
2. Objectius 
 
Les obres que es porten a terme a la carretera C-31 per a la millora i potenciació de la 
seva qualitat paisatgística no es recolzen en cap estudi paisatgístic, solsament 
compleixen el reglament per a la construcció de zones de parada. Tenint en compte el 
valor mediambiental que tenen diverses zones de la costa del massís cal avaluar l’estat 
actual en el que es troba la qualitat paisatgística d’aquest indret per a veure la 
potencialitat d’aquesta via com una ruta d’interés paisatgístic. 
 
El primer objectiu de la present tesina és valorar la qualitat visual que es pot apreciar 
des de les diferents àrees de descans i des de la mateixa carretera. A partir de treball de 
camp i de gabinet  es fa un estudi exhaustiu de les qualitats i possibilitats paisatgístiques 
d’aquest indret. Així com la generació de les malles de topografia i d’usos del terreny 
que són necessàries per al model  numèric. 
 
Per a poder avaluar quin impacte visual es rep des de les diferents zones d’estudi cal 
definir quines estructures són les que afecten d’una manera més important a la qualitat 
visual. Les diferents explotacions mineres i la indústria del ciment provoquen greus 
modificacions tant en el relleu com en la vegetació i l’autopista C-32 que travessa el 
massís mitjançant diversos túnels i viaductes també produeix alteracions paisatgístiques 
importants. Aquestes estructures es defineixen de manera digital a través d’un treball  de 
modelització de gabinet per a posteriorment ser introduïdes en el model de càlcul. 
 
El següent objectiu és avaluar de manera objectiva l’impacte de les estructures 
escollides sobre les diverses zones sensibles que s’han triat. Per a determinar aquest 
impacte es fa servir el programari Vimpacto 2.0, desenvolupat pel CAIVE (Centre 
d’Avaluació de l’Impacte Visual d’Estructures – http//www.caive.org) i que avalua en 
bloc tota l’àrea d’estudi per a cada una de les estructures, obtenint així mapes de 
valoració de l’impacte per a cada una d’elles. De manera paral·lela es fa un estudi 
cromàtic d’algunes de les estructures d’impacte seleccionades per tal de valorar la 
possibilitat de fer servir mesures mitigadores de l’impacte visual basades en criteris 
cromàtics i de textura. 
 
El darrer objectiu és proposar mesures correctores que redueixin els impactes ocasionats 
per les diverses estructures en el cas de que sigui possible la seva aplicació i presentar a 
través d’un model virtual en tres dimensions com serien algunes d’aquestes alternatives. 
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