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La gestió de la mobilitat  
com a pilar de la sostenibilitat

Josep Maria OLIVÉ
CINESI, Consultoria de Mobilitat i Transport

1. Context
Més enllà d’analitzar les dades de context de població, turisme, parc mòbil, etc. que 

han d’explicar com hem d’entendre la mobilitat a l’illa de Menorca, ens interessa saber 
com estan relacionades entre si o si són dependents les unes de les altres. 

1.1. Població

Els darrers anys l’evolució de la població ha estat desigual si ens fixam en la població 
resident (valors estancats amb una lleugera disminució) o en la quantitat de visitants (tu-
risme) que fan vida a l’illa de manera molt puntual.

Fig. 1. Evolució de les dades de població i turisme. Nota: Dades de l’INE. Elaboració pròpia.



128

J. M. OLIVÉ · La gestió de la mobilitat com a pilar de la sostenibilitat

La darrera dècada la població de l’illa de Menorca s’ha mantingut en uns valors pro-
pers als 90.000 habitants, sense que es detectin variacions o tendències significatives.

En canvi, el nombre de visitants a l’illa ha tingut una tendència a l’alça de manera molt 
accentuada a partir de l’any 2015 i el 2017 s’ha arribat a un màxim històric d’1.800.000 
visitants.

1.2. Parc mòbil

Les dades que mostren una dimensió de la mobilitat a l’illa i la relació que pot tenir 
amb l’evolució demogràfica (població i turisme) són el parc mòbil (vehicles motoritzats a 
l’illa de Menorca) i la intensitat mitjana diària (IMD) de la principal carretera de l’illa, la Me-
1, que connecta Maó i Ciutadella i que és el principal eix vertebrador de comunicacions 
de l’illa.

Fig. 2 i 3. Evolució del parc mòbil i IMD. Nota: Dades DGT. Elaboració pròpia.
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Les dades del parc mòbil, després d’un descens molt pronunciat l’any 2014, tenen 
una tendència a l’alça molt significativa els anys següents. En canvi, la IMD del principal 
eix de comunicació de l’illa, la carretera Me-1, no ha tingut un repunt proporcional a l’in-
crement del parc mòbil, però sí que experimenta un increment continuat també des de 
l’any 2014.

1.3. Relacions entre variables

Creuar les variables de població (residents i visitants) amb les relacionades amb la mo-
bilitat (parc mòbil i IMD) permet establir algunes relacions causals.

Fig. 4 i 5. Relació del parc mòbil i IMD amb el turisme. Elaboració pròpia.
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L’increment més important en el parc mòbil de l’illa coincideix amb l’increment més 
accentuat del nombre de visitants.

El 2016 es va assolir el màxim històric de nombre de vehicles motoritzats a l’illa de 
Menorca, coincidint en el màxim de visitants.

D’una manera més tímida també hi ha una relació entre l’increment del turisme amb el 
de l’IMD a les carreteres, per tant, amb la presència de més vehicles circulant.

1.4. Transport públic

El transport públic a l’illa de Menorca bàsicament es fa amb el servei d’autobús in-
terurbà i, de manera més puntual, amb el servei d’autobusos urbans a Maó i Ciutadella i 
els taxis, amb un total de 104 llicències a tota l’illa.

La xarxa d’autobusos es compon de 42 línies, de diferent naturalesa:
• Urbanes. Línies de caràcter urbà internes a un municipi. La funció és connectar els 

principals equipaments de la població i generalment són línies servides amb vehi-
cles de petites dimensions i baixa demanda en el cas de l’illa de Menorca.

• Interurbanes. Línies de connexió entre els diferents municipis i, principalment, de 
connexió amb Maó i Ciutadella. Conformen la xarxa bàsica de transport públic de 
l’illa i ofereixen una cobertura territorial completa.

• Eventuals (estiu). Són línies que només funcionen durant la temporada d’estiu, 
coincidint amb l’alta demanda lligada al turisme i a l’accés a les platges.

• Accés a cales. Són línies que arriben a certes cales de l’illa on s’ha restringit l’apar-
cament de vehicles. D’aquesta manera passen a ser l’única alternativa viable per 
accedir a aquests punts.
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Fig. 6. Mapa de la xarxa de transport públic de Menorca. Font: TIB.

El conjunt d’aquests serveis ofereix a l’illa de Menorca un escenari de bona cobertura 
territorial i una bona imatge unificada de servei. En canvi, un punt que s’ha de millorar és 
la cobertura horària i la falta de cadència del servei, la qual cosa el pot fer poc atractiu, ja 
que és difícil de memoritzar.

1.5. Energia

Pràcticament un 50 % del consum d’energia primària de Menorca es destina a la mo-
bilitat i al transport. 

Els combustibles fòssils representen una externalitat important pel que fa a la contami-
nació; en canvi, la mobilitat elèctrica garanteix reduir la contaminació en el punt d’emissió.

Actualment l’electrificació dels vehicles o combustibles no contaminants està sobre la 
taula i s’està abordant: es preveu un augment del parc de vehicles elèctrics i una millora 
en l’impacte ambiental, directrius europees molt avançades, tecnologia ja existent i en 
constant evolució, etc. 

Ara bé, els vehicles elèctrics no solucionen els problemes d’espai i la gestió de l’ocu-
pació.
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1.6. Gestió de l’espai

La gestió de l’espai representa una externalitat que afecta molt especialment els es-
pais i les reserves naturals, com és el cas de l’illa de Menorca. 

Fig. 7. El transport públic com a sistema de gestió de la mobilitat. Elaboració pròpia.

Com es pot veure a la figura 7, l’ocupació de l’espai afecta directament tant l’àmbit 
urbà (als centres històrics i als carrers residencials) com els espais naturals (especialment 
l’accés a les cales).

Aquesta ocupació implica una saturació de l’espai. En l’àmbit urbà la circulació i apar-
cament dels vehicles motoritzats crea un efecte barrera o dissuasiu de l’ús del carrer com 
a punt de socialització entre les persones. Una secció de carrer habitual en els nostres 
entorns dedica una mitjana d’un 80 % de l’espai exclusivament a l’ús del vehicle moto-
ritzat (ja sigui per a la circulació o per estacionar) i deixa només un 20 % de l’espai per al 
pas dels vianants, que generalment són la majoria. 

A punts específics d’accés a espais naturals aquest efecte arriba a ser encara més 
perjudicial, ja que si l’accés es fa en vehicle privat es necessita un espai d’una àrea molt 
gran per poder aparcar. Paradoxalment aquest espai s’acaba situant a l’entorn natural 
que precisament es vol preservar i el resultat final és una afectació directa a aquest espai.

Hi ha diferents maneres d’afrontar la problemàtica de l’ocupació de l’espai que genera 
la mobilitat:

• Limitacions d’accés. Limitar l’accés a punts concrets del vehicle motoritzat (quan 
es tracta de vehicle privat). Aquesta opció és molt fàcilment aplicable en centres 
històrics, accés a les cales o punts singulars.

• Regulació de l’espai. Sense arribar a una limitació de la circulació o prohibi-
ció de l’aparcament, se’n pot regular l’ús amb l’objectiu de reduir les afectacions 
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de les externalitats que genera la mobilitat. Una política tarifària de les zones 
d’aparcament, restriccions de circulació per a no residents, talls de vies en horaris 
concrets, etc.

• Promoció de la mobilitat alternativa al vehicle privat. Apostar pel transport pú-
blic, consolidant una xarxa eficient d’autobusos, i promoure els modes de transport 
individuals no contaminants (bicicleta, a peu, ginys...).

El transport públic no s’ha de concebre com un transport social que arriba als estrats 
de població que no disposen de vehicle privat. El transport públic ha d’esdevenir un eix 
més de la gestió de la mobilitat.

2. Propostes de futur

A Menorca hi ha diferents plans sectorials que ja inclouen millores que afecten la mo-
bilitat en els objectius i eixos estratègics. Els dos més extensos són el Pla de Desenvolu-
pament Sostenible (1998) i el Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per 
Carretera (PISTRVC, 2016).

Generalment aquestes propostes i aquests eixos estratègics són genèrics i la intencio-
nalitat és marcar un full de ruta sense entrar en mesures concretes.

Seguidament, abordam algunes mesures concretes que acompanyen les propostes 
més genèriques dels plans sectorials.

2.1. Transport públic

La xarxa de transport públic a l’illa de Menorca hauria d’evolucionar cap a un siste-
ma més entenedor i fiable, especialment en termes de cobertura horària dels serveis. 
D’aquesta manera, els usuaris tenen més seguretat a l’hora d’utilitzar el transport públic i 
tenen la garantia de poder dur a terme el seu desplaçament.

Les propostes que es treballen en els avantprojectes del transport públic van en 
aquesta direcció: 

Cadència dels horaris
Un factor clau per assolir una xarxa de transport públic entenedora és la cadència 

dels horaris de servei. És a dir, oferir una oferta de servei a la pràctica totalitat de les línies 
d’autobús amb uns horaris cadenciosos.

La cadència d’un horari és la repetició d’un servei amb una freqüència constant durant 
tota una jornada, amb els mateixos minuts de sortida de les parades i el mateix règim de 
parades. Per exemple, de l’origen A a la destinació B hi ha una expedició cada hora amb 
sortida sempre a les X amb 15 minuts.

Quan hi ha un servei d’aquestes característiques els horaris són molt més fàcils de re-
cordar per part dels usuaris i es té una garantia i fiabilitat de l’existència del servei públic, 
la qual cosa facilita també la comunicació del servei i el resultat és que l’ús del transport 
públic és més atractiu.
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L’exemple següent és una proposta de servei de la línia de Maó as Castell amb un 
servei cadenciós cada 30 minuts.

Fig. 8. Proposta d’horari línia Maó-es Castell. Elaboració pròpia.

Millora de la cobertura horària
Normalment els serveis de transport públic tenen una cobertura horària molt limitada 

als extrems del dia (abans de les 7.00 h i després de les 20.00 h) i els dies festius.
Tot i que la demanda en aquests períodes horaris és baixa, s’ha d’assegurar un servei 

que cobreixi aquestes franges per garantir les necessitats de transport de tots els perfils 
d’usuari. Per aquesta raó també es proposa una ampliació de la cobertura horària dels 
serveis a la majoria de relacions.

Serveis exprés
Un servei exprés es caracteritza per la connexió de dos punts amb una alta demanda 

de manera directa, sense fer parades intermèdies (o fent menys parades que un servei 
regular).

A l’illa de Menorca la principal relació on es poden aplicar aquests serveis és a la línia 
de Maó-Ciutadella. Les dues ciutats actuen com a dos grans pols generadors i atractors 
de demanda i els viatges de punt a punt tenen un pes molt significatiu en els desplaça-
ments del corredor.

Per aquesta raó es proposa incrementar els viatges directes entre les dues ciutats que 
complementin el servei amb parades que donen cobertura a la resta de municipis (Ferreri-
es, es Mercadal i Alaior).
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2.2. Regulació i restricció de l’accés de vehicles a zones sensibles

Es poden aplicar de manera més genèrica les restriccions de vehicles a les cales, tal 
com s’ha fet enguany: garantir-hi l’accés en transport públic i prohibir el transport privat.

Tenim l’exemple de serveis especials a les cales on s’ha restringit l’accés amb el vehi-
cle privat.

Fig. 9. Serveis especial a les cales. Font: TIB.

2.3. Vies d’unió entre nuclis urbans

Les carreteres fora de nucli urbà fins ara sempre s’han dissenyat amb una perspectiva 
únicament dedicada al vehicle motoritzat. Fins i tot les secundàries.

La imatge següent és d’una via secundària de Menorca (el camí d’en Kane) on es pot 
comprovar com la infraestructura està dissenyada exclusivament per a la circulació de 
vehicles motoritzats.
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Fig. 10. Camí d’en Kane, via secundària de Menorca. Foto: Josep Maria Olivé.

Tot i estar permesa la circulació d’altres modes no motoritzats (bicicleta, persones a 
peu, senderistes...), la infraestructura no està adaptada a aquests modes i els usuaris no 
motoritzats (que, a més a més, esdevenen el mode més feble i vulnerable davant els ve-
hicles motoritzats) tenen la sensació d’inseguretat i d’estar desprotegits. Aquesta realitat 
desincentiva l’opció d’optar per modes de transport sostenibles entre nuclis de població 
que, d’una manera general, a l’illa de Menorca no superen una distància de deu quilòme-
tres.

Per revertir aquesta situació es proposa un canvi de model que tengui en compte 
des d’un començament la circulació de totes les tipologies de mode de transport (tam-
bé anar a peu). Qualsevol infraestructura de carretera hauria d’incloure, ja en el projecte 
constructiu, un espai (reservat i diferenciat) dedicat a la mobilitat no motoritzada (a peu, 
en bicicleta, ginys, scooter de PMR...), especialment en àmbits com l’illa de Menorca, on 
la distància entre nuclis urbans no és excessivament gran i es desenvolupen activitats de 
lleure relacionades amb aquesta tipologia de mobilitat (caminades, passejades, rutes...).
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Fig. 11. Via interurbana de la província de Barcelona (Olesa de Montserrat). Foto: Josep Maria Olivé.

3. Conclusions

Com a conclusions, es dona resposta a tres preguntes clau sobre la temàtica tractada:

Seguint les tendències actuals, quina situació es pot preveure en els pròxims cinc 
o deu anys?

La situació que es pot preveure és una fotografia bastant similar a la que ja tenim avui 
dia, amb un lleuger increment dels paràmetres de la mobilitat.

Partim de la idea que la situació actual ja no és òptima i en certs casos arriba a ser 
insostenible; per tant, ja s’ha de treballar a revertir la situació actual.

Aquestes propostes ens ajuden a ser més eficients?
Tota millora aplicable a una gestió més sostenible de la mobilitat per força es tradueix 

en una eficiència general.

Ens ajuden a reduir les externalitats del model econòmic actual?
Les actuacions en pro de la mobilitat sostenible s’adrecen precisament a reduir les 

externalitats que genera l’actual model econòmic en l’àrea de la mobilitat.
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