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6.1 CONCLUSIONS 

 
Primer de tot, vull dir que ha estat un Estudi molt laboriós però que, alhora, em 

satisfà molt haver pogut acabar-lo amb èxit, ja que hi he après tantes coses, com ara la 
capacitat d’afrontar una situació real, solucionar d’una manera o d’una altra les 
dificultats que pots trobar a l’hora de executar-la, com poden ser la utilització de 
diferents programes com ara la aplicació MDT o els SIG, capacitat per analitzar les 
diferents característiques en molts àmbits diferents pel que fa a les vies afectades, 
buscar informació sobre el tema, resseguir les notícies que s’hi relacionen als mitjans de 
comunicació, fer entrevistes, com aconseguir de l’administració determinades 
informacions, etc. 
 
 En podem extreure que tal i com s’havia plantejat, existeix una xarxa de 
transport públic mínima, que per a una situació actual on tothom necessita desplaçar-se, 
aquest servei es troba força limitat. Per tant la possibilitat de donar una alternativa a un 
trànsit mitjançant un vehicle sostenible com és la bicicleta es troba totalment justificat. 
 
 A partir dels plànols on es poden veure els pendents existents a la comarca, 
veiem que el lloc és totalment idoni per a la realització d’una proposta com aquesta, a 
més a més de l’existència d’una extraordinària xarxa de camins rurals molt extensa 
(sobretot d’ús vitivinícola) pràcticament a cada racó no urbà de la comarca. Tot i fer 
aquest apunt, hem de comentar que com que existeixen una sèrie de normes i límits 
marcats, aquesta situació obligarà a la necessitat de realitzar moviments de terres al llarg 
de cadascuna de les rutes.  
 
 Resulta també que només amb un moviment de terres no seria suficient per a 
l’adequació d’aquests camins, ja que una mínima alteració del sòl (com pot ser la pluja) 
provocaria desperfectes a la nostra via; vet aquí la raó per la qual és necessari disposar 
una solució de ferm que es trobi totalment integrada a l’entorn. Cal remarcar també que 
la dita solució de ferm és la que provoca un augment molt gran en el pressupost, tot i 
que tal i com ja s’ha indicat, és un fet provocat per un cost elevat dels materials i també 
pel fet que totes les actuacions tant ordinàries com extraordinàries hi estan considerades 
per a una vida útil de 20 anys. Tot i així, cal tocar de peus a terra i ser realistes respecte 
al fet que l’actuació no es realitzarà en una actual situació de crisi, simplement s’espera 
que en un futur no massa llunyà es pugui tenir en compte. 
 
 Val a dir que tot i que tota la informació de base topogràfica i també l’ortofoto 
s’ha realitzat a partir dels fulls de l’escala 1:5.000, en una situació real serà del tot 
necessari realitzar un replantejament de manera molt més estricta i detallada. 

 
Cal destacar, també com un aspecte molt positiu, el resultat d’una recerca entre 

una gran xarxa de camins, un itinerari que tingués continuïtat, tot i que de vegades 
aquesta continuïtat no sigui la desitjada (alguns trams es troben tallats per una carretera, 
modificats de manera barroera per l’home, etc.). 

 
Per acabar, només insistir que aquest treball, tot i les dificultats amb què m’he anat 

trobant, ha estat molt enriquidor per a mi, i penso que podria ser molt útil per a tota 
aquella gent de la nostra comarca a qui agradi utilitzar la bicicleta com una manera 
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ecològica i viable de moure’s i de conèixer el territori, ja que es constata una demanada 
creixent de la societat en aquest sentit i també per la tendència actual cap a una societat 
més sostenible. 
 
6.2 AGRAÏMENTS 

 
 Només vull que quedi palès que aquest Estudi també ha estat possible gràcies al 
fet que algunes persones m’han donat el seu suport: 

- El meu tutor, en Josep Suriol i Castellví, que m’ha ajudat a anar reconduint 
la feina i el plantejament, gràcies a la seva experiència. En tot moment m’ha 
atès, ajudat i animat per tirar endavant. 

- A l’Adriana Martínez Reguero, que en tot moment m’ha ajudat pel que fa al 
disseny del ferm considerat. S’ha de tenir en compte que em va atendre 
sempre que ho vaig necessitar, que em va facilitar un Manual que resulta ser 
l’únic exemplar de què disposa la Universitat pel que fa a disseny de ferms 
per a vies de baixa intensitat i que sempre m’ha conduït pel correcte camí, ja 
que es tracta d’un cas especial (el disseny de ferms habitual és per a 
carreteres i no pas per a camins) i també innovador.  

- A la Nieves Lantada Zarzosa que m’ha atès sempre que ho he necessitat i 
m’ha aconsellat, així com ajudat amb dubtes que tenia sobre els Sistemes 
d’Informació Cartogràfica i també amb l’aplicació de MDT. 

- A la Núria Baqués i al Joanes Goikoetxea, que en algun moment de dubte i 
estrès m’han ajudat a intentar resoldre algun resultat que no sortia com 
esperava, i que també m’han aconsellat en moments oportuns. 

- A l’Oriol Admetlla i Joel Tirado per acompanyar-me en algun dels viatges 
amb la bicicleta per tots els camins possibles i impossibles del Penedès. 

- A diversos càrrecs tant del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (concretament 
el Conseller de Medi Ambient i Agricultura, el Sr. Francesc Rosell i el sr. 
Jordi Montserrat) com de l’Ajuntament de Vilafranca (concretament els 
regidors de la Via Pública, Sr. Josep Colomer, i de Medi Ambient, Sra. 
Maria Batet), que m’han facilitat informació. I també a la número tres de les 
llistes de la CUP, la Isabel Martínez, que m’ha fet diverses gestions i m’ha 
proporcionat  alguns documents que necessitava, així com informació.  

- A en Jordi Padró, per ajudar-me en el disseny del logotip dels cartells. 
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