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8. CONCLUSIONS FINALS 
 
Les infraestructures juguen un paper clau en el territori. Hem vist per a un cas 
particular, la N-240 al seu pas per la comarca de l’Alt Camp, com la decisió del traçat 
d’una carretera pot afectar a una comarca, ajudant-la en el seu futur desenvolupament 
econòmic o per contra, perjudicant-la si es defineix segons uns criteris generals, que 
pot acabar convertint-la en un simple eix de pas per a la comarca que no té en compte 
la seva estructura ni les seves possibilitats de creixement. 
 
Tal com s’ha mostrat al llarg de l’estudi que la metodologia de l’urbanisme de xarxes es 
mostra com a pertinent. Seguint l’esquema de l’evolució de la xarxa (veure figura 78) 
l’operador de planejament cal redefinir-lo. 
 

 
                    

         Figura 78. Descripció evolutiva d’una xarxa 
 
Això implica que la figura del Pla Territorial Sectorial és imprescindible i que a part ha 
de contenir una metodologia que sintetitzi, per una banda, els espais a protegir i per 
l’altra, els espais a potenciar. 
 
Per això s’ha elaborat un estudi socio-econòmic que ens ha permès establir les unitats 
econòmiques i les seves relacions (actors-transaccions) i l’adaptació de la xarxa 
d’infraestructures a aquesta realitat segons l’esquema (xarxa real - xarxa virtual). 
 
La metodologia introduïda en aquest treball ens mostra la necessitat d’analitzar els 
espais a protegir reconeguts en el planejament i saltar de l’escala municipal a l’escala 
comarcal i general. S’ha ofert en aquest sentit una relectura conjunta del sòl no 
urbanitzable com a suma de tots els planejaments municipals i l’establiment d’unes 
unitats paisatgístiques. 
 
Per altra banda, s’ha posat en evidència la necessitat imprescindible d’un estudi 
d’accessibilitat segons possibles modificacions del traçat viari (de la nova autovia) que 
mostri per cada escenari viari quins són els guanys d’accessibilitat, i valorar d’aquesta 
manera quina és la xarxa real que dóna un impacte territorial més positiu al territori. 
 
A partir d’aquesta anàlisi es podrà valorar si el planejament urbanístic està en 
coherència amb una estratègia territorial que el planejament territorial ha d’oferir i que 
en aquest treball se n’ha mostrat un exemple en el cas de la comarca de l’Alt Camp. 
 
Així doncs, ens trobem davant d’una infraestructura que s’ha dissenyat sense tenir en 
compte el territori pel qual passarà i això tindrà unes repercussions directes a la 
comarca. S’ha pretès donar una proposta de traçat seguint els criteris generals marcats 
en l’estudi informatiu que el Ministeri ha realitzat, i el que en resulta és una carretera 
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que l’únic objectiu que compleix és el de millorar les comunicacions entre les ciutats de 
Tarragona i Montblanc, però que qualsevol altre alternativa de traçat també compliria. 
 
En una comarca com és l’Alt Camp, marcadament rural però amb una indústria 
arrelada i conformant un territori de gran diversitat (des d’una agricultura en terres de 
secà cultivant la vinya, una zona de regadiu a les proximitats del Francolí cultivant 
l’avellaner, fins a espais naturals d’interès nacional o zones forestals d’un gran valor 
paisatgístic) ofereix un potencial de creixement que es pot veure molt beneficiat si es 
considera un traçat de la nova autovia coherent amb tot aquest plantejament que hem 
realitzat al llarg d’aquest estudi. 
 
Ens trobem davant d’una comarca que pot esdevenir una continuació de la dinàmica 
costanera, on el traçat proposat pel Ministeri potenciï aquest fet, o podem convertir-la 
en una zona privilegiada, amb una indústria potenciada per la nova autovia, que 
afavoreixi la localització de nova indústria i que millori les comunicacions de la part est 
de la comarca oferint la creació d’una forta àrea d’influència de la capital, Valls, que 
revitalitzi les relacions entre tots aquests municipis de la part est. 
 
També podem oferir una comarca atractiva per a noves localitzacions residencials, 
allunyades del model de sol i platja, que es basi en el valor paisatgístic i ambiental que 
s’hi troba. 
 
Aquest estudi mostra que escollint un traçat diferent al que ha proposat el ministeri, i 
que deixa de ser un simple eix de pas per a la comarca, s’aconsegueix no només 
millorar les comunicacions de Tarragona amb la Conca de Barberà, sinó que potencia 
les possibilitats de creixement tant residencial com industrial de la comarca, mantenint 
el sòl de regadiu a l’entorn de la Vall del Riu Francolí i millorant l’accessibilitat de tot el 
conjunt. 
 
De l’estudi del potencial socio-econòmic de la comarca i del planejament urbanístic 
municipal s’han determinat unes àrees de comportament similar que esdevenen unes 
unitats a potenciar en coherència amb les possibilitats que l’Alt Camp i l’àmbit d’estudi 
poden oferir. 
 
Primerament municipis com Valls, Vallmoll o Alcover, amb un nombre important de 
població, que continua creixent i es distribueix en forma de sòl residencial pels voltants 
del nucli urbà, tal i com sol passar en les capitals de comarca (en el cas de Valls) o en 
municipis ben comunicats (Vallmoll i Alcover), on posteriorment s’han afegit els 
municipis del Pla de Santa Maria i Puigpelat, el primer per haver creat un polígon 
industrial pròxim al de Valls i molt ben comunicat per l’autopista, i, el segon, per 
planificar una indústria paperera a la zona (és un dels municipis que planeja més sòl 
urbanitzable industrial). 
 
Aquests municipis funcionen per si sols, i s’han aprofitat de la seva bona connexió a la 
xarxa viària per crear la seva indústria i deixar el sector primari en un segon pla, 
permetent-los atraure població i créixer.  A la vegada, el sòl que resta per a urbanitzar 
tant residencial com industrial és important en aquests municipis de manera que no 
només poden assolir un creixement de sòl residencial i industrial sinó que el potencien 
des del planejament urbanístic municipal. 
 
En aquesta línia la ciutat de Valls, a través d’aquesta indústria arrelada al seu entorn, 
podria conformar una àrea d’influència més potent al seu voltant, semblant a la que ja 
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han aconseguit Reus i Tarragona, que englobi els municipis més a l’est com Bràfim, 
Alió, Nulles, de caire més agrícola (Bràfim és un dels principals municipis de la comarca 
productors de vinya), però que comencen a planificar noves indústries properes al 
polígon de Valls i ben connectades a la xarxa viària (com per exemple, el sòl 
urbanitzable industrial Alió-Bràfim-Vila-rodona, al costat de l’autopista AP-2).  
 
Ja s’ha vist que aquests municipis a l’est de la comarca tenen un gran potencial de 
creixement industrial i en menor grau un creixement residencial, però que creiem 
suficient tenint en compte que es tracta de municipis que actualment tenen una 
població d’entre 500 i 1000 habitants. 
 
Després els municipis més de muntanya, amb una clara tendència a optar per la 
segona residència, a través de la creació de noves urbanitzacions disperses en el 
territori. Formen una unitat entre la Conca del Gaià i la Serra de Comaverd on s’hi 
podria desenvolupar el sòl urbanitzable residencial que preveuen els municipis 
d’Aiguamúrcia, Montferri o Querol. 
 
El planejament ens ha marcat un potencial de creixement important de sòl residencial 
en aquests municipis que podran assolir el caràcter de futures àrees per al turisme 
allunyat del de sol i platja, a la vegada que poden oferir urbanitzacions de qualitat per 
als ciutadans de la comarca.  
 
Finalment, pel que fa a la comarca distingíem un tercer comportament. El que trobàvem 
en els municipis del Milà, La Masó, el Rourell o els Garidells, que s’han mantingut al 
marge de la indústria química de Tarragona, i que es troben en el sòl de regadiu de la 
comarca.  
 
És en aquesta unitat on es detectava un creixement més baix sobretot pel que fa al sòl 
residencial. De tota manera, tot i que aquests municipis tinguin un creixement poc 
important, i en molts casos estancat, formen una unitat propera al Riu Francolí de gran 
valor paisatgístic que s’haurà de protegir i potenciar per tal de poder mantenir aquest 
espai de la comarca de gran riquesa ambiental. 
 
Pel que fa als municipis del Tarragonès, destacàvem els municipis de Perafort i La 
Secuita per ubicar en els seus termes municipals l’estació del TAV. Això afegeix una 
plusvàlua a aquest territori que conforma una unitat de gran dinamisme. Un dinamisme 
que ja té actualment (per la proximitat de la ciutat de Tarragona i la indústria química 
nord) però que es veurà augmentat en el futur lligat a la nova estació.  
 
Així Perafort i La Secuita són dos dels municipis del Tarragonès amb una previsió de 
creixement residencial i industrial prou important com per doblar el sòl actual que conté 
aquests usos. 
 
També Els Pallaresos, El Morell i Vilallonga del Camp preveuen un important 
creixement del sòl residencial i industrial de manera que encara els resta per 
urbanitzar-ne més de la meitat. 
 
Finalment, comparant les propostes de traçat de la nova autovia per l’est i per l’oest 
s’ha pogut concloure que, si bé la proposta per l’est potencia totes aquestes unitats en 
la seva situació actual i en el seu futur desenvolupament, deixa una mica enlaire la 
connexió de la indústria química nord, ja que aquesta es veu clarament afavorida per la 
proposta de l’oest. 
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D’aquest fet sorgeix la nostra proposta de traçat realitzada, perquè recull les millores 
d’una i altra proposta. Per una banda, potencia l’eix industrial actual i previst, manté el 
regadiu de la comarca i millora les connexions a l’est i nord-est de la comarca, i a la 
vegada soluciona la sortida de les mercaderies perilloses de la petroquímica, donant un 
accés directe entre aquesta i la nova autovia. 
 
Si bé el traçat proposat augmenta la longitud de la nova autovia respecte les propostes 
per l’est i per l’oest, aquest fet resulta irrellevant quan les velocitats de projecte 
d’aquesta seran d’entre 100 i 120km/h, i respecte totes les millores que hem descrit 
anteriorment. 
 
Finalment, l’anàlisi de l’accessibilitat realitzat ens reafirma en la nostra proposta de 
traçat escollida, que manté les connexions actuals i millora l’accessibilitat del conjunt de 
la comarca i àrea d’estudi, d’on podem concloure que les ciutats de Reus i Tarragona i 
la futura estació del TAV disposen d’unes bones comunicacions en l’actualitat, i que no 
es veuen tant condicionades per quin sigui el traçat finalment escollit. 
 
Així doncs, la introducció d’aquesta nova metodologia d’anàlisi atenent a la definició 
evolutiva d’una xarxa, realitzant una anàlisi profunda de la comarca (punts i 
transaccions) i de les diferents propostes de traçat considerades, ens permeten escollir 
una proposta de traçat (xarxa real) d’una manera més objectiva havent valorat 
prèviament tots els factors que hi juguen. 
 
 
 
 
 
 




