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0. RESUM 
 
L’estudi realitzat proposa una nova metodologia d’anàlisi a l’hora de decidir el traçat d’una infraestructura 
viària.  
 
Per a un cas particular, el desdoblament de la N-240 entre les ciutats de Tarragona i Montblanc, el traçat 
de la qual discorre en la seva major part per la comarca de l’Alt Camp, s’estudia l’afectació que pot tenir 
la infraestructura en aquest territori. 
 
Aquest nou traçat entre les ciutats de Tarragona i Montblanc ha sigut disposat a informació pública per 
part del Ministeri abocant a una forta discussió entre alguns veïns de la zona que s’hi oposen fermament 
i que s’han unit per formar una plataforma, anomenada “Plataforma en Defensa de la Vall del Francolí”, 
que proposa un traçat diferent per a l’autovia. Davant d’aquest fet, es planteja la necessitat d’una anàlisi 
més profunda de la comarca, que permeti escollir aquella alternativa de traçat en millor harmonia amb el 
territori. 
 
D’aquesta manera s’analitza l’impacte de la nova N-240 des d’una perspectiva comarcal a través de 
l’anàlisi socioeconòmica i el planejament municipal que ens porten a trobar les potencialitats residencials, 
industrials i de sòl a protegir de la comarca. 
 
Es conclou que la distribució del sòl urbà i del sòl apte per urbanitzar dels diferents municipis lligada a la 
dinàmica socioeconòmica de la comarca determinen unes àrees de comportament similar.  
 
Destaca la capital, Valls, juntament amb Alcover i Vallmoll, amb un nombre important de població, que 
continua creixent i es distribueix en forma de sòl residencial pels voltants del nucli urbà, ben comunicats, 
i amb una forta indústria arrelada. 
 
Després, els municipis més de muntanya com Querol, Aiguamúrcia o Montferri, amb una clara tendència 
a optar per la segona residència, formen una unitat paisatgística de gran valor, on un turisme diferent del 
de sol i platja hi podria tenir cabuda. 
 
Una altra unitat paisatgística de valor agrícola a les proximitats del Riu Francolí, comprenent els termes 
municipals del Milà, La Masó, el Rourell i els Garidells, que s’ha mantingut al marge de la dinàmica 
costera i que s’haurà de protegir i posar en valor, si es vol evitar que es perdi per possibles tensions 
urbanístiques degut a la seva proximitat a la franja costera. 
 
Destaca també la construcció de la nova estació del Tren d’Alta Velocitat al Sud de la comarca, als 
termes municipals de La Secuita i Perafort, ja en el Tarragonès. Si bé aquest territori actualment ja té un 
fort dinamisme degut a la indústria química i a la seva proximitat a la ciutat de Tarragona, segur es veurà 
augmentat en el futur lligat a la nova estació. 
 
Amb tota aquesta part de l’estudi realitzada, es conclou un traçat que reforça els polígons industrials 
existents, que no trepitja l’únic sòl agrícola de regadiu del que disposa la comarca i, que a la vegada 
permetrà que Valls interconnecti molt millor tota la part est al seu entorn.  
 
Finalment, es realitza l’anàlisi d’accessibilitat que permet realitzar una anàlisi comparativa entre tres 
propostes de traçat; la proposada per l’oest de Valls, la proposada per l’est de Valls, i finalment, la que es 
conclou d’aquest estudi, que recull clarament les millores d’una i altra proposta (Oest de Valls i Est de 
Valls). 
 
Es conclou que la diferència de longitud de les diferents alternatives de traçat estudiades no és rellevant, 
i que, un traçat per l’Est de Valls i donant un accés directe a la indústria química nord resol millor la 
connexió Port – Indústria química nord, potencia l’eix industrial actual i previst, manté el regadiu de la 
comarca i millora les connexions de tota la part est. 
 
Així doncs, la metodologia aplicada en aquest estudi ens dóna unes eines que ens permeten escollir el 
traçat d’una infraestructura viària que és coherent amb les possibilitats que ofereix el territori pel qual 
passarà, que potencia les noves àrees de creixement econòmic, i que per altra banda, permet mantenir 
unes zones de gran valor paisatgístic que converteixen a la comarca en un espai divers i de gran riquesa 
ambiental. 
 
 




