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7. EMMARCAMENT DEL TRAÇAT DE L’AUTOVIA A L’ESTRUCTURA 
TERRITORIAL DE CATALUNYA 

 
Com ja s’ha comentat des d’un principi per a un cas particular com és la proposta de 
traçat de la nova autovia, la N-240 entre Tarragona i Montblanc, el procés seguit per a 
la decisió del seu traçat no ha estat coherent amb un territori que té unes relacions i on 
s’ha demostrat que existeix una solució de traçat que li és del tot favorable. 
 
En l’estudi s’ha vist que el que ha estat una proposta de traçat seguint el procés 
general que segueix qualsevol infraestructura viària, on primer es constata la seva 
necessitat en el Pla Territorial, que posteriorment en el Pla de Carreteres es concretitza 
definint-ne la seva secció (carretera de calçada única, o doble...) i finalment es realitza 
un estudi informatiu analitzant diferents alternatives de traçat d’una manera purament 
lineal (com ja s’havia explicat en la introducció d’aquest treball), d’on un anàlisi 
d’impacte ambiental acaba decidint el millor traçat. 
 
Doncs bé, en aquest treball s’ha demostrat que per a una comarca donada, on s’han 
estudiat les activitats i les relacions que s’hi donen, aquest traçat no resulta el més 
idoni, i al contrari, amb una nova metodologia d’anàlisi s’arriba a un traçat que es 
dibuixa sobre la comarca potenciant l’eix econòmic i que dóna un seguit d’avantatges 
que s’han anat analitzant en detall al llarg d’aquest estudi. 
 
Finalment, comentar que en l’estudi ens hem centrat en el tram de la nova autovia 
previst entre les ciutats de Tarragona i Montblanc, i més concretament entre Tarragona 
i Valls, degut a què el pas entre Valls i Montblanc és segur en túnel per sota el Coll de 
l’Illa. Però cal tenir en compte que aquest eix no només serà la connexió entre el Camp 
de Tarragona i la Conca de Barberà, sinó que pot significar la connexió amb Tàrrega i 
Cervera a l’eix transversal. 
 
Així, el tram superior d’aquesta autovia haurà de ser un tema important a considerar a 
nivell de Catalunya. El centre queda clar en aquest estudi que la millor solució és la de 
l’est de Valls, i finalment, entre l’alçada de la indústria química nord i la ciutat de 
Tarragona, es proposa la solució que s’aproxima més a la ciutat de Reus, però el que 
és evident és que les dues ciutats hauran de tenir una bona connexió a l’autovia 
sobretot si el futur d’aquesta pot ser l’enllaç a l’eix transversal.  
 
La següent figura ens mostra el mapa de carreteres de Catalunya, i les dues possibles 
sortides de la nova autovia en direcció a Tàrrega i Cervera a l’eix transversal. Es pot 
seguir en direcció a Montblanc i per l’eix de la comarcal C-14 en direcció a Andorra 
(carretera d’Andorra, un dels eixos del que parlava el Pla Territorial General de 
Catalunya), o bé, continuar cap al Pla de Santa Maria i Querol en direcció a Igualada. 
   
Si bé l’eix de connexió amb l’eix transversal és una decisió a prendre a nivell de 
Catalunya, el que si podem afirmar és que el tram central de la nova autovia a la 
comarca de l’Alt Camp ha de passar per l’est de la ciutat de Valls. 
 
Finalment, l’extrem sud de la nova autovia haurà de connectar les ciutats de Reus i 
Tarragona per tal de possibilitar millors connexions entre aquestes ciutats i l’eix 
d’Andorra, amb la Conca de Barberà (i seguint, en direcció a Lleida) i amb l’eix 
transversal, i en aquest estudi, ja s’ha fet una primera proposta per tal de solucionar a 
la vegada aquestes dues connexions. 
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         Figura 77. Emmarcament del traçat de l’autovia a l’estructura territorial de Catalunya. 
         Font: Elaboració pròpia 
 
 




