

5
La mobilitat a les grans àrees urbanes:
Barcelona, Palma i València
L’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 sobre la mobilitat s’ha reflectit a tots els
nivells d’escala. Així, de la mateixa manera que, com s’ha vist en els apartats anteriors,
els fluxos internacionals i la mobilitat interregional s’han vist intensament afectats, s’han
produït també canvis molt rellevants en la mobilitat quotidiana de les àrees urbanes. El
present apartat tractarà aquest tema tot centrant-se específicament en tres de les principals
ciutats del nostre àmbit d’estudi: els municipis de Barcelona, València i Palma.
En particular es mostrarà la incidència de la crisi sobre la mobilitat urbana total en les tres
capitals i la seva repercussió diferenciada. Per això, després d’un breu apartat sobre la
metodologia i les fonts emprades es veurà, en primer lloc, quina ha estat l’evolució de la
mobilitat al llarg del primer any posterior a l’esclat de la pandèmia en cada una de les tres
ciutats. Així, s’analitzarà successivament la variació en el nombre de viatges totals,
l’evolució de l’autocontenció municipal i per districte i la distància mitjana dels viatges.
Tot seguit, s’explorarà com s’ha reflectit aquesta evolució en el nombre de persones
localitzades al llarg del període estudiat en cada un dels tres municipis i els seus districtes,
així com en el percentatge de persones que no es mouen de casa en cada una d’aquestes
unitats territorials. Finalment, a partir de l’exemple de la mobilitat ferroviària a l’àrea
metropolitana de Barcelona, es mostrarà la relació que poden tenir aquests
comportaments amb la renda mitjana de la població de les àrees urbanes.
TAULA 21.

Població i superfície de les ciutats de Barcelona, València i Palma, 2020.
Valors absoluts i pes relatiu

Ciutat

Població

Pes relatiu
respecte a
la població Superfície
de
cada (km2)
comunitat
autònoma

Barcelona

1.664.182

21,39 %

101,3

Palma

422.587

36,07 %

208,6

València

800.215

15,82 %

136,9

20,61 %

446,9

Total tres ciutats i pes sobre 2.886.984
àmbit d’estudi
FONT: Padró municipal d’habitants 2020, INE.
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En considerar les dades cal tenir en compte que, en tots tres casos, les ciutats formen part
d’una àrea metropolitana més extensa, amb la qual estan estretament interrelacionades en
termes funcionals. Tanmateix, el paper de les capitals en el procés d’urbanització de l’àrea
aquí estudiada, així com el seu pes relatiu pel que fa al conjunt dels respectius sistemes
urbans en fa casos particularment significatius per a l’estudi de l’evolució de la mobilitat
quotidiana durant la crisi (Checa i Nel·lo, 2018). En la taula 21 figuren les magnituds
bàsiques relatives a les tres ciutats i la seva significació pel que fa als respectius àmbits
regionals.
5.1. L’estudi de la mobilitat quotidiana durant la crisi a partir de les dades de la
telefonia mòbil
Com ja s’ha indicat, la incidència de la crisi sobre la mobilitat quotidiana no s’ha limitat
pas als desplaçaments de la població, sinó també a les fonts i els mètodes disponibles per
al seu estudi. Així, la crisi ha fet avançar la disponibilitat i l’ús de noves fonts per al
coneixement de la mobilitat. En particular, s’han posat a disposició dels investigadors i
de la ciutadania en general dades derivades de l’ús de dispositius de telefonia mòbil que
permeten georeferenciar els desplaçaments. Pel volum de la població concernida i per la
precisió en les dades, aquestes noves informacions resulten superiors, en diversos
aspectes, a d’altres fonts més clàssiques.
Les dades de mobilitat emprades aquí procedeixen del Ministeri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana (MITMA) i han estat capturades a partir de la localització dels
dispositius de telefonia mòbil. Aquestes dades començaren a ser recollides precisament
poc abans de l’inici de la pandèmia, el 21 de febrer de 2020, i han estat posades a
disposició de la comunitat investigadora en format obert. Es tracta d’una font de gran
interès perquè permet, en principi, conèixer tots els moviments fets pels usuaris dels
dispositius al llarg de totes les hores del dia. El fet que s’emprin dades anònimes d’una
de les tres empreses de telefonia amb més penetració al mercat, fa versemblant que les
dades obtingudes així s’apropin molt, un cop elevada la mostra, a les de la mobilitat
absoluta. Això els confereix notables avantatges davant les dades procedents d’enquestes
(la mostra és molt més baixa) o de les validacions de títols de transport (les dades només
reflecteixen la mobilitat en transport públic).
La captura de les dades es produeix a partir de la interacció entre el propietari d’un telèfon
i la producció d’una trucada o un missatge entrant o sortint o cada cop que el terminal es
connecta a Internet. Així que, en termes generals, es disposa d’un bon monitoratge. Si bé
aquells telèfons mòbils que tenen més interaccions ofereixen un seguiment més precís,
aquesta font permet identificar cada usuari de dispositiu mòbil en l’espai i en el temps.
Ara bé, com tota font, les dades procedents dels dispositius mòbils pateixen limitacions,
la principal de les quals és que els propietaris i usuaris de telèfons mòbils representen un
subconjunt de la població amb un perfil d’edat específic. Aquest perfil encara es fa més
diferenciat en el cas d’aquells que utilitzen un telèfon intel·ligent. Per aquestes raons, les
franges d’edat inferiors i superiors de la piràmide de població tendeixen a estar menys
representades i fins i tot excloses d’aquesta font.
Les dades analitzades permeten construir dos indicadors:
a)
Matriu de viatges: per cada unitat territorial (districte censal) es mostra el
nombre total de viatges amb el seu origen i la seva destinació. En tractar-se d’un estudi
no específic, s’ha simplificat la informació i únicament s’ha tingut en compte el municipi
d’origen (Barcelona, València o Palma), els destins, el nombre de viatges i també el total
55

de quilòmetres a la distància ortodròmica entre l’origen i la destinació d’origen-destí.
D’altra banda, tot i que la font original permet diferenciar entre el tipus d’activitat origen
(casa, feina i altres) i el tipus d’activitat destí (casa, feina i altres) i la distància
ortodròmica recorreguda entre l’origen i el destí diferenciant fins a sis rangs de distància,
hem descartat arribar a aquest nivell de detall.
b)
Matriu de persones: per cada àmbit territorial (districte censal on s’ha fet la
pernoctació) es mostra el nombre total de persones que no han generat cap viatge, han fet
un viatge, han fet dos viatges o han fet més de dos viatges. Diferenciarem entre les
persones que no han fet cap viatge (telèfons mòbils que no s’han mogut), les persones
que han fet un viatge (es considera un viatge quan el desplaçament és superior a 500
metres i retorna al mateix origen), les persones que han fet dos viatges (un viatge d’anada
i un viatge de tornada en un espai i un temps diferents) i, finalment, les persones que han
fet més de dos viatges (es concatenen més de dos desplaçaments separats en l’espai i en
el temps).
El període temporal analitzat és el comprès entre el 19 de febrer del 2020 i el 24 de febrer
de 2021, període per al qual s’ha estudiat concretament la mobilitat dels dimecres
laborals. En aquells casos en què es treballa amb índex 100 o en valors relatius, s’ha
establert com a període de referència (precovid) la mitjana del tres dimecres dels quals es
disposa de dades abans de l’inici de les restriccions, concretament corresponen als dies
19 i 26 de febrer i 4 de març. Pel que fa a l’àmbit d’anàlisi, aquest es restringeix, tal com
s’ha indicat, a les ciutats de Barcelona, València i Palma.
Finalment, als efectes de comprendre les característiques de l’evolució diferenciada de la
mobilitat, resulta interessant tenir en compte la relació entre les dades relatives a la
mobilitat amb la renda mitjana de la població resident. A aquests efectes s’inclouen els
tres mapes que es mostren a continuació (figura 40, figura 41 i figura 42), elaborats a
partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’Atlas de la renta de los
hogares. Aquestes es refereixen a la renda de les unitats de consum (llars) per a l’any
2018. Com es pot veure, les dades han estat aplegades a escala de districte a l’interior de
cada un dels tres municipis estudiats.
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FIGURA 40.

Renda mitjana de les unitats de consum. Barcelona, per districtes. Any 2018

FONT: Elaboració pròpia a partir de l’Atlas de la renta de los hogares. INE.

FIGURA 41.

Renda mitjana de les unitats de consum. Palma, per districtes. Any 2018

FONT: Elaboració pròpia a partir de l’Atlas de la renta de los hogares. INE.
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FIGURA 42.

Renda mitjana de les unitats de consum. València, per districtes. Any 2018

FONT: Elaboració pròpia a partir de l’Atlas de la renta de los hogares. INE.

5.2. Evolució de la mobilitat urbana absoluta: davallada dràstica, recuperació lenta
i desigual
La primera constatació de l’impacte de la crisi sobre la mobilitat és la seva reducció
absoluta, que fou especialment dràstica en els primers mesos de confinament total (marçabril 2020) i que, tot i l’ascens posterior, no havia arribat a recuperar-se plenament un any
després de l’inici de la crisi. Així, si el mes de febrer de 2020, Barcelona, València i
Palma, plegades, generaven un total de prop de 10 milions de viatges diaris (9,688
milions), a principis d’abril d’aquell any aquests fluxos havien quedat reduïts a poc més
d’un terç, 3,49 milions.
Tal com es pot veure en la figura 43, la caiguda fou especialment radical a Barcelona, on
el nombre de viatges disminuí de prop de 6 milions a 2 milions diaris. A València (figura
44) la davallada fou de 2,6 a 1 i a Palma (figura 45) d’1,3 a 0,5. En termes percentuals
(figura 46), en el punt més baix de la corba la mobilitat quedà reduïda a Barcelona a un
34,5 % respecte a la situació prepandèmica, a un 38,1 % a València i a un 39 % a Palma.
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FIGURA 43.

Variació dels viatges totals amb origen a Barcelona en els diferents moments analitzats,
febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

FIGURA 44.

Font:

Variació dels viatges totals amb origen a València en els diferents moments analitzats.
Febrer 2020-febrer 2021

Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

FIGURA 45.

Variació dels viatges totals amb origen a Palma en els diferents moments analitzats.
Febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).
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FIGURA 46. Variació dels viatges totals amb origen a les altres ciutats en els diferents moments
analitzats. Febrer 2020-febrer 2021. Barcelona, València i Palma. Índex 100

FONT:

Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

L’evolució posterior reflecteix els avatars de la situació sanitària i les mesures preses per
les autoritats. La recuperació fou més clara i sostinguda en el cas de Palma, que a principis
d’estiu de 2020 se situà ja sobre el 80 % de la mobilitat prèvia. Més lenta, en canvi, resultà
a Barcelona i València, que acusaren, a més, la disminució de la mobilitat estiuenca. En
la tardor de 2020 s’observa, en particular, la incidència de la segona onada a Barcelona.
En tot cas, tal com es pot veure en la figura 46, el mes de febrer de 2021, prop d’un any
després de l’inici de la crisi sanitària, la mobilitat generada a les tres ciutats tot just si
arribava a un 75 % de la mobilitat del període prepandèmic.
5.3. La distància dels viatges: disminució del radi de desplaçaments i increment de
l’autocontenció
La incidència de la crisi sanitària sobre la mobilitat no es va reflectir tan sols sobre el
nombre total de viatges, sinó també sobre la distància. Així, tal com es pot veure en la
figura 47, la distància mitjana dels viatges amb origen a cada una de les tres ciutats va
disminuir de manera radical durant els primers mesos de la crisi i el confinament, fins a
quedar reduïda a prop de la meitat del seu radi anterior: en la situació prepandèmica, a
Palma la distància mitjana dels viatges era de 7,5 km, mentre que a principis d’abril de
2020 havia quedat reduïda a 3,7 km; a Barcelona i València era, tant en una com en l’altra,
de 6,0 km, i quedà reduïda a 3,3 km en el cas de la capital catalana i de 4 km en el de la
valenciana.
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FIGURA 47.

Distància mitjana dels viatges amb origen a les ciutats de Barcelona, València i Palma
en quilòmetres. Febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

Posteriorment, tal com pot observar-se en la figura 47, la distància mitjana tornà a
incrementar-se de manera notable, sobretot en el període estiuenc de 2020. Aquests
increments dels mesos de juliol i agost foren particularment accentuats en els casos de
València i Palma, segurament per efecte de la presència de mobilitat associada al turisme
de platja. En canvi, a partir de la tardor, les distàncies mitjanes recorregudes tornaren a
disminuir, empeses segurament per les reiterades onades de la pandèmia i les restriccions
a la mobilitat supramunicipal imposades. Així, durant el darrer trimestre de 2020 i els
primers mesos de 2021, a les tres ciutats la distància mitjana recorreguda es mantingué
lleument per sota de la que hi havia en la situació prepandèmica, amb l’excepció del breu
període de festes nadalenques.
La reducció de la distància mitjana dels viatges comportà, com a conseqüència lògica,
l’increment de l’autocontenció: és a dir, la capacitat de cada territori de contenir en el seu
interior la mobilitat que genera. Aquesta tendència resultà prou perceptible tant per a la
mobilitat de proximitat —aquella que s’inicia i acaba dins del mateix districte
municipal— com per a la mobilitat municipal. Així, a Barcelona, on la taxa
d’autocontenció per districte oscil·lava abans de la crisi entre un 20 % (Gràcia) i un 38 %
(Sant Martí), augmentà fins a situar-se entre un 33 % de mínima (les Corts) i un 52 % de
màxima (Sant Martí), tal com pot veure’s en la figura 48. Es constata, doncs, que en els
moments més restrictius del confinament, entre un terç i la meitat dels desplaçaments que
es produïen a la ciutat de Barcelona tenien lloc dins el mateix districte. Posteriorment, la
taxa d’autocontenció per districte tornà als nivells previs.

61

FIGURA 48.

Evolució de la taxa d’autocontenció per districtes. Barcelona. Febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

Els districtes de València, figura 49, partien d’una taxa d’autocontenció inferior a la dels
de Barcelona. La seva capacitat de retenir en el seu interior la mobilitat que generaven
era, abans de l’inici de la crisi sanitària, d’entre un 2 % (Poblats de l’Oest) i un 25 %
(Camins del Grau i Poblats Marítims). Durant el període més dur del confinament la taxa
s’incrementà fins en uns deu punts percentuals en alguns districtes, no en tots, tanmateix,
per tornar als nivells previs a partir de l’estiu de 2020.
Finalment, la taxa d’autocontenció dels districtes de Palma (figura 50) es caracteritza per
la seva diversitat. Mentre que uns (Llevant i Ponent, on s’apleguen bona part dels barris
més populars i més benestants, respectivament) partien de taxes d’autocontenció superior
al 40, d’altres (el Centre i la Platja) superaven amb prou feina el 20 %. El confinament va
fer que la taxa dels primers s’enfilés fins prop del 60 % i la dels segons entre
un 35 % i un 28 %. Posteriorment, les taxes retornaren a la situació anterior.
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FIGURA 49.

Evolució de la taxa d’autocontenció per districtes. València. Febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

FIGURA 50.

Evolució de la taxa d’autocontenció per districte. Palma. Febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).
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L’impacte de la crisi i les restriccions a la mobilitat sobre l’autocontenció també es feren
paleses a escala municipal, tal com es pot veure en la figura 51. Totes tres capitals tenien,
ja abans de l’inici de la crisi, taxes d’autocontenció força altes, com correspon a ciutats
grans que a més són el centre de les respectives àrees urbanes. Palma partia de
l’autocontenció més elevada, un 81 %, seguida de Barcelona, un 77 %, i de València, un
74 %. Doncs bé, durant el període de confinament estricte, les taxes d’autocontenció
s’enfilaren encara fins a un 87 %, un 82 % i un 78 % a Palma, Barcelona i València,
respectivament. De llavors endavant, la capacitat de les capitals de retenir la seva
mobilitat va anar disminuint, per arribar al seu mínim en el període estiuenc. Durant la
tardor les taxes d’autocontenció tornaren a augmentar fins a estabilitzar-se en valors
propers a la situació anterior a l’inici de la crisi.
FIGURA 51.

Viatges amb origen i destí a l’interior de la mateixa ciutat. Barcelona, València i Palma.
Febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

5.4.

Els qui no es mouen: l’increment de la població que no fa cap desplaçament

Les dades dels dispositius permeten mesurar no només els desplaçaments, sinó també la
seva absència. Així, fan possible calcular el percentatge de persones que no han fet cap
desplaçament en les dates indicades.
Com es pot veure en la figura 52, el percentatge de persones que abans de l’esclat de la
crisi sanitària romanien a casa durant tot el dia se situava, en les tres ciutats, al voltant
d’una quarta part de la població: 24 % a València, 26 % a Palma i 28 % a Barcelona.
Doncs bé, aquesta proporció s’elevà fins a apropar-se als dos terços del total a principis
d’abril de 2020: 64 % a Barcelona i 62 % tant a València com a Palma. Així doncs, es
constata que durant el període de confinament més estricte, a les tres capitals estudiades
6 de cada 10 persones no es movien de casa durant tota la jornada.
A partir de la progressiva eliminació de les restriccions a la mobilitat, el percentatge de
persones que no sortien de casa s’anà reduint, però en tots tres casos va continuar sent
més elevada que en la situació anterior a la crisi. Així, el febrer de 2021, a les tres capitals
el percentatge de persones sense mobilitat era, encara, deu punts percentuals superior al
de febrer de 2020.
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FIGURA 52.

Percentatge de persones que romanen a casa durant tot el dia. Barcelona, València i
Palma. Febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

A l’hora de comparar el comportament de les tres ciutats, s’observa com Barcelona, que
ja partia d’una taxa de persones sense mobilitat més alta, ha mantingut aquest condició.
Aquesta circumstància pot estar relacionada amb l’estructura d’edats de la població. De
tota manera, tal com pot veure’s en la figura 53, la ciutat en la qual augmentà més el
percentatge de població que romania a casa fou Palma, és a dir, aquella on, en la situació
precrisi, aquest comportament era més limitat.
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FIGURA 53.

Percentatge de persones que romanen a casa durant tot el dia. Barcelona, València i
Palma. Febrer 2020-febrer 2021. Índex 100
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FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

5.5. L’ús del territori: disminució del nombre de pernoctacions i presència de fortes
variacions estacionals
Les dades obtingudes a través dels dispositius mòbils permeten també observar la
permanència de la població al territori. Una primera aproximació a aquesta qüestió és la
quantificació del nombre de persones que pernocten als municipis o districtes. En la figura
54 es mostra l’evolució d’aquesta variable, tot establint com a índex 100 la població que
pernoctava en cada una de les tres ciutats el mes de febrer de 2020: 1.611.058 persones
en el cas del municipi de Barcelona, 778.861 a València i 400.861 a Palma.
Tal com es pot veure, el saldo final indica que al cap d’un any des de l’inici de la pandèmia
totes tres capitals havien perdut població en termes absoluts, de tal manera que hi
pernoctava en cada cas al voltant d’un 2 % menys de persones (cosa que en termes
absoluts vindria a suposar una minva d’unes 35.000 persones a Barcelona, unes 18.000 a
València i 9.000 a Palma). Són dades que cal considerar amb prudència, però indiquen
una tendència, que pot ser atribuïda, temptativament, tant a la disminució de visitants com
a desplaçaments de població resident cap a d’altres municipis. Més enllà del saldo final,
resulta interessant també observar l’evolució estacional, que permet de constatar com
Barcelona i València van perdre, tant una com l’altra, més d’un 20 % de les pernoctacions
durant el període estiuenc (és a dir, a Barcelona, a finals de juliol i inicis d’agost hi
dormien unes 320.000 persones menys que a mitjans de febrer, i a València unes 150.000
persones menys). En canvi, Palma es mantingué força més estable, probablement pel fet
que la sortida de població autòctona fou compensada en major mesura per la presència de
visitants forans.
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FIGURA 54.

Nombre de persones que pernocten a la ciutat. Barcelona, València i Palma, febrer 2020febrer 2021. Índex 100

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

Les dades relatives a la presència en cada districte confirmen la tendència general de les
ciutats i permeten ampliar l’explicació. Així, en el cas de Barcelona (figura 55), la
davallada estival es constata a tots els districtes. Té una incidència més destacada en
aquells que tenen una renda mitjana més elevada: Sarrià-Sant Gervasi (que arriba a perdre
gairebé un 30 % de les pernoctacions), les Corts i Gràcia. A l’altre costat, la disminució
és menys rellevant en districtes de renda mitjana-baixa, com Nou Barris (on el nombre de
pernoctacions disminueix poc més d’un 15 %) i a Ciutat Vella (on els efectes de la baixa
renda mitjana de la població s’ha pogut combinar, potser, amb la presència d’alguns
visitants, tot i que aquesta presència, tal com coneixem per altres fonts, fou força escassa
a tota la ciutat).
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FIGURA 55.

Nombre de persones que pernocten a cada districte. Barcelona, febrer 2020-febrer 2021.
Índex 100

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

FIGURA 56.

Nombre de persones que pernocten a cada districte. València, febrer 2020-febrer 2021.
Índex 100

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).
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FIGURA 57.

Nombre de persones que pernocten en cada districte. Palma, febrer 2020-febrer 2021.
Índex 100

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades MITMA (2021).

En canvi, a València i a Palma, el comportament dels diversos districtes resulta més
divers. Així, a la capital de l’Horta (figura 56), la davallada del Pla del Real, Algirós i
Benimaclet, que arriben a perdre fins a un 30 % de les pernoctacions respecte al febrer de
2020, contrasta amb l’increment dels Poblats del Sud, que n’arriben a guanyar fins a
un 30 %.
Un comportament semblant es produeix a Palma on, tal com es pot veure en la figura 57,
tot i que hi ha més estabilitat relativa de tots els districtes, s’observa una davallada més
notable al districte del Centre i un increment al de la Platja.
5.6. L’impacte sobre els modes de transport i la relació entre mobilitat i renda:
l’exemple de la disminució socialment diferenciada de la mobilitat ferroviària
La reducció de la mobilitat ha tingut impactes diversos sobre els diferents modes de
transport (Miralles, Giménez i Marquet, 2021). En termes generals, s’ha afirmat que la
pandèmia ha comportat un increment de la mobilitat activa i per mitjans no mecanitzats
(a peu, en bicicleta, en patinet) i un increment de l’ús del vehicle privat respecte al
transport públic. La incògnita que plantegen aquestes tendències —que en part continuen
i aprofundeixen dinàmiques anteriors i en part les contradiuen— és si es tracta de canvis
efímers o indicis de transformacions més permanents (Andrés et al., 2021).
L’anàlisi detallada de l’evolució de la mobilitat per als diversos mitjans de transport
durant el període de la crisi a les tres capitals excediria l’abast d’aquest treball. De la
mateixa manera, l’estudi de la relació entre la mobilitat i la distribució territorial de la
renda requeriria un nivell de desagregació territorial (àrees censals o àrees de servei) que
escapa també de les possibilitats d’un informe com aquest.
Tanmateix, s’ha considerat interessant incloure-hi, a títol d’exemple, una descripció de
l’evolució de la mobilitat urbana en transport públic ferroviari (ferrocarril de rodalies,
metro i tramvia) a la ciutat de Barcelona, tot parant esment a la seva relació amb la renda
mitjana del territori (Checa et al., 2020). A aquests efectes s’han emprat dues fonts: per
un costat, s’han considerat les dades de l’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona relatives a les validacions de títols de transport per a l’accés a les estacions de
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mobilitat ferroviària urbana pertanyents al sistema tarifari integrat (Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, Tramvia, Rodalies de Catalunya i Metro); per l’altre, s’ha
emprat la classificació de les seccions censals de Barcelona en vulnerables, intermèdies i
benestants, elaborada en l’estudi Barrios y crisis a partir de variables socioeconòmiques
i urbanístiques (Blanco i Nel·lo, 2018).
Els resultats, que es poden veure en la figura 58, mostren, en primer lloc, com la mobilitat
ferroviària a la ciutat caigué de manera destacada en el període de confinament més
estricte. Així, a finals de març de 2020, la mobilitat ferroviària en tots els mitjans
enumerats hi representava tan sols un 8 % de la mitjana dels mesos de gener i febrer. La
mobilitat ferroviària anà recuperant-se al llarg de l’any, tanmateix el mes de febrer de
2021 era encara tot just un 55 % de la que existia en la situació prepandèmica.
FIGURA 58.

Evolució de la mobilitat ferroviària urbana a Barcelona. Segons la vulnerabilitat de les
seccions censals de l’entorn de les estacions. Febrer 2020-febrer 2021

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades ATM i Barrios y crisis.

Ara bé, al costat d’aquesta evolució general, s’observen importants diferències en
l’evolució de la mobilitat segons la renda mitjana de la població resident en l’entorn de
les estacions. Així, es pot constatar que la mobilitat ferroviària va disminuir de manera
més ràpida i dràstica a les estacions situades en entorns benestants que no pas en entorns
vulnerables, de manera que a finals de març de l’any 2020 la mobilitat a les primeres
s’havia reduït, de mitjana, fins a un 6 % de la situació precedent, mentre que a les segones
la davallada s’havia aturat en un 14 %.
En la recuperació posterior, les diferències en la mobilitat ferroviària registrada en els
entorns més vulnerables no només es mantingué, sinó que s’amplià. Durant tota la tardor
la diferència entre uns i altres entorns superà els vint punts percentuals i el febrer de 2021
era encara de quinze punts. La relació entre les pautes de mobilitat i la renda semblen,
doncs, evidents, si més no en allò a què fan referència aquestes dades. Així, s’ha indicat
que els grups socials més vulnerables poden haver tingut menys facilitat per reduir la
pròpia mobilitat en transport públic pel fet d’estar ocupats en sectors poc adaptables al
teletreball, no gaudir de facilitats per a l’ús del vehicle privat i disposar de menys estalvis
i recursos per afrontar un llarg període de confinament domiciliari (Checa et al., 2020).
Així doncs, en la situació de pandèmia, l’alta mobilitat urbana (i no només urbana), que
ha estat tradicionalment considerada un signe d’estatus social i s’ha associat al benestar
econòmic, ha vist invertir el seu caràcter: els més benestants han pogut limitar els seus
desplaçaments de manera radical, mentre que per als més vulnerables la mobilitat ha
esdevingut una càrrega i un risc del qual no poden escapar.
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6
Conclusions

6.1. La mobilitat aèria i marítima, externa i interna
1.
L’intercanvi de persones, mercaderies i informació és un dels elements centrals
de la globalització econòmica, social i cultural d’avui. Les mobilitats degudes a la feina,
a l’estudi, a qüestions personals, al consum de béns culturals o per fer turisme permeten
el desenvolupament econòmic i social i formen i modelen, juntament amb les altres
variables, els territoris i les ciutats. La COVID-19 impacta i redueix els moviments als
territoris de l’Eix Mediterrani, alguns d’ells de manera dràstica, com són els creuers, al
manco durant tres mesos, mentre que la resta de l’any es reprenen progressivament.
2.
Les mesures preses per les diferents administracions, a fi i efecte de reduir la
mobilitat —entre nuclis de població, comunitats autònomes o països— als moviments
essencials i necessaris, han provocat les disminucions dels viatges de persones, ja que
constitueixen un vector en la difusió de l’epidèmia, mentre que les mercaderies han
minvat molt manco —sols un 10 % les tones marítimes i un 5 % els contenidors a l’Eix
Mediterrani—, ja que han continuat sent necessàries per al consum diari i per subvenir
necessitats, per la qual cosa se n’ha hagut d’assegurar la provisió.
3.
Els impactes de la COVID-19 varien en funció de cada territori i de cada tipus
d’economia, però es pot afirmar que, tant a escala estatal com internacional, el turisme és
un dels sectors que més en pateix l’impacte. Per definició, el turisme requereix moviment
per pernoctar fora de casa. L’impacte de la pandèmia sobre el turisme a l’Eix Mediterrani,
amb una concentració de més de la meitat de les places hoteleres de l’Estat, s’ha fet molt
palès. I ha estat més gran a les Illes Balears, on la caiguda del PIB, monopolitzat pel
turisme i els serveis en un 80 %, ha estat la més alta de l’Estat.
4.
Els països occidentals tancaren fronteres i en obrir-les imposaren quarantenes a la
població que les traspassava. Són, per tant, els mitjans especialitzats en el transport de
persones els que acusen l’impacte més gran i alguns d’ells pràcticament es paralitzen,
com ja hem assenyalat amb el trànsit de creuers —que minva en un 94 %. Dintre del
transport de masses, fou el trànsit aeri, que canalitza un 88 % de la mobilitat interna i
externa de l’àrea d’estudi, el 2019, i un 84 % el 2020, el que es redueix dràsticament. A
escala mundial, minva en un 66 % el passatge; als aeroports de l’Estat, el trànsit es redueix
un 72 % i a l’Eix Mediterrani, amb una marcada vocació turística, un 76 % —un 81 % la
minva en trànsit internacional i un 62 % en el nacional.
5.
També barata la composició del trànsit aeri, i guanyen força pes els vols interiors
—d’un 25 % el 2019 a un 41 % el 2020, que a l’aeroport de Palma arriba a ser d’un
51 %— dintre del trànsit global, en un any marcat per fortes disminucions del turisme
internacional, ja sigui bé per les mateixes restriccions als països d’origen o per la situació
sanitària a les nostres contrades. La disminució del trànsit nacional a les Illes, d’un 57 %,
fou inferior a la del conjunt, en no disposar de cap altre mitjà de comunicació ràpid entre
elles i entre cada una de les illes i la Península.
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6.
La pandèmia provocà igualment que fossen les Balears les que lideressin el trànsit
nacional de l’Eix Mediterrani l’any pandèmic, amb un 47 % dels passatgers, mentre que
la comunitat catalana se significà amb un 41 % i la valenciana, amb un 12 %. Per contra,
el 2019, el Principat de Catalunya vehiculava un 46 % dels passatgers nacionals de l’àrea
d’estudi, les Balears un 41 % i el País Valencià un 13 %.
7.
El transport marítim de passatgers, amb un poc més d’un 10 % de la mobilitat de
l’Eix Mediterrani, disminueix entorn de la meitat el seu trànsit, molt menys que l’aeri, i
es troba manco afectat pel turisme. Les Balears, per la mateixa condició geogràfica, són
les que se singularitzen i guanyen pes dintre del conjunt durant la pandèmia, amb un
75 % del trànsit global el 2019 i un 87 % el 2020. Més de la meitat del trànsit de les tres
comunitats es canalitza entre Formentera i Eivissa, ja que la primera és l’única illa de
l’arxipèlag sense aeroport.
6.2.

La mobilitat ferroviària externa i interna

8.
L’anàlisi del comportament de la xarxa de ferrocarrils de l’Eix Mediterrani ha
estat possible gràcies a la consulta de l’aplicació estadística denominada CIRTRA, que
proporciona dades reals de circulacions de trens per trams. Aquesta font ofereix dades
molt desagregades, la qual cosa ens ha fet agregar trams per a tenir una visió territorial
dels moviments.
9.
El 2020 ha estat un any de davallades mensuals de circulacions de trens pel que
fa a les circulacions «exteriors», amb algunes excepcions. Pel que fa a les connexions
«exteriors», les caigudes més grans es donaren en les relacions ferroviàries de Catalunya
amb Aragó i del País Valencià cap a Castella-la Manxa. En canvi, les circulacions entre
el País Valencià i Múrcia i Aragó conegueren descensos menors.
10.
Pel que fa a les connexions ferroviàries amb França, cal destacar les caigudes
brutals entre els mesos d’abril i maig de 2020. Si ja el mes de març aquestes circulacions
havien caigut a un 49 %, al mes d’abril circularen gairebé un 10 % de trens respecte a la
data anterior, percentatge que es va mantenir el mes de maig. Tan sols a partir de juliol
(però especialment a partir de setembre), es va recuperar una mica el trànsit. Cal destacar,
però, que la represa del trànsit ferroviari amb França a finals de l’any 2020 va ser
vigorosa, de tal manera que les xifres de circulacions ultrapassaren, el mes de desembre,
les de 2019, cosa que indica més confiança en aquest mitjà de transport després de les
paralitzacions dels mesos anteriors.
11.
Pel que fa al transport de mercaderies al Corredor Mediterrani europeu, on
s’insereix el tram que transita per l’Estat espanyol, la davallada de trànsit ha estat més
gran als països occidentals (Espanya, França, Itàlia) que als centrals i orientals (Eslovènia,
Croàcia, Hongria), fruit potser d’una integració ferroviària més alta en la primera zona
desarticulada per la gravetat de la pandèmia.
12.
Si analitzem l’escala del Corredor Mediterrani en territori espanyol, observem una
caiguda de les circulacions entre un 78 % (mes d’abril, tram intermedi Orpesa-Vinaròs),
un 60 % (mes de maig, tram Figueres-el Pertús, ample estàndard) i un 45 % (mes de maig,
secció Figueres-Portbou, ample ibèric). Resulta molt significativa i esperançadora la
recuperació ràpida dels trànsits en ample internacional entre Figueres i el túnel
internacional del Pertús a partir d’agost del 2020, fins al punt de superar, el mes de
desembre, les circulacions de 2019, un any «normal».
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13.
Quant als fluxos ferroviaris «interiors», el tram que va patir un impacte més gran
fou el de Tarragona-Barcelona (novament segons dades CIRTRA) i el de BarcelonaGirona. També les províncies de Barcelona i de Tarragona han estat les que han conegut
descensos més notables de circulacions de trens, potser perquè partien de serveis molt
més nombrosos. No hem constatat diferències significatives entre el comportament de
mobilitat ferroviària interior entre el País Valencià i Catalunya, ambdues amb descensos
generals d’un 50 % de la circulació per a tot el 2020 respecte al 2019.
14.
Pel que fa a les àrees urbanes, analitzades les dades proporcionades en temps real
del Ministeri de Transports mitjançant les dades massives, hem observat una disminució
molt accentuada de la circulació de metros i trens de rodalia al mes d’abril a les dues
ciutats estudiades, València i Barcelona, mes en el qual tan sols van circular entre un 11
% i un 14 % dels serveis ferroviaris. Tot i una certa recuperació, al mes d’agost de 2020,
els serveis continuaven sent entre el 38 % i el 60 % dels usuals el mateix mes del 2019.
15.
Un comportament encara pitjor s’observa en els serveis ferroviaris de llarga
distància: el mes d’abril tan sols circularen entre un 2 % (Girona) i un 7 % (Lleida) dels
serveis de 2019, i aquest panorama d’escàs moviment es mantingué durant tot l’any 2020,
ja que al desembre les circulacions oscil·laven entre un mínim del 27 % (València o
Barcelona) i un màxim d’un 38 % (Alacant o Lleida). L’any (15 de desembre de 2020)
va acabar amb només un terç de viatgers respecte al 14 de febrer de 2020. Hem comprovat
que la situació de paralització del trànsit ferroviari de llarga distància es va mantenir més
enllà de 2020 (mes de febrer de 2021), i no es produïren recuperacions significatives fins
a l’estiu de 2021, quan ja es recuperen un 99 % dels serveis (Alacant) o un 86 %
(Tarragona), com a casos extrems.
6.3. La mobilitat viària
16.
Els fluxos viaris han estat estudiats de manera parcial a falta de dades disponibles
més acurades per a tots els territoris. Observem una paralització dels trànsits per carretera
entre Espanya i França (tant en el tram català com en la resta de passos fronterers) que és
especialment notable pel que fa als vehicles lleugers. Les restriccions a la mobilitat
privada i el confinament feren que el trànsit per carretera entre França i Espanya caiguera
al mes d’abril de 2020 un 95 % (davallada deu punts superior al trànsit entre Espanya i
Portugal, i que indica un model de relació productiva i de mobilitat diferent). Tot i la
recuperació posterior, no es va sobrepassar el 30 % de moviments de l’any anterior en la
resta de mesos. És significatiu que la davallada fora molt més petita en trànsit pesant, que
tan sols va ser d’un 20 % respecte als valors de 2019. Sense dubte, la caiguda dels
moviments en altres tipus de mitjans de transport, junt amb les mesures de la Comissió
Europea de fronteres obertes per al manteniment de circulacions de camions —a fi
d’evitar el desproveïment—, feren que aquest descens haja estat més petit.
17.
Pel que fa al trànsit general a les autopistes valencianes i catalanes, d’aquelles de
les quals tenim valors (l’1 de gener de 2020 es va alliberar un tram de l’AP-7 entre Alacant
i Tarragona), mostra descensos anuals (de mitjana, doncs) entre un 33 % i un 26 %, i es
repeteix un comportament millor del trànsit de vehicles pesants, que tan sols baixaren
entre un 14 % i un 5 % (segons els trams).
18.
Finalment, hem constatat caigudes de la circulació en les xarxes pròpies de la
Generalitat Valenciana i de la Generalitat de Catalunya entre un 21 % i un 14 % (IMD
global de 2020 respecte de 2019). Especialment significatiu és el fet que el descens de
trànsit fou més gran a les àrees industrials i de polígons logístics del País Valencià (on sí
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que tenim dades diferenciades) respecte a les zones rurals i d’interior valencianes, la qual
cosa manifesta que la paralització de l’activitat productiva secundària i logística tingué,
en l’any 2020 en la seua globalitat, una repercussió molt més alta en el fre a la mobilitat
que les activitats turístiques d’interior, associades a més seguretat durant la pandèmia i a
una preferència dels moviments quan les mesures de desescalada ho van permetre.
19.
També s’observen disminucions molt importants de la mobilitat viària a les Illes
Balears. Durant el primer mes de la pandèmia els moviments es reduïren de mitjana entre
un 60 % i un 70 % a tots els municipis de les Illes Balears, tant en mobilitat interna com
entre municipis. Menorca, Eivissa i Formentera són les que més disminueixen els
desplaçaments, encara que les Pitiüses mantenen taxes de moviments dins els municipis
més altes que Menorca i Mallorca. En general, a les Balears, els moviments que més
baixaren, entre un 70 % i un 80 % durant el segon trimestre de l’any 2020, foren els
d’anada i tornada a Palma, com a resultat de la disminució de l’activitat econòmica i els
desplaçaments laborals. El trànsit, el 2020, disminuí a Mallorca de mitjana un 30 %
respecte de l’any anterior.
6.4. La mobilitat a les principals àrees urbanes
20.
De la mateixa manera que la crisi sanitària de la COVID-19 ha afectat els fluxos
de mobilitat internacionals i interregionals, s’han produït també canvis molt rellevants en
la mobilitat quotidiana de les àrees urbanes. Com en tantes altres variacions dels
comportaments socials resultants de l’impacte de la pandèmia, caldrà veure si es tracta de
canvis efímers o, per contra, de transformacions destinades a perdurar i deixar empremta
en el temps.
21.
En primer lloc, les dades obtingudes a partir del seguiment de dispositius de
telefonia mòbil mostren que els desplaçaments quotidians de la població de les ciutats de
Barcelona, Palma i València disminuïren radicalment d’ençà de l’inici de la pandèmia: si
el mes de febrer de 2020 Barcelona, València i Palma, plegades, generaven un total de
prop de 9,69 milions de viatges diaris, a començaments d’abril aquests fluxos havien
quedat reduïts a 3,49 milions. L’evolució posterior va permetre recuperar bona part de la
mobilitat, però el mes de febrer de 2021, en el conjunt de les tres ciutats, aquesta era
encara un 75 % de la mobilitat del període prepandèmic.
22.
La incidència de la crisi sanitària sobre la mobilitat es va reflectir també sobre la
distància dels viatges, que, a les tres ciutats, va quedar reduïda a prop de la meitat del seu
radi anterior: si, en la situació prepandèmica, la distància mitjana dels viatges era de
7,5 km a Palma i de 6 km a Barcelona i a València, a començaments d’abril de 2020 havia
quedat reduïda a 3,7, 3,3 i 4 km, respectivament. A principis de l’any 2021 la distància
mitjana dels viatges es mantenia lleument per sota de la d’abans de l’esclat de la
pandèmia.
23.
La reducció de la distància mitjana dels viatges comportà, com a conseqüència
lògica, l’increment de l’autocontenció. Així, les taxes d’autocontenció, de les tres ciutats,
ja força elevades en el període prepandèmic —81 % a Palma, 77 % a Barcelona i 74 % a
València—, s’incrementaren encara fins a 87 %, 82 % i 78 %, respectivament. De llavors
endavant, la capacitat de les capitals de retenir la seva mobilitat va anar disminuint, per
arribar al seu mínim en el període estiuenc. Durant la tardor, les taxes d’autocontenció
tornaren a augmentar fins a estabilitzar-se en valors propers a la situació anterior a l’inici
de la crisi.
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24.
La reducció de la mobilitat assolí la seva expressió extrema en el cas de les
persones que romanien a casa durant tot el dia. Abans de l’esclat de la crisi, el percentatge
de residents amb aquest comportament se situaven, en les tres ciutats, al voltant d’una
quarta part de la població: 24 % a València, 26 % a Palma i 28 % a Barcelona. Aquesta
proporció s’elevà fins a apropar-se als dos terços del total a principis d’abril de 2020: 64
% a Barcelona i 62 % tant a València com a Palma.
25.
Les dades de mobilitat permeten constatar també que al cap d’un any totes tres
capitals havien perdut població en termes absoluts: hi pernoctava en cada cas prop d’un
2 % menys de persones (cosa que en termes absoluts significaria una disminució d’unes
35.000 persones a Barcelona, unes 18.000 a València i 9.000 a Palma). Les variacions
estacionals mostren una oscil·lació força més pronunciada a Barcelona i València, que
perden prop d’un 20 % de les pernoctacions durant el període estiuenc, mentre que Palma
es mantingué força més estable, probablement per la presència més gran de visitants
forans.
26.
Finalment, l’exemple de la mobilitat en transport públic ferroviari a Barcelona
indica que l’evolució de la mobilitat també ha tingut relació amb la renda de la població.
Així, es constata que la mobilitat ferroviària va disminuir de manera més ràpida i dràstica
a les estacions situades en entorns benestants que no pas en entorns vulnerables: a finals
de març de l’any 2020, a les primeres la mobilitat s’havia reduït de mitjana fins a
un 6 % de la situació precedent, mentre que a les segones la davallada s’havia aturat en
un 14 %. És una indicació de com, durant la pandèmia, uns grups socials han tingut més
dificultat que altres per adaptar llur comportament als riscos i les necessitats que la
situació comportava.
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