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7) CONCLUSIONS 
 
 
En aquest treball s’han estudiat els impactes provocats per les infrastructures 
sobre el creixement urbanístic, social i ambiental. 
 
El primer impacte que s’ha estudiat es l’impacte urbanístic. S’ha vist que les 
noves infrastructures poden potenciar el creixement tant en el sector urbà com 
en l’industrial, en canvi, no s’ha produït cap creixement en el número de 
comerços. 
 
El creixement urbà s’ha estudiat a través de tres plans parcials de recent 
redacció . s’ha pogut comprovar que amb la construcció dels sectors 13 (La 
Triola), sector 15 (El Gat Cendrer) i el sector 18 (Pla d’En Mestres) del pla 
general urbanístic s’arribarà a un important increment d’habitants (63%).  
 
Això està directament relacionat amb l’important xarxa de comunicacions al 
voltant de Sant Sadurní d’Anoia que genera una gran demanda d’habitatges. La 
proximitat de Barcelona per autopista ( 30 minuts fins a la entrada de la ciutat) i 
per rodalies de RENFE (36 minuts fins a Sants) comporta que es pugui generar 
una demanda de habitatges per gent que treballi a Barcelona i visqui a Sant 
Sadurní d’Anoia. 
 
S’ha comprovat que hi ha hagut un fort creixement de grans centres de 
logística i distribució, com són T.N.T. (inaugurat  l’octubre de 2002) i 
Mercadona (gener de 2002), directament relacionats amb la implantació recent 
de dos sortides de l’autopista A-7 en direcció de Tarragona que generen la 
possibilitat d’anar cap a poblacions com Vilafranca, Lleida, Tarragona i Madrid 
sense haver de passar per carretera amb el corresponent estalvi de temps. 
 
En contrast amb els creixements urbans i industrials a traves de les 
infrastructures, no s’ha generat cap creixement de comerços. Aquesta 
tendència ha de variar per la futura demanda que generarà l’increment de 
població. Aquesta falta de creixement pot estar relacionada amb les noves 
sortides d’autopista que permeten anar a comprar a Vilafranca en un temps de 
10 minuts sense haver de pagar cap peatge i amb la dificultat de trobar terrenys 
en els quals es permetin comerços. 
 
En quan a l’impacte social que generen les infrastructures es pot concloure que 
les infrastructures amb connexió directa amb Sant Sadurní d’Anoia són 
positives des de el punt de vista social. Comporten una connexió amb ciutats 
més importants a través de rodalies de RENFE o de la xarxa viària existent.  
 
En canvi l’impacte social de l’A.V.E es negatiu en el fet que no aporta cap 
benefici directe a la vila i si que comportarà un fort impacte visual, un impacte 
acústic als ciutadans, a més a més, d’un perjudici als propietaris de les finques 
afectades pel traçat de l’AVE, aquest perjudici es econòmic per la pèrdues de 
productivitat de les seves finques. 
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L’impacte ambiental de les infrastructures sempre són negatives i es tracta de 
minimitzar-los.  L’impacte de l’AVE es inevitable per la poca flexibilitat del traçat 
limitat en les seves pendents i radis. S’ha vist l’efecte visual que tindrà en un 
futur el traçat de l’AVE amb un muntatge fotogràfic del viaducte previst pel GIF. 
 
També es pot concloure que els polígons construïts recentment al voltant del 
riu Anoia i de l’autopista A-7 tenen un important impacte visual i poden afectar a 
la llera del riu. 
 
Tots aquests impactes intentant ser minimitzats. 
 
En el cas dels polígons amb estudis d’inundabilitat i mesures correctores 
d’impacte ambiental. 
 
En el cas de l’AVE l’impacte visual es de difícil solució perquè no es pot integrar 
dins del paisatge. La solució vindria per soterrar la línia però tècnicament es 
complicat i té un cost molt elevat. 
 
La proposta feta per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia de baixar la rasant 
per evitar construir el viaducte es pot considerar acceptable ja que no suposaria 
un sobrecost apreciable i en canvi l’impacte visual es menor. 
 
 
Per tant, de l’estudi fet de diferents infrastructures actuals i futures en l’entorn 
de Sant Sadurní d’Anoia es pot concloure que: 
 
- Al voltant de les dues noves sortides d’autopista A-7 s’ha generat o es 

generarà un creixement tant des de el punt de vista residencial com 
industrial. 

 
- Una bona xarxa de comunicacions (rodalies de RENFE) i autopista 

comporta un benestar social important. 
 
- L’AVE a Sant Sadurní d’Anoia no té efectes positius, es generen perjudicis 

importants en el propietaris de les finques i té un gran impacte ambiental. 
 
- La indústria també té un fort impacte ambiental que es minimitza amb 

mesures correctores i en un exhaustiu control de la inundabilitat per part de 
l’ACA ( Agencia Catalana de l’Aigua) 

 
- L’alternativa del traçat de l’AVE per part de l’Ajuntament de Sant Sadurní 

d’Anoia es una bona solució respecte al traçat del GIF. 
 
 
 
 
 




