
4. Antecedents i projecte actual. 
 
La carretera C-31 que uneix Barcelona amb Sitges és i ha estat un artèria de 
comunicació entre les poblacions que resten separades pel massís del Garraf. 
 
La carretera de la costa té l'antecedent d'un possible camí romà secundari que devia unir 
Tarragona amb Barcelona per la costa. El camí de les Costes en temps de guerra servia 
de passatge a les forces militars. La seva vigilància i arranjament anava a càrrec de les 
universitats de Sitges i Vilanova i la Geltrú. No es fins el 1880 que es construeix una 
carretera per les costes que uneix Barcelona i Santa Creu de Calafell, la qual travessa el 
Llobregat a tocar de Sant Boi. Actualment la carretera de la costa és la C-31, que uneix 
Barcelona amb Castelldefels i després d'enfilar-se a les costes de Garraf travessa Sitges, 
Vilanova i la Geltrú, Calafell i el Vendrell, on enllaça amb la N-340. De manera 
paral·lela a la connexió per carretera s’aconsegueix la connexió ferroviària, que arriba al 
1881, i el 1915 s'instal·la la doble via. La línia fèrria recorre el massís d’est a oest, i es 
construeixen els baixadors de Garraf i Vallcarca, quedant avui en dia operatiu només el 
de Garraf.  
 

 
Fig 6.Excursió ciclista a les costes de Garraf al 1912 

 
Aquest enllaç entre poblacions com Sitges i Barcelona permet un desenvolupament 
econòmic de la zona, quedant reflexat en el gran creixement de la població entre 1920 i 
1930. Un altre tret indicatiu de la prosperitat assolida per la connexió és la construcció 
en les rodalies de Sitges de l’Autòdrom Sitges-Terramar, inaugurat l’any 1923 que avui 
en dia encara es pot visitar per que es conserva en bones condicions. 
 
Finalment, el 1992 s'obre al trànsit el tram central, d'uns 16 km, de l'autopista C-32, que 
en el seu traçat definitiu uneix Barcelona amb el Vendrell, i que en part apareix com una 
via substitutiva de la C-31. Aquesta autopista, que travessa el massís de Garraf 
mitjançant sis túnels i dos viaductes. Part del trànsit rodat es trasllada a l’autopista, 
disminuint el volum de vehicles pesants que circulen per les costes de Garraf. El fet que 
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una de diverses les explotacions mineres tingui accessos directes a l’autopista, reduint 
encara més la quantitat de camions que circulen per les costes permet plantejar la 
possibilitat de fer millores a la C-31 per tal de convertir-la en una via paisatgística.  
 
Les actuacions que es duen a terme en la carretera en aquest sentit C-31 es fan en base 
al projecte anomenat “Mesures d’integració visual a la carretera de les costes en e l seu 
pas pel parc del Garraf. Carretera C-31. PK 164+000 al 176+500. Sitges”. Aquest 
projecte defineix una sèrie de canvis a  zones dels vorals de la carretera i als accessos de 
diverses pedreres. 
 
El projecte es redacta recolzant-se en tres projectes anteriors orientats a canvis o 
millores en el traçat de la C-31: 
 
-Projecte de millora local. Millora dels accessos del port de Vallcarca a la carretera C-
31 en el PK 168+700. Tram Sitges, 
 
-Projecte de millora local. Millores de traçat i seguretat viària a la carretera C-31 del PK 
164+000 al PK 176+500. Tram Sitges Fase I. 
 
-Projecte de millora local. Millores de traçat i seguretat viària a la carretera C-31 del PK 
164+000 al PK 176+500. Tram Sitges Fase II. 
 
D’aquests projectes únicament s’aprofiten les dades de geotècnia i del ferm. 
 
Les prescripcions del projecte són les següents: 
 

• Millora de les àrees de descans i les àrees d’emergència 
• Millora de la senyalització 
• Arranjament dels accessos a les pedreres 
• Conservació, neteja i manteniment de les plantacions 

 
La solució adoptada finalment defineix l’habilitació d’àrees de descans i de parada 
d’emergència en les zones disponibles en els vorals de la carretera C-31, aquestes àrees 
es defineixen en funció d’uns criteris de disseny geomètrics i funcionals. S’entén per 
àrees de descans els elements funcionals de la carretera previstos per a la seva utilització 
per part dels usuaris per a la realització de parades per tal de satisfer alguna necessitat. 
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Com la carretera es troba en un espai d’interès natural algunes d’aquestes parades tenen 
la seva raó d’ésser en la presència d’alguna singularitat paisatgística per a la 
contemplació dels usuaris. És per això que algunes de les parades de descans es poden 
definir com a miradors. No obstant, algunes de les àrees de descans definides en el 
projecte no s’han construït o acondicionat segons les prescripcions d’aquest. Les zones 
amb unes dimensions massa reduïdes per a permetre la parada d’un vehicle han estat 
ajardinades i no se’n pot fer cap mena d’ús. És per això que en la present tesina només 
s’avaluen les àrees de descans que finalment s’han construït i que per la seva 
localització i característiques es poden utilitzar com a miradors o poden estar 
potencialment afectades per algun tipus d’impacte visual. La ubicació d’aquestes àrees 
es troba als plànols de l’annex 1. 
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