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Resum 
 
Tradicionalment en el territori català ha prevalgut una clara tendència al centralisme exercit amb força 
per part de la capital del país, Barcelona. Catalunya ha de fer front a diversos reptes de futur que 
afavoreixin la mobilitat de les persones i de les mercaderies arreu del territori, i això, s’assoleix dotant 
a les comarques de les infraestructures necessàries per avançar amb força cap al futur. 
 
Dintre del territori català existeixen les anomenades comarques centrals, comarques que per la seva 
ubicació haurien de ser punts estratègics per al desenvolupament infraestructural, però que la realitat 
durant anys ha estat tot al contrari. Per establir nous lligams entre comarques veïnes, molt pròximes 
geogràficament, però molt llunyanes en temps de viatge d’una a l’altra, neix l’anomenat Eix Diagonal. 
 
L’Eix Diagonal és un eix viari que ha de comunicar les capitals de comarca del Bages, Anoia, Alt 
Penedès i Garraf i que tot i que les obres no estan finalitzades, existeixen diversos trams que porten 
anys en funcionament i que han influït en la vida de les persones i en el desenvolupament dels 
municipis per on discorre. Aquest estudi es centra en el tram entre les ciutats d’Igualada i Vilafranca 
del Penedès. Aquest tram és el que porta més temps en funcionament tal i com quedarà quan estigui 
finalitzat tot l’eix. 
 
Aquesta tesina respon al fet d’observa què ha suposat aquesta carretera per a poblacions com Igualada, 
Capellades, Sant Pere de Riudebitlles i Vilafranca del Penedès. Cal veure si el creixement poblacional, 
si l’augment de l’activitat productiva, econòmica... respon a la presència de la carretera. 
 
S’ha dissenyat una estratègia per a desenvolupar l’estudi que es basa en estudiar dades dels diferents 
municipi en espais de temps diferenciats, abans i després de la construcció dels diferents subtrams que 
constitueixen el tram d’estudi entre les capitals de comarca. Posteriorment realitzar una sèrie 
d’entrevistes a diferents actors del desenvolupament de l’eix i poder així extreure unes conclusions 
sobre els efectes que ha produït l’eix. 
 
El present treball, doncs, pretén ser una eina d’estudi que reflecteixi els canvis produïts en diferents 
municipis i si es poden atribuir o no a l’eix viari entre Igualada i Vilafranca. El fet que no hi hagi 
constància de treballs similars en la zona d’estudi pot ser útil per a un possible estudi més complert de 
tot l’Eix Diagonal. 
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Abstract 
 
Traditionally in the catalan area has prevailed a clear tendency to the centralism, played with force by 
the nation’s capital, Barcelona. Catalonia has to face different future chalenges that encourage 
people’s and goods’ mobility throughout the territory, and this can only be achieved  providing the 
districts of the needed infrastructures to move forcefully into the future. 
 
Within the territory there are the commonly knowed central ‘comarques’ or districts, districts that, for 
their ubication  should be strategic points for the infrastructural development, but the fact for that 
years has been the opposite. To stablish new links between neighbouring disricts very closed 
geographically, but very distant in time from one to the other, was born the so-called Eix Diagonal.  
 
L’Eix Diagonal is a road that has to communicate the capital region of the Bages, Anoia, Alt Penedès 
and Garraf and, although the works are not finished yet, there are several stretches that had been 
working for years and that had influenced in peoples’ lifes and in the development of the villages 
where runs. This project focuses in the strectch between Igualada and Vilafranca del Penedès. This is 
the one that takes longer in operation as it will be when the entire axis is finished.   
 
This final project answers to the fact of observing what has this road meant for the villages and towns 
as Igualada, Capellades, Sant Pere de Riudebitlles and Vilafranca del Penedès. Must see if the 
poblacional growing, if the increasing of the productive and economical activiy... responds to the 
presence of this road.  
 
It has been designed an strategy for the development of the project based in the study of the facts of 
the different villages in different spaces of time, before and after the constuction of the different sub-
sections that constitute the space of study between the districts’ capital. Later, iterview different actors 
related in the development of the axis in order to make a conclusion of the effects produced by the Eix 
Diagonal.  
 
The present project aims to be a study tool that reflects changes in different districts and can be 
attributed or not at the road between Igualada and Vilafranca. The fact that there is no evidence of 
similar existing projects in this zone can be useful for a possible more complete study of all the Eix 
Diagonal. 
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0. Introducció 

 

Objectius 

Les infraestructures de transport són vitals per al desenvolupament d’una regió o un país, generen 
creixement demogràfic, econòmic, industrial... i una sèrie d’activitats relacionades que ajuden a 
enfortir relacions. Una infraestructura de transport eficient genera mobilitat de persones i augmenta els 
fluxos de transport de mercaderies.  
 
Les xarxes de transport constitueixen un dels pilar bàsics de la promoció de la integració territorial, 
econòmica i social. De totes maneres, els beneficis dels transports i de la mobilitat tenen un preu 
elevat, no només a la construcció i manteniment de la infraestructura sinó també totes les externalitats 
negatives que es produeixen: contaminació de sòl i de l’atmosfera, contaminació de les aigües, elevats 
nivells de soroll, perturbació dels ecosistemes naturals i altres impactes ambientals. 
 
El territori és el suport físic de les activitats humanes i també la matèria primera del sistema productiu. 
Les activitats hi podran ser localitzades en funció de les característiques naturals del territori. Per tant, 
el territori és un condicionant de la distribució territorial de les activitats. 
 
La presència d’una infraestructura és una condició necessària per al desenvolupament d’un territori, 
l’absència de la mateixa dificulta el creixement i el progrés. Un bon nivell estructural és, doncs, una 
condició necessària per al desenvolupament econòmic d’una regió determinada, però això no significa 
que un bon desenvolupament infraestructural sigui una garantia de progrés. 
 
L’objectiu d’aquesta tesina és doncs analitzar els efectes que una infraestructura de transport com és la 
carretera C-15 entre Igualada i Vilafranca del Penedès, té sobre el territori circumdant. A partir d’una 
descripció genèrica dels efectes esperables sobre els elements del sistema territorial (marc físic, 
sistema ambiental, sistema productiu...) s’analitzarà l’impacte que ha originat l’eix en poblacions per 
on discorre la infraestructura. 
 

0.2 Metodologia d’investigació i organització de la tesina 

La present tesina analitza els efectes que ha produït la carretera C-15 en quatre poblacions situades a 
l’entron del traçat de l’eix viari. Igualada i Vilafranca són les capitals de comarca connectades 
mitjançant la carretera, i que és d’esperar que aquesta hagi produït canvis en ambdues ciutats. 
Anteriorment, la connexió Igualada – Vilafranca era molt deficitària, dues ciutats potents molt 
properes entre si, geogràficament, teníen unes pèssimes connexions viàries. La carretera C-15 ha 
resolt aquest problema i ha generat unes sinèrgies que cal analitzar.  
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Capellades i Sant Pere de Riudebitlles són dos municipis petits situats equidistants respecte les 
capitals de les seves respectives comarques. La seva situació fa preveure que poden haver estat influïts 
per la carretera en alguns aspectes que també cal analitzar. 
 
El present estudi està organitzat en quatre parts diferenciades: 
 
Una primera part més descriptiva, posa les bases per a un posterior anàlisi. És una part on s’exposen 
els diferents sistemes que seran la base d’anàlisi per a les diferents poblacions. Aquesta part més 
teòrica té per objectiu introduir i aclarir certs aspectes de vital importància per a la comprensió de 
l’anàlisi desenvolupat. 
 
Una segona part, recull la informació de base de la carretera, tots els antecedents per conèixer la 
situació de partida i totes les actuacions que s’han realitzat. És important contextualitzar leix dintre el 
territori català i dintre de les regions per on discorre. 
 
Una tercera part desenvolupa la informació trobada sobre cada indicador. S’analitza el medi, l’efecte 
de la carretera sobre els assentaments, sobre l’activitat productiva i sobre la resta d’infraestructures 
que comuniquen amb la C-15. 
 
Finalment, s’han identificat una sèrie d’actors que han intervingut en el desenvolupament de la 
carretera i s’ha intentat buscar un representant de cada actor. Actors polítics, empresaris, ecologistes, 
enginyers... S’han recollit un seguit d’entrevistes a aquests diferents actors que han permès, juntament 
amb l’anàlisi dels indicadors, extreure conclusions sobre els efectes que la carretera ha produït en els 
diferents municipi i en el territori en general. 
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1. Efectes de les infraestructures de transport. Xarxa viària sobre el 
territori 
 

L’estructura del territori 

Per a comprendre el funcionament del territori, com a suport físic, substrat geogràfic de les activitats 
humanes, és necessari l’ús de simplificacions que permetin predir el seu comportament en diferents 
circumstàncies i desenvolupar instruments d’intervenció i control sobre aquest. 
 
El sistema territorial està constituït per activitats humanes i comunicacions, relacions entre elles, que 
tenen un comportament locacional o espacial important; el planejament territorial i urbanístic 
consistiria en controlar la seva variació al llarg del temps. L’esquema d’aquesta “teoria general de 
sistemes” segons McLoughin (1971) és la següent: 
 

Taula 1. Teoria general de sistemes segons McLoughlin 

  Sistema 

  Elements Relacions 

Inespacial Activitats Comunicacions 
Nivells 

Espacial Espais adaptats Espais canal 

 
El nivell espacial queda definit com el suport o el que té capacitat per actuar com a tal, d’activitats o 
comunicacions persistents. Pel que fa a les comunicacions o transmissions entre activitats localitzades, 
poden distingir-se quatre elements d’interès: 
 

- La localització d’orígens i destins. 
- El contingut transmès: persones, matèries primeres, béns materials , informació, energia, etc. 
- El mode de transmissió. 
- El volum, la freqüència i la intensitat. 

 
Els canals són espais especialment adaptats per a un ús freqüent, tipificat i regulat per part de les 
comunicacions. Es poden destacar com a característiques fonamentals dels canals, a més de la 
possibilitat de formació de xarxes, la capacitat (volum màxim de comunicació que pot transmetre), el 
seu grau d’ocupació actual, la propietat, els costos d’implantació i explotació, i les terminals i punts 
d’intercanvi modal. 
 
Així, la xarxa viària pot definir-se com un determinat tipus d’espai canal, generalment de domini 
públic, per sobre del qual es transporten persones o mercaderies. 
 
L’estructura del territori està configurada per 4 elements fonamentals: 
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- El Sistema d’assentaments de la població són els indrets de concentració d’activitats 
econòmiques, de residència i de localització d’equipaments i serveis. 

- El Sistema d’infraestructures comprèn les xarxes de transport i de comunicacions. 
- El Sistema productiu defineix els sectors de producció de riquesa i la base per a l’economia. 
- El Sistema ambiental comprèn tots els espais naturals i espais destinats a l’oci. 

 
 

Interrelacions de la xarxa viària amb el territori 

 
La xarxa viària, com a part més essencial dels sistema d’infraestructures de relació, constitueix un 
element fonamental en l’estructura del territori, al ser el suport material d’una gran part dels fluxos de 
persones i mercaderies entre activitats localitzades. Però la xarxa viària té, a més de l’aspecte 
estrictament funcional de suport del flux de trànsit, una gran quantitat d’efectes sobre el territori. 
 

1.2.1 Efectes de la xarxa viària sobre el territori 

 
1.2.1.1 Efecte estructurant 
És la capacitat per a transformar, a partir d’una situació inicial, l’estructura econòmica i/o territorial, 
provocant així processos de desenvolupament nous o modificant els existents. Des del punt de vista 
econòmic, la creació d’un eix comporta els següents efectes: 
 

- En la fase de construcció: es produeixen uns efectes deguts als fluxos de producció que 
genera l’increment de béns i servies a les empreses subministradores i dels seus proveïdors, i 
als fluxos de venda originats pels processos productius anteriors (efecte multiplicador). 

- En la fase d’explotació: es produeixen efectes directes i indirectes. Els efectes directes es 
deuen a la disminució dels costos de transport en la producció, equivalents a un increment en 
el valor afegit. Mentre que els indirectes inclouen, a més dels originats pel trànsit induït per 
la nova via, els més territorials. 

 
Entre aquests efectes indirectes derivats de la fase d’explotació en destaquen: 
 

- El paper cristal·litzador de la localització d’activitats i de creixement urbà que una nova via 
ocasiona en una situació expansiva. En gran mesura, aquest paper es deu a que l’eix viari 
jerarquitza el territori, donant a certs indrets una major accessibilitat (capacitat de desplaçar-
se a aquests llocs amb un menor cost generalitzat de transport) i afavorint, així, la 
implantació de certes activitats que siguin sensibles a aquesta disminució, especialment 
productives, ja sigui per una major facilitat en el transport de mercaderies o per un accés a un 
mercat potencial més ampli. 
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La incidència territorial d’una millora en la oferta d’infraestructures viàries és molt 
important, ja que influeix decisivament en la localització de les indústries (el transport suposa 
un almenys un 4% dels costos totals en diverses indústries). 

 
- El paper configurador d’una determinada forma urbana que té una xarxa viària concreta. 

L’exemple més destacat d’aquest tipus d’efecte estructurant, el constitueix el creixement urbà 
que segueix una xarxa de tipus radial, habitual de ciutats situades en zones planes. Les àrees 
situades entre les carreteres que conflueixen en el centre urbà veuen el seu creixement 
retardat respecte a les colindants amb aquests eixos. Un altre exemple, és el creixement 
lineal, al llarg d’una via de comunicació important, de pobles i petites ciutats. Quan els 
inconvenients derivats del trànsit intens per aquestes vies de comunicació (travessies), es 
promou la construcció d’una variant que eviti la zona urbana, convertint-se en un nou eix 
urbanitzador. 

 
- El paper estructurant varia segons el tipus d’eix viari que es tracti. D’aquesta manera, una 

carretera convencional, sense limitació d’accessos, cristal·litzarà una urbanització de tipus 
lineal al llarg de la mateixa, generant un gradient d’edificació màxim en la perpendicular de 
l’eix. Pel contrari, el tipus d’urbanització que promou una autopista, al tenir limitats els 
accessos, està centrada en els enllaços i és semblant a la que originen els ferrocarrils 
suburbans al voltant de les estacions.  

 
- La jerarquització del territori provocada per l’increment d’accessibilitat que origina la 

realització d’una nova via es tradueix també en un augment de la renda diferencial del sòl i, 
per tant, en un increment del preu de venda. 

 
- Al ser d’ús i domini públic la xarxa viària, especialment la urbana, estableix límits de 

parcel·la i, per tant, té un efecte molt directe en la orientació de les edificacions, en la seva 
disposició i en la seva tipologia. 

 
- Finalment, la seva disponibilitat, en número i qualitat no ocasiona de forma unívoca 

segregació social entre barris. La diferenciació espacial de la ciutat no passa exclusivament 
per una millor accessibilitat. Els factors de localització de les residències de major renda són, 
molt sovint, factors mediambientals, lluny de les zones industrials i buscant zones de prestigi. 

 
 

1.2.1.2 Efecte condicionant 
Es considera que una determinada infraestructura exerceix un efecte condicionant quan la seva 
inexistència limita les possibilitats d’implantació de determinades activitats o congela en 
desenvolupament d’alguna activitat. Es tracta de l’efecte d’enclavament d’una comarca o regió. 
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Sovint es considera que la resolució de l’efecte estructurant és condició suficient per resoldre tots els 
problemes lligats a la regressió econòmica general d’una comarca o regió. Tot i que no sempre és 
suficient, en moltes ocasions, la realització d’un eix viari que permeti una millor comunicació d’una 
determinada àrea amb la metròpoli regional pot ocasionar una ràpida acceleració del procés migratori. 
 
 

1.2.1.3 Alteració de la morfologia territorial original 
La construcció d’un eix viari comporta importants moviments de terres en la creació de desmunts i 
terraplens. Aquestes modificacions topogràfiques alteren els perfils naturals d’equilibri de les vessants 
muntanyoses, amb el perill de lliscaments i l’increment de l’erosió, que es produeixen fins a arribar al 
un nou perfil d’equilibri. La modificació de la xarxa natural de drenatge pot suposar una modificació 
en l’alimentació dels aqüífers. 
 
La morfologia territorial, però, no es limita als elements físics, naturals del territori, sinó que també 
comprèn el resultat de l’actuació històrica antropològica sobre aquest. D’aquesta manera, la 
implantació d’una autopista d’un determinat nombre de carrils implica l’ocupació d’un número 
d’hectàrees per kilòmetre, que en funció de l’ús del sòl existent en origen, (agricultura de secà o 
regadiu, masses boscoses d’especial valor paisatgístic, zona urbanitzada...) representarà una operació 
amb uns costos socials molt variables. 
 
Finalment, cal considerar, que els eixos viaris exerceixen un efecte barrera, al disminuir la 
permeabilitat al trànsit en sentit transversal, canalitzant-se per un nombre determinat de punts. Aquest 
efecte lligat a la destrucció de la xarxa històrica de camins en el territori, ocasiona una major extensió 
en els trajectes locals, que en zones essencialment agràries pot arribar a ser important. Aquest 
fenomen es produeix en major mesura en vies amb control d’accessos, pel cas de pas de persones. Si 
ens fixem en l’efecte barrera que origina un eix per a la fauna autòctona, es tracta d’un fenomen 
important a considerar. 
 
 

1.2.1.4 Efecte servitud 
La xarxa viària exerceix un efecte limitador dels usos del sòl en els terrenys situats en les seves 
immediacions. Tal i com ve recollit en la Llei de Carreteres, a part de la zona expropiada de domini 
públic, existeixen dues zones més, delimitades a partir de l’aresta exterior de l’explanada. Aquestes 
zones estableixen diverses restriccions al seu ple ús i domini: la zona de servitud i la zona d’afecció. 
 
A part d’aquestes dues zones, és interessant, a efectes territorials, la denominada línia d’edificació, 
que estableix la prohibició de noves construccions o ampliacions de les existents sense el preceptiu 
permís de l’administració titular de la via, en unes franges paral·leles a l’aresta exterior de la calçada, 
d’amplada variable segons la seva importància. Aquestes distàncies es redueixen en les travesseres de 
les poblacions. 
 
 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

15 

1.2.1.5 Efectes ambientals 
Bona part dels efectes produïts per la xarxa viària sobre el medi ambient deriva, més que de la 
construcció, de la seva utilització, especialment en medi urbà. D’aquesta manera, sorgeix la necessitat 
de crear dintre de la zones urbanes, zones ambientals (zones verdes). 
 
Dintre dels efectes ambientals de les vies de comunicació s’hi inclouen els impactes estètics i 
paisatgístics. Aspectes cada cop més recollits i tinguts en compte en els projectes actuals. 
 
 

1.2.2 Efectes del territori sobre la xarxa viària 

 
Els efectes del territori sobre la xarxa viària són importants, tot i que en menor mesura que els 
considerats anteriorment. 
 

1.2.2.1 Efectes per condicionants geogràfics 
Per raons tècniques de traçat (pendents, radis...) i també econòmiques, el traçat d’una carretera en un 
territori determinat ha de passar necessàriament, per una sèrie de canals i punts de pas. Així, l’accés a 
zones muntanyoses discorrerà de forma obligada al llarg de les valls, i la connexió entre valls 
contigües es realitzarà pels ports de menor cota, fins que les possibilitats tècniques i les necessitats de 
trànsit potencial permetin l’opció de construir una via molt més directe amb viaductes i túnels. 
 
 

1.2.2.2 Efectes per inèrcia territorial 
Els condicionants geogràfics, els corrents comercials, les guerres i altres factors històrics, han 
configurat una determinada estructura territorial definida, bàsicament, per una xarxa d’assentaments 
urbans i de localitzacions productives unida per una malla de comunicacions. Aquesta estructura 
forma un substrat físic sobre el que s’inscriurà la plasmació espacial de tota innovació 
socioeconòmica, però que es caracteritza per la seva enorme rigidesa i inèrcia davant del canvi, al 
tractar-se d’una acumulació històrica produïda durant centenars, i milers d’anys. 
 
Pel que fa a les infraestructures viàries, el mecanisme és clar, suposant un creixement regular de les 
zones urbanes d’un determinat territori, i donat l’increment de motorització, el nombre de 
desplaçaments augmenta en una proporció major, i converteix en insuficients determinats trams de la 
xarxa. La consegüent ampliació o execució d’una nova infraestructura, consolida als eixos existents i 
possibilita un nou creixement de les relacions entre nuclis de població.  



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

16 

2. Descripció del projecte i l’àmbit territorial d’ estudi 
 

2.1 Antecedents 

2.1.1 Marc administratiu 

L’eix viari objecte d’estudi, Eix Diagonal, s’emmarca dintre les propostes del Pla de Carreteres de 
Catalunya de l’any 1985. Dintre del Pla, aquest eix, compost per dues carreteres la C-15 i la C-37, les 
antigues C-244 i C-241, no rep el tractament d’eix com a tal, sinó com a dues carreteres independents. 
La carretera C-244 rep dins el Pla la denominació d’itinerari número 13. 
 
Tant la C-244 com la C-244, catalogades com a carreteres de la xarxa secundària pertanyents a la 
xarxa de carreteres de Catalunya, eren carreteres existents en el moment de redacció del Pla, però les 
seves característiques amb un traçat molt sinuós, no es corresponien a les ambicions marcades en el 
Pla de Carreteres.  
 
D’aquesta manera, es va iniciar un procés, encara inacabat, per a la construcció d’un eix vertebrador 
que  afavorís la mobilitat, millorés les comunicacions i creés sinèrgies entre les quatre ciutats 
importants, capitals de comarca: Vilanova i la Geltrú (Garraf), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 
Igualada (Anoia) i Manresa (Bages). 
 
 

Fig 1. Situació de l’Eix Diagonal en el marc català. 
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2.2 Justificació de l’obra 

 
Catalunya durant dècades s’ha dedicat a invertir de manera molt desigual en el territori català. Les 
majors inversions han anat dirigides a la capital, Barcelona, tot descuidant territori considerat 
perifèric. 
 
Per revertir aquesta situació, mitjançant el Pla de Carreteres de Catalunya, es va voler capgirar la 
situació i planificar i millorar les infraestructures viàries. Disposar d’una xarxa de ciutat forta i plural, 
que estructurés el territori i portés innovació i creixement a tots els punts de territori català, van ser els 
objectius principals a perseguir. 
 
Per aconseguir-ho, cal estimular la creació de noves radialitats, capaces d’unir i crear dinàmiques 
pròpies entre les ciutats i els territoris, unes relacions directes que siguin, alhora, complement i 
alternativa a la fortíssima centralitat que exerceixen Barcelona i la seva àrea metropolitana. 
 
La creació de l’Eix Diagonal representa un corredor per a la comunicació directa i l'intercanvi entre 
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa. Un corredor altament reivindicat per 
aquestes ciutats, per a reforçar i multiplicar les relacions econòmiques, d’intercanvi i coneixement, de 
treball, oci i turisme, entre elles. 
 
Aquesta infraestructura reforça una idea de Catalunya conscient del privilegi de gaudir de la força i 
vitalitat de la seva capital i de la seva àrea metropolitana i que més enllà de la seva influència 
s’articula a través d’un conjunt de ciutats mitjanes amb forta identitat i potencial econòmic, cultural i 
social que volen relacionar-se i travar complicitats i sinèrgies entre elles, com element cabdal per seu 
desenvolupament i del conjunt del País. 
 
Els darrers documents urbanístics en fase de discussió i impulsats pel Govern de la Generalitat parlen 
d’un model de país més eficient, més sostenible i més equilibrat i conclouen que cal avançar cap a un 
país format per una bona xarxa formada per les ciutats mitjanes. Aquest model passa necessàriament 
per dotar-los de majors i millors serveis i d’infraestructures perquè puguin esdevenir pols d’atracció 
que interactuïn en diverses direccions. 
 
L’Eix Diagonal ha de ser un bon exemple d’aquesta voluntat, perquè distribueix la seva xarxa de 
comunicacions amb la voluntat de connectar de forma ràpida i àgil la Catalunya Central i la Marina 
penedesenca.  
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2.3 Eix Diagonal. Característiques 

 
L’Eix Diagonal entre Vilanova i la Geltrú i Manresa es recolza sobre l’itinerari format per la carretera 
C-15 i la C-37 i constitueix la principal via de comunicació entre la Costa Daurada Nord i les 
comarques de la Catalunya Central. 
 
Recorre un eix sud- nord unint les poblacions de Vilanova i la Geltrú, Canyelles, Vilafranca del 
Penedès, St. Pere de Riudebitlles, Capellades, Igualada, St. Salvador de Guardiola i Manresa, amb una 
longitud total de 67 quilòmetres. 
 
Actualment està en servei el 48% d’aquest eix, exactament els trams que corresponen a la carretera 
entre Puigdàlber i Igualada (C-15) i el tram de nova carretera entre Castellfollit del Boix i Sant 
Salvador de Guardiola (C-37). 
 
Per tal de completar l’Eix Diagonal, es construirà una nova carretera de 35 quilòmetres, dels quals 13 
tindran la característica d’autovia (entre Vilanova i la Geltrú i la connexió amb l’N-340 a Vilafranca 
del Penedès). 
 
L’actuació contempla la construcció d’una via preferent de doble calçada (2+2) des de Vilanova fins a 
Vilafranca, i via preferent d’una calçada (1+1) des de Vilafranca fins a Manresa. 
 
Emmarcat dintre aquest eix trobem el tram objecte del nostre estudi. Aquest tram és el comprès entre 
Igualada i Vilafranca del Penedès. 
 
 

2.3.1 Característiques dels trams 

L’Eix Diagonal es pot dividir en diversos trams i subtrams. 
 

2.3.1.1 Vilanova i la Geltrú – Puigdàlber 
a) Vilanova i la Geltrú – Canyelles (7,3 km) 
Un primer tram té característiques urbanes, ja que discorre per una zona de polígons industrials dels 
afores de Vilanova i la Geltrú, entre l’enllaç amb la variant de Vilanova i la Geltrú i l’enllaç amb 
l’autopista C-32. En aquest tram, l’actual C-15 es desdobla, es manté la rotonda inicial existent i es 
construeix una de nova fora del tronc central. També es preveu la formació de l’enllaç amb el sector 
Marquès. 
A continuació, el traçat se separa de l’act ual C-15 i passa a seguir l’autopista C-32 cap a Sant Pere 
de Ribes. Al llarg d’un quilòmetre, es formen unes calçades laterals de l’autopista. Es preveu un enllaç 
inicial amb la C-32 i l’antiga C-15 i un enllaç final a la C-32, a la zona del Montgròs. 
 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

19 

A poca distància d’aquest enllaç, s’inicia el doble túnel del Montgròs, de 1.500 metres de longitud, per 
tal d’evitar l’afectació en aquesta zona protegida pel Pla d’Espais d’Interès Natural. Després del túnel, 
l’autovia continua fins al nord-est del nucli de Canyelles, on se situa l’enllaç “Canyelles” que a més 
permet la connexió amb la carretera de Sant Pere de Ribes, C-15b. 
 
Les principals estructures corresponen a l’ampliació de les existents en el tram inicial i a estructures 
de nova construcció o de reposició de les existents a la resta. Cal destacar un pont de l’enllaç sobre la 
C-32 que tindrà 215 metres de longitud. 
 
b) Canyelles – Vilafranca del Penedès (5,7 k m) 
Correspon al desdoblament de l’actual C-15 entre la connexió amb la C-15b (carretera de Sant Pere de 
Ribes) i l’enllaç amb l’AP-7, a Vilafranca. En general s’aprofita la carretera existent, que es desdobla, 
excepte en un tram situat a cavall dels termes municipals de Canyelles i Olèrdola, en el qual el traçat 
de la futura autovia se separa de la carretera actual fent una variant.  
 
En aquest tram, es construirà un túnel doble, d’uns 650 metres de longitud. A més dels enllaços inicial 
i final, es preveu la construcció de diverses incorporacions i sortides al tronc de l’autovia, juntament 
amb la formació de calçades laterals a la zona de Sant Miquel d’Olèrdola. 
 
Es projecta la construcció de 7 ponts o viaductes, el més llarg dels quals té 42 metres i correspon a la 
connexió amb la BV-2443. També es preveu la formació d’un altre túnel, de 142 metres de longitud, 
que se situa al terme d’Olèrdola, a la zona on ja existeix un túnel per a la carretera actual. 
 
c) Variant de Vilafranca del Penedès (5,6 km) 
Té característiques de carretera convencional. Un primer tram va des de l’enllaç de l’autopista AP-7 
(enllaç Vilafranca centre) fins a l’enllaç amb l’N-340. El traçat discorre en gran part paral·lel i 
aprofitant el corredor de pas de l’autopista AP-7.  
 
Aquest tram té una longitud de 2,4 quilòmetres. A partir de l’enllaç amb la N-340, continua la variant 
de Vilafranca fins a trobar l’actual C-15 i en segueix el traçat fins a l’enllaç de la Granada. Aquest 
segon tram té una longitud de 3,2 quilòmetres. 
 
Els enllaços previstos són tots a diferents nivell i són el de Vilafranca centre, l’enllaç amb l’N-340, 
l’enllaç amb la C-243 (carretera de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d’Anoia) i l’enllaç final o 
enllaç de la Granada. 
 
El projecte inclou la construcció de 4 passos superiors i 11 passos inferiors. Entre els ponts, destaca el 
que es construirà sobre la línia ferroviària, de 65 metres de longitud. 
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d) Vilafranca del Penedès – Puigdàlber (4,1 km) 
L’actuació prevista en aquest tram és el condicionament de la carretera actual (C-15), per adaptar-la a 
les característiques d’una via preferent d’una calçada. El tram s’inicia a l’enllaç de la Granada i 
s’acaba poc després l’enllaç de Puigdàlber, que es remodela. 
 
En alguns trams es formaran calçades laterals o camins de servei per tal de donar una major 
connectivitat a la carretera. El projecte inclou la construcció de 5 passos superiors, per a formar els 
enllaços i per a donar continuïtat als camins interceptats per la carretera. També es preveu la 
construcció d’un viaducte de 42 metres sobre la riera Romaní. 
 
 

Fig 2. Tram Vilanova Puigdàlber. 

 
 
 
 

2.3.1.2 Puigdàlber – Igualada 
Aquest tram, que té uns 21,3 quilòmetres de longitud ja està en servei. Té les característiques de via 
preferent d’una calçada. 
 
 

Fig 3. Tram Puigdàlber – Igualada. 
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2.3.1.3 Igualada – Manresa 
a) Igualada – Castellfollit del Boix (6,9 km) 
La carretera és de nova construcció, independent de la carretera existent actualment. El projecte 
s’inicia al punt on finalitza la C-15, a l’enllaç amb l’antiga N-IIa. Després d’enllaçar amb l’autovia A-
2, el traçat continua per l’est del Puig d’Aguilera i conclou a l’enllaç de Castellfollit del Boix 
(Maians). La carretera té les característiques d’una via preferent, d’altes prestacions, a la qual 
s’accedeix només a través d’enllaços, que són a diferent nivell. 
 
La secció de la carretera està formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres. En 
alguns trams, s’executarà un tercer carril que serveix per a l’avançament dels vehicles lents, amb una 
longitud total de 4 quilòmetres. La carretera abasta els termes municipals d’Òdena, Castellolí, 
Castellfollit del Boix i Vilanova del Camí. 
 
Es preveu la formació de tres enllaços, l’enllaç inicial d’Igualada (amb l’N-IIa), l’enllaç amb l’autovia 
A-2 i l’enllaç de Castellolí. El projecte també inclou la construcció de 4 viaductes, entre els que cal 
remarcar un de 180 metres de longitud al terme de Castellolí. D’altra banda, en aquest tram també es 
construirà un túnel amb una longitud de 163 metres i un túnel artificial de 61,5 metres a la zona de 
Can Jorba. 
 
b) Castellfollit del Boix – Sant Salvador de Guardiola (10,6 km) 
Aquest tram ja està construït. Les obres van concloure a finals de 2005 i van suposar una inversió de 
49 MEUR. 
 
c) Sant salvador de Guardiola – Eix Transversal (5,5 km) 
Aquest tram s’inicia a l’enllaç de Sant Salvador de Guardiola i culmina a l’Eix Transversal (C-25), a 
uns dos quilòmetres de l’enllaç de Sant Joan de Vilatorrada. En un petit tram inicial de 600 metres, la 
via se superposa a la carretera construïda recentment entre aquest enllaç i la rotonda construïda al nord 
del nucli de Sant Salvador de Guardiola. Es mantindrà el ramal de sortida actual de la C-37 a Sant 
Salvador en direcció a Igualada. 
 
Es preveu la construcció de tres túnels. Un primer túnel, d’uns 260 metres de longitud, se situa a la 
zona de Salelles. Al límit entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Manresa, s’ubica un fals 
túnel de 190 metres. El tercer és un doble fals túnel de 170 metres ja proper a l’enllaç final amb l’Eix 
Tranversal. 
 
D’altra banda, cal destacar la construcció d’un gran viaducte, d’uns 850 metres de longitud, que té 
com a objectiu evitar l’afectació a la riera de Rajadell i la plana propera, al terme municipal de 
Manresa. Es preveu un altre viaducte d’uns 100 metres de llargària sobre el torrent de la Por, al terme 
de Sant Salvador de Guardiola. 
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Pel que fa a enllaços, es preveu la formació d’un semienllaç inicial a Sant Salvador de Guardiola, un 
altre a Salelles i un final amb l’Eix Transversal, a Manresa, a uns dos quilòmetres de l’actual enllaç de 
Sant Joan de Vilatorrada. 
 

Fig 4. Tram Igualada – Manresa. 

 
 
 
 
 

2.4 Cronologia de les actuacions 

 
La tesina desenvolupada es centra en un dels trams de l’Eix Diagonal, el que va des d’Igualada fins a 
Vilafranca del Penedès. Aquest tram es pot dividir en subtrams, coincidents amb les diferents fases 
constructives que s’han anat executant al llarg de les dues últimes dècades. D’aquesta manera, a 
continuació es detalla la cronologia d’actuacions que s’han dut a terme en els diferents subtrams de 
l’eix viari. 
 
 

2.4.1 Tram Igualada- Capellades 

El 13 de juliol de l’any 1989 s’inicien els processos per a l’estudi del tram Igualada – Capellades per 
part de la Subdirecció General d’Enginyeria Viària. Aquest tram consistia en una variant de la 
carretera C-244 que uneix, encara ara, Capellades amb Igualada, passant pels municipis de La Pobla 
de Claramunt i Vilanova del Camí. 
 
El 7 de maig de l’any 1991 la Direcció General de Carreteres encarrega a l’Assistència Tècnica la 
redacció del projecte constructiu del tram esmentat anteriorment. I al 24 de desembre del mateix any 
s’encarrega a l’empresa pública dependent de la Generalitat, Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA) la 
gestió de les obres de dit tram. 
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El 9 de gener de l’any 1992 s’aprova definitivament el projecte constructiu del tram. El 19 de gener 
del mateix any surt a concurs públic el concurs per a l’adjudicació de les obres i el 11 de març en surt 
guanyadora l’empresa constructora privada Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC). 
 
No és fins el 26 de juliol de l’any 1994 quan s’inauguren les obres de la variant de la carretera C-244. 
 
 

2.4.2 Tram Capellades – Sant Pere de Riudebitlles 

Aquest tram va suposar una variant a la carretera C-244 des de Capellades fins a Sant Pere de 
Riudebitlles. El tram antic té un traçat molt sinuós amb carrils estrets, oferint un servei molt deficient. 
La construcció d’aquest tram de carretera va suposar reduir 4,5 kilòmetres la longitud total de 
recorregut i passar de realitzar el trajecte en mitja hora a poder-lo recórrer en només 5 minuts. 
 
El 4 de març de l’any 1994 la Direcció General de Carreteres autoritza a GISA la divisió del tram 
Capellades – Vilafranca en dos subtrams, Capellades fins a Sant Pere de Riudebitlles i aquest últim 
fins a Vilafranca del Penedès. 
 
El 23 de desembre del mateix any s’aprova definitivament la Declaració d’Impacte Ambiental 
d’aquest tram, però no és fins el 18 de juliol de dos any més tard, l’any 1994, quan s’aprova 
definitivament el projecte constructiu. 
 
No és fins el 24 de març de l’any 1999 quan s’inauguren les obres del tram Capellades – Sant Pere de 
Riudebitlles, unes obres que es van retardar a causa de millores per protegir espècies animals 
protegides i el medi ambient. 
 
En el mes de juny de l’any 2000 s’inauguren els accessos de les poblacions de Vallbona d’Anoia i 
Sant Pere de Riudebitlles a la carretera C-15, (eix sotmès a estudi d’aquesta tesina). 
 
 

2.4.3 Tram Sant Pere de Riudebitlles – Vilafranca 

El 20 de maig de l’any 1999 la Direcció General de Carreteres aprova tècnicament l’Estudi Informatiu 
i el d’Impacte Ambiental d’aquest tram, però no és fins el 2 de desembre del mateix any quan la 
Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient efectua la Declaració d’Impacte Ambiental 
definitiva.  
 
En dia 10 de febrer de l’any següent la Direcció General de Carreteres aprova els mencionats 
documents i finalment l’aprovació definitiva es produeix el dia 22 de febrer quan el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques ratifica la validesa dels documents. 
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El 30 d’abril de l’any 2001 s’aprova el projecte constructiu entre dues poblacions que es troben dintre 
del subtram entre Sant Pere de Riudebitlles i Vilafranca. Es tracta del projecte constructiu entre 
Torrelavit i Font-Rubí. En aquest mateix any, el dia 5 d’octubre, l’empresa constructora Copisa 
s’adjudica les obres del tram de Sant Pere de Riudebitlles fins a Puigdàlber. 
 
El 13 de gener de l’any 2004 s’obren les ofertes presentades del concurs per a l’adjudicació de les 
obres del tram de Font-Rubí fins a Vilafranca del Penedès. La guanyadora del concurs és una UTE 
(Unió Temporal d’Empreses) formada per Ayesa i Ingeniería del Trazado, S.L. S’anuncia el resultat el 
dia 29 de gener d’aquest mateix any. 
 
Les obres del tram Sant Pere de Riudebitlles – Puigdàlber començades al mes d’octubre de l’any 
2001, es finalitzen el dia 26 de febrer de l’any 2004. 
 
El dia 8 de juny de 2005 es redacta el projecte constructiu entre Puigdàlber i La Granada i surt a 
exposició pública el dia 8 de juny de l’any 2006. 
 
Amb data 17 de desembre de l’any 2007 es publica al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya) l’anunci d’informació pública de l’avantprojecte de “Millora general. Condicionament 
carreteres C-15 i C-37”. 
 
El dia 20 de maig de l’any 2008 s’aprova definitivament per part del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de l’avantprojecte “Millora general. Condicionament carreteres C-15 i C-37”. El dia 
10 de juny del mateix any s’obre el concurs per a la licitació de les obres pendents de l’Eix Diagonal. 
I finalment, el dia 11 de desembre de 2008 s’adjudica la concessió de l’Eix Diagonal a les empreses 
Iridium Conseciones de Infraestructures, S.A. i CAT Desenvolupament de Concessions Catalanes, 
S.L. per un valor de 420,8 milions d’euros. 
 
Aquest tram està executat parcialment en l’actualitat. El tram Sant Pere de Riudebitlles – Puigdàlber ja 
està finalitzat, però el tram següent Puigdàlber – Vilafranca discorre per l’antic traçat de la C-244, tot 
esperant les obres de millora previstes per l’any 2009. 
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1.3 Horitzó. Posada en funcionament 

 
Per finalitzar i completar el traçat de l’Eix Diagonal falten 35 kilòmetres de carretera de nova 
construcció.  
 
La concessió de l'Eix Diagonal està formada per un conjunt d'actuacions que s'executaran de forma 
individualitzada entre el primer semestre de 2009 i l'any 2012. En aquest sentit, la planificació de les 
obres la constituirà el tram Castellfollit del Boix - Manresa, en el qual els treballs començaran el 
primer semestre del 2010 i finalitzaran el 2012. 
 
Pel que fa al tram Igualada - Castellfollit del Boix les obres s'iniciaran durant el segon semestre de 
2009 i conclouran el segon semestre de 2011. Paral·lelament, al tram Vilafranca del Penedès - 
Igualada les obres s'iniciaran el primer semestre de 2010 i conclouran durant el 2012.  
 
Finalment, les obres en el tram Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès començaran el segon 
semestre de 2009 i finalitzaran durant l'any 2012. Aquest tram s'iniciarà amb la construcció d'un pas 
inferior sota l'autopista AP-7, a Vilafranca del Penedès. 
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2.5 Característiques tècniques 

 
Per explicar les característiques tècniques de l’eix objecte d’aquest estudi podem realitzar una 
separació per trams. Aquest trams coincideixen amb la cronologia d’obra executada des dels seus 
inicis fins a l’actualitat. 
 

2.5.1 Tram Igualada – Capellades 

Aquest tram de carretera es va dissenyar per una velocitat de 80 km/h. 
 
A continuació es resumeixen els valors característics en planta i en alçat: 
 

2.5.1.1 Valors característics en planta 
- Nº de corbes: 14 
- Radi mínim: 170 m 
- Radi màxim: 10.000 m 
- Clotoides: paràmetre mínim: 100 m 
- Clotoides: paràmetre màxim: 350 m 
- Longitud trams rectes: 3.462,78 m 
- Longitud corbes circulars: 2.489,94 m 
- Longitud de transicions: 2.051,79 m 
- Longitud total: 8.005,51 m 

 

2.5.1.2 Valors característics en alçat 
- Pendent màxima: 5 % 
- Pendent mínima: 0,34 % 
- Longitud pendent màxima: 494,72 m 
- Longitud pendent mínima: 483,12 m 
- Nº  d’acords: 13 
- Kv convex mínim: 3.000 
- Kv còncau mínim: 2.500 

 

2.5.1.3 Enllaços i variants de camins 
Els enllaços que es van projectar, tots a diferent nivell, són els següents: 
 

a) Enllaç de Capellades que connecta el tronc de la C-15 amb la C-244. 
b) Enllaç d’Igualada que connecta el tronc de la carretera C-15 amb la variant de la N-II, 

transformada amb accés a Igualada des de l’autovia A-2. Es tracta d’un enllaç en trompeta. 
c) Enllaç a la Pobla de Claramunt. 
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Es van projectar 11 variants de camins que van comportar el disseny de 5 obres de pas. 
 

2.5.1.4 Seccions tipus 
La secció transversal del tronc de la variant és la següent: 
 

- Bermes exteriors: 2 x 0,50 m 
- Vorals: 2 x 1,50 m 
- Calçada: 7,00 m 

 
La secció transversal dels ramals d’enllaç és: 

- Bermes exteriors: 2 x 0,50 m 
- Voral esquerre: 0,50 m 
- Voral dret: 1,50 m 
- Calçada: 4,50 m 

 
La secció transversal dels camins és de 5 m. 
 

2.5.1.5 Ferms 
- 0,06 m de mescla bituminosa tipus D-12 en capa de rodadura. 
- 0,06 m de mescla bituminosa tipus G-20 en capa intermitja. 
- 0,13 m de mescla bituminosa tipus G-25 en capa base. 
- Explanada E3 de 0,50 m d’espessor en els trams de terraplè i de 0,35 m d’espessor en els 

trams de desmunt. 
 
Aquesta secció correspon a un ferm del tipus nº 231 de la Instrucció 6.1-I.C. apta per a suportar un 
trànsit T2 sobre explanada E3. 
 

2.5.1.6 Estructures 
En aquest tram s’hi van projectar 6 estructures de diverses tipologies i característiques tècniques  
diferents. 
 

- Llosa postensada de 21,495 m de llum situada a l’enllaç amb Capellades, que permet restituir 
els moviments de la carretera Capellades - Piera sota el tronc de la C-15. 

- Ampliació del pont existent sobre l’Anoia a l’alçada de Capellades mitjançant una estructura 
de 14,072 m de llum. 

- Viaducte sobre la línia de ferrocarrils de la Generalitat de 35,70 m de longitud. 
- Viaducte de 3 vans en que la llum de càlcul és de 39,40 m, format per 3 grups de 4 bigues 

pretensades en forma de doble T. 
- Viaducte de 5 vans en que la llum de càlcul és de 35,74 m, format per 5 grups de 4 bigues 

pretensades en forma de doble T. 
- Llosa postensada de 29,509 m de llum que enllaça amb l’antiga carretera N-II. 
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Es van projectar nombroses estructures de contenció de terres així com diverses obres de drenatge. 
 
 

2.5.2 Tram Capellades – Sant Pere de Riudebitlles 

La longitud d’aquest tram és de 9,5 km unint les poblacions de Capellades i Sant Pere de Riudebitlles. 
 
Aquest tram de carretera, continuació de l’anterior tram, manté una velocitat específica de projecte de 
80 km/h. 
 
A continuació es resumeixen els valors característics en planta i en alçat: 

 
2.5.2.1 Valors característics en planta 

- Radi mínim: 250 m 
- Radi màxim: 2.000 m 
- Clotoides: paràmetre mínim: 140 m 
- Clotoides: paràmetre màxim: 450 m 
- Longitud total: 9.500 m 

 

2.5.2.2 Valors característics en alçat i en secció transversal 
- Pendent màxima: 6 % 
- Peralt màxim: 6,6 % 
- Kv convex mínim: 3.500 
- Kv còncau mínim: 3.500 

 

2.5.2.3 Enllaços i variants de camins 
Els enllaços que es van projectar, tots a diferent nivell, són els següents: 
 

a) Enllaç de Canaletes que connecta amb el tronc de la C-15 mitjançant un enllaç en diamant. 
b) Enllaç de Sant Pere de Riudebitlles que connecta amb el tronc de la C-15 mitjançant una 

rotonda el·líptica en diferent nivell. 
 
Es van projectar nombrosos calaixos per al pas de camins intersectats per la construcció de l’eix viari. 
 

2.5.2.4 Seccions tipus 
La secció transversal del tronc de la variant és la següent: 
 

- Bermes exteriors: 2 x 0,50 m 
- Vorals: 2 x 1,50 m 
- Calçada: 7,00 m 

 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

29 

La secció transversal dels ramals d’enllaç és: 
- Bermes exteriors: 2 x 0,50 m 
- Voral esquerre: 1,00 m 
- Voral dret: 1,50 m 
- Calçada: 4,00 m 

La secció transversal dels camins és de 5 m. 
 

2.5.2.5 Ferms 
- 0,06 m de mescla bituminosa tipus D-20 en capa de rodadura. 
- 0,09 m de mescla bituminosa tipus G-20 en capa intermitja. 
- 0,10 m de mescla bituminosa tipus G-25 en capa base. 
- Explanada E3 de 0,50 m d’espessor en els trams de terraplè i de 0,35 m d’espessor en els 

trams de desmunt. 
 
Aquesta secció correspon a un ferm del tipus nº 231 de la Instrucció 6.1-I.C i la 6.2-I.C. apta per a 
suportar un trànsit T2 sobre explanada E3. 
 

2.5.2.6 Estructures 
En aquest tram s’hi van projectar les següents estructures: 
 

- Viaducte 1: enllaçant amb l’enllaç existent de la carretera C-15 amb Capellades es construeix 
un viaducte de 176 m de longitud total sobre el riu Anoia. 

- Túnel 1: el viaducte anterior desemboca a un túnel de 218 m de longitud. La secció 
transversal d’aquest túnel és de 2 carril de 3,50 m cada un, amb vorals de 0,75 m. El gàlib 
horitzontal total és de 11,50 m i el gàlib vertical mínim a la zona dels hastials és de 5 m 
d’alçada. 

- Viaducte 2: viaducte de 113 m de longitud total, situat a la sortida del túnel 1. 
- Túnel 2: túnel de 390 m de longitud i de secció transversal idèntica al túnel 1. Es tracta d’un 

fals túnel. 
- Viaducte 3: viaducte de 209 m de longitud. 
- Túnel 3: túnel de 113 m de longitud. La seva secció transversal és de 3 carrils de 3,50 m, un 

voral dret de 0,75 m i l’esquerre de 0,75 m. El gàlib horitzontal és de 14 m. 
- Viaducte 4: viaducte de 74 m de longitud total. 

 

2.5.3 Tram Sant Pere de Riudebitlles – Puigdàlber 

Aquest tram és l’últim que està executat de nova construcció. La longitud del recorregut entre Sant 
Pere de Riudebitlles i Puigdàlber és de 5,8 km. 
Aquest tram de carretera, continuació de l’anterior tram, manté una velocitat específica de projecte de 
80 km/h. 
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A continuació es resumeixen els valors característics en planta i en alçat: 
 

2.5.3.1 Valors característics en planta 
- Radi mínim: 300 m 
- Clotoides: paràmetre mínim: 150 m 
- Longitud total: 5.800 m 

 
2.5.3.2 Valors característics en alçat i en secció transversal 

- Pendent màxima: 5,25 % 
- Peralt màxim: 6,6 % 
- Kv convex mínim: 3.500 
- Kv còncau mínim: 3.500 

 

2.5.3.3 Enllaços i variants de camins 
Els enllaços que es van projectar, tots a diferent nivell, són els següents: 
 

a) Enllaç de Les Casetes d’en Raspall amb el tronc de la carretera mitjançant una mini-glorieta 
situada sobre el tronc. 

b) Enllaç del Pla del Penedès amb la C-15 mitjançant un enllaç de tipus diamant on el tronc de 
la carretera passa deprimit.  Donada la proximitat d’aquest enllaç amb el de Puigdàlber es va 
preveure la disposició d’un carril addicional en sentit Vilafranca que uneix el carril 
d’incorporació del Pla del Penedès amb el de desacceleració de Puigdàlber, donat que no es 
disposava dels 600 m mínims exigits al borrador de la Instrucció 3.1-I.C. del 95. 

 
A partir de Puigdàlber tots els enllaços projectats ja no es van executar. 
 

2.5.3.4 Seccions tipus 
La secció transversal del tronc de la variant és la següent: 
 

- Bermes exteriors: 2 x 0,50 m 
- Vorals: 2 x 1,50 m 
- Calçada: 7,00 m 

 
La secció transversal dels ramals d’enllaç és: 

- Bermes exteriors: 2 x 0,50 m 
- Voral esquerre: 1,00 m 
- Voral dret: 1,50 m 
- Calçada: 4,00 m 

 
La secció transversal dels camins és de 5 m i un cunetó de 2m. 
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2.5.3.5 Ferms 
- 0,06 m de mescla bituminosa tipus D-20 en capa de rodadura. 
- 0,06 m de mescla bituminosa tipus S-20 en capa intermitja. 
- 0,08 m de mescla bituminosa tipus G-20 en capa base. 
- 0,25 m de tot-ú artificial. 
- Explanada E3 de 0,50 m d’espessor en els trams de terraplè i de 0,35 m d’espessor en els 

trams de desmunt. 
 
Aquesta secció correspon a un ferm del tipus nº 232 de la Instrucció 6.1-I.C i la 6.2-I.C. 
 

2.5.3.6 Estructures 
En aquest tram s’hi van projectar les següents estructures: 

- Glorieta corresponent a l’enllaç amb el municipi de Les Casetes d’en Raspall, que origina un 
petit túnel de 40 m de longitud. 

- Obra de fàbrica de 45 m de longitud conformant l’enllaç amb el municipi del Pla del 
Penedès. 

- 2 Obres de fàbrica que permeten el pas superior de dos camins de terres. 
 

2.5.3.7 Trànsit 
 
Els valors de disseny que es van adoptar pel càlcul del número de vehicles són: 

- I.M.D. 94 = 7.065 veh/d 
- % Pesants = 9% 

 
Considerant un creixement mitjà anual del 5 % s’obté que a l’any teòric de posada en funcionament: 

- I.M.D. 98 = 8.588 veh/d 
- I.M.D p/carril = 387 veh/d 
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2.6 Marc territorial: Àmbit comarcal 

 
L’Eix Diagonal discorre per diferents comarques del territori català, el seu àmbit d’influència és 
bàsicament intercomarcal, convertint-se així en una infraestructura d’interès provincial (Barcelona). 
Uneix les comarques centrals de Catalunya (Bages, Anoia) amb comarques de la costa (Garraf) 
passant per l’Alt Penedès. La seva importància, doncs, és cabdal per a crear nous fluxos de mobilitat 
entre les ciutats mitjanes que comunica.  
 
Com que l’estudi de la present tesina es centra en el subtram de l’Eix Diagonal que va des d’Igualada 
fins a Vilafranca del Penedès, a continuació, es detalla amb més profunditat les característiques de les 
comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès.  
 

2.6.1 L’Anoia 

El territori de la comarca de l’Anoia ocupa una extensió de 866,28 km2, té 114.810 habitants (2008) i 
la seva capital és Igualada. 
 
La comarca de l’Anoia es troba situada a l’extrem est de la depressió central catalana, a la vall del riu 
Anoia (afluent del riu Llobregat). Limita al nord amb el Solsonès, a l’oest amb la Segarra, la Conca de 
Barberà i l’Alt Camp, al sud amb l’Alt Penedès i a l’est amb el Baix Llobregat i el Bages.  
 
La comarca es constitueix en 3 unitats geogràfiques bàsiques: la Conca d’Òdena, situada a la part 
central, l’Alta Anoia i el Pla de Montserrat. Aquesta última és la part que limita amb el Baix Llobregat 
a partir del “congost de Capellades”. Fora d’aquestes 3 unitats trobem el Bruc, que es troba una 
vegada passat el Coll del Bruc, entre Montserrat i el Pla de Montserrat. 
 
La meitat nord conforma l'Alta Segarra, part de la qual no vol pertànyer a l'Anoia sinó a aquesta 
comarca històrica, i orbita vers Cervera i Manresa mentre que la meitat sud de l'Anoia pertany al 
territori històric del Penedès. 
 
Les principals unitats de relleu de la comarca són: la Serra de Miralles, la Serra de Rubió (amb un parc 
eòlic), la Serra del Bruc, la Serra de la Llacuna i Montserrat (la seva vessat sud-est). 
 
El clima de l'Anoia és de transició entre el típicament mediterrani i el continental. Els contrasts 
tèrmics estacionals són molt marcats. Les primaveres i les tardors són curtes, mentre, els estius i 
hiverns són llargs i de temperatures extremes. La vegetació natural és típicament mediterrània amb 
predomini d'alzines i garrigues, alternades en algunes zones amb roures, pinars, garrigues i matolls. 
L'acció de l'home, però l'ha degradat i ha afavorit la proliferació de pi garric i pi negre. 
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Les principals vies de comunicació són: l’autovia A-2, l’Eix transversal, l’eix Valls – Olot (C-37) i 
l’Eix Garraf – Anoia (C-15). Aquestes dues últimes vies constitueixen l’anomenat Eix Diagonal. En 
referència a les infraestructures ferroviàries, a la zona de l'Alta Anoia hi passa, també la línia de 
ferrocarril d'ADIF que uneix Manresa i Saragossa. Igualada, a la vegada, està comunicada amb 
Barcelona per un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Hi ha un projecte d'un nou eix 
ferroviari diagonal Lleida-Girona que travessaria la comarca per la zona de la Conca d'Òdena. 
 
L'activitat econòmica de la comarca es centra en l'agricultura i la indústria. Així, una quarta part de 
l'extensió de la comarca està ocupada per conreus, predominant el conreu de secà, principalment 
cereals. Excepte la plana central on es cultiva l'olivera, l'ametller, l'avellaner; la vinya ocupa gairebé 
en exclusiva els vessants orientats a l'Alt Penedès. D'altra banda, la ramaderia, sobretot la porcina i 
l'avicultura, constitueix un complement a la seva economia.  
 
La comarca té una llarga tradició industrial centrada a la seva capital, Igualada, i a la vall del riu 
Anoia, on hi destaca la indústria tèxtil, la del cuir i la indústria paperera. Aquests sectors són seguits 
en importància per la indústria metal·lúrgica, el sector alimentari i la construcció.  
 
Finalment, el sector serveis i comerç exerceix un paper primordial a Igualada, Calaf i Capellades. 
Algunes poblacions com Piera o la Llacuna han esdevingut populars zones de segona residència. 
 
 

2.6.2 L’Alt Penedès 

L'Alt Penedès, amb una extensió de 592,41 km², és la més gran de les dues comarques de l'extrem sud 
de la Depressió Pre-litoral catalana, té 101.758 habitants (2008) i la seva capital és Vilafranca del 
Penedès. 
 
La comarca de l’Alt Penedès es troba situada entre les comarques de l’Anoia, al nord, el Baix 
Llobregat a l’est, el Garraf i el Baix Penedès al sud i l’Alt Camp a l’oest. Els límits comarcals són en 
general ben definits en els sectors de muntanya, però imprecisos en els extrems oriental i meridional, 
on no hi ha solució de continuïtat amb les comarques veïnes del Baix Llobregat i el Baix Penedès.  
 
La disposició del relleu de l'Alt Penedès és senzilla: una depressió longitudinal i un marge de 
muntanyes que la limiten pertot arreu, excepte pels extrems nord-est i sud-oest. El 76% de la comarca 
és situat per dessota dels 400 m, i correspon als terrenys de la depressió, una tercera part dels quals no 
arriben als 200 m; en conseqüència, i de manera anàloga a moltes altres comarques catalanes, poden 
diferenciar-se dos sectors característics i d'extensió desigual: la plana i la muntanya. 
 
Les principals unitats de relleu de la comarca són la Serra de Mediona, la Serra de Miralles, el massís 
de Bonastre i les muntanyes de Garraf. 
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Els factors bàsics del clima de l’Alt Penedès són la proximitat al mar i la configuració del relleu. 
D'una banda, la plana del Baix Penedès i l'alçada poc considerable de la Serralada Litoral afavoreixen 
l'entrada dels vents marítims, i d'altra banda, la barrera de muntanyes del nord, especialment a la 
meitat occidental, actua com a obstaculitzadora de la circulació de l’aire i origina condensacions de 
masses d’aire procedents del Mediterrani. 
 
Les temperatures altes i la pluviometria escassa originen al pla una aridesa notable a l'estiu amb dèficit 
hídric des del mes de juny fins al setembre. A la muntanya o no hi ha aridesa o és molt petita. 
Aquestes característiques configuren un clima mediterrani litoral, desnaturalitzat a l'interior per 
efectes del relleu i de l'altitud i amb aridesa estival. 
 
La vegetació natural és típicament mediterrània amb predomini del pi blanc, ocupant zones que 
anteriorment eren de predomini de l’alzina. 
 
Les principals vies de comunicació són: l’autopista AP-7, la N-340 que recorre la comarca 
longitudinalment, l’eix Garraf – Anoia (C-15) i la carretera C-243 que comunica amb Martorell i 
Terrassa. Pel que fa a infraestructures ferroviàries, té la línia de ferrocarril Barcelona – Tarragona i 
recentment, el pas del tren d’alta velocitat que recorre bona part de la comarca, passant per Vilafranca 
del Penedès. 
 
L’activitat econòmica de la comarca es centra en l’agricultura, la indústria i el sector serveis. 
L’agricultura té una important i reconeguda tradició vitivinícola, que representa bona part dels 
ingressos de la comarca. D’aquesta manera, bona part del paisatge de l’Alt Penedès es troba dominat 
per grans extensions de conreu de vinya. 
 
La implantació industrial té una llarga tradició, afavorida per unes bones comunicacions, proximitat 
als consumidors, disponibilitat d’aigua... Bona part del sector industrial es concentra en empreses del 
sector de l’aigua i energia, indústria química, transformadora de metalls i manufactureres. 
 
Finalment, el sector serveis, de comerç i turisme, té una gran importància econòmica, complementats 
amb el volum de negoci que genera l’elaboració de vins i caves. 
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3. Anàlisi dels efectes 
 

3.1 Metodologia 

3.1.1 Establiment d'una base de dades 

Les dades que reuneix aquesta tesina provenen de diverses fonts. En primer lloc tenim tota la 
informació de tipus estadístic de les comarques i municipis afectats, informació que recull la possible 
afectació de l'eix viari en el territori. I en segon lloc, es disposa d'entrevistes realitzades a persones 
relacionades amb institucions, que aporten una visió dels aspectes positius i negatius que ha aportat la 
nova infraestructura en els municipis d'estudi. 
 

3.1.2 Establiment d'un marc temporal d'estudi 

Per a realitzar l’estudi objecte d’aquesta tesina s’ha intentat fixar un marc temporal basat en dos 
períodes diferenciats: situació ex-ante i situació ex-post, o sigui, un primer període basat en l’anàlisi  
de les dades abans de la construcció de l’eix viari (cada tram té un període diferent a causa de les 
diferents fases que s’han executat espaiades en el temps) i un segon període basat en l’anàlisi dels 
efectes de la construcció de la carretera al seu pas pels diferents municipis estudiats. 
 

3.1.3 Àmbits municipals d'estudi 

Per analitzar els efectes socioeconòmics i ambientals que ha suposat i suposa la construcció i posada 
en servei de la carretera C-15 en el tram entre Igualada i Vilafranca del Penedès s’ha optat per 
analitzar els efectes socioeconòmics i ambientals que s’han produït en alguns municipis propers a l’eix 
viari. Els municpis analitzats són les dues capitals de comarca: Igualada (Anoia) i Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès) i dos municipis més com són Capellades (Anoia) i Sant Pere de Riudebitlles 
(Alt Penedès).  
 
Els motius pels quals s’han triat aquestes dues ciutats i aquests dos municipis són diversos. Per una 
banda, escollir les dues ciutats era obligat, ja que representen les capitals de les seves respectives 
comarques i perquè coincideixen amb els límits del tram a analitzar. Pel que fa als dos municipis més 
petits, estan situats de manera que separen l’eix d’estudi en quatre trams equidistants, constitueixen els 
nuclis de població més importants i influents després de les capitals i el motiu fonamental és que els 
subtrams en que s’ha anat executant l’obra són: Igualada - Capellades, Capellades - Sant Pere de 
Riudebitlles i Sant Pere de Riudebitlles - Vilafranca del Penedès. 
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3.1.4 Elecció dels indicadors per avaluar els efectes 

L'anàlisi dels efectes territorials de la carretera C-15 en el tram Igualada – Vilafranca del Penedès, es 
modelen a partir de 3 informacions bàsiques: 
 

- L'estructura territorial on està ubicada la nova via. 
- La situació socioeconòmica de l'època d'afecció i anterior a la inauguració. 
- La millora de l'accessibilitat aportada per la carretera. 

 
Pel que fa referència a la descripció de l'estructura territorial, es pot fer a partir de 4 elements 
(indicadors), que configuren l'esquema seguit per a la realització de l'estudi: 
 

- Sistema ambiental. 
- Sistema d'assentaments. 
- Sistema productiu. 
- Sistema d'infraestructures. 

 
 

3.1.4.1 Sistema ambiental 
El sistema ambiental és l'espai natural en la seva situació actual després dels processos de 
transformació generats per la dinàmica natural i antropològica al llarg de la seva història. L'estructura 
territorial ha condicionat el sistema de ciutats i la posició de les àrees de desenvolupament humà. 
 
Cal delimitar si existeix una configuració territorial singular, on l'orografia té una paper important, el 
que es tradueix en un alt percentatge de sòl en pendent, ocupat molt sovint per masses boscoses i àrees 
amb vegetació densa. 
 
La relació entre configuració geomorfològica i sistema de ciutats ha estat sempre complexa: els 
indrets originals de poblament, buscant els punts més favorables en els grans corredors litoral i intern, 
o les localitzacions estratègiques en els passos transversals, han quedat sovint desbordats pels 
creixements posteriors, no obstant, encara és fàcil reconèixer la lògica de les directrius territorials que 
els han estructurat. 
 
Aprofundir en el coneixement de les constants territorials, des de la perspectiva de les estratègies 
d'ordenació implica incorporar-les com a criteri de projecte. El coneixement de la configuració 
geomorfològica d'un territori determinat, té sentit en la mesura en què pot oferir pautes i criteris per a 
la projecció. 
 
La evidència de moltes inversions desafortunades demostra com, a partir del moment en que els 
creixements desborden els esquemes que emanen de les directrius territorials, calen accions de 
reconducció, assimilació o recomposició. 
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El territori ens interessa com a marc i camp de les activitats urbanes. Hi ha tres enfocaments 
essencials: 
 

- El territori vist com a capacitat d'acollir activitats humanes. 
- La vulnerabilitat del medi als diferents usos, com l'activitat humana pot degradar el medi. 
- Potencialitat de la zona d'ús, el territori com a recurs natural, és a dir, que també pot ser 

explotat físicament, mitjançant l'extracció de recursos naturals. 
 
Els elements del medi físic que hem de tenir en compte en un anàlisi territorial són: 
 

- El relleu: és el factor més decisiu. Els elements que cal estudiar dins del mateix són, la cota, 
la pendent i el concepte d'efecte barrera i canal de pas. 

- La xarxa hidrogràfica: cal tenir presents la xarxa fluvial, els aqüífers. L'aigua suposa un 
factor de localització molt important, però també un recurs energètic. 

- El clima: s'està convertint en factor de localització. Està configurat per la temperatura, les 
precipitacions, la insolació, els vents... 

- El sòl: cal considerar la seva capacitat edàfica, la seva geotècnia. És un recurs molt important 
per a activitats com l'obra civil i l'edificació. 

- La vegetació: és el resultat de les característiques del relleu, el clima i del sòl. Ens interessa 
des del punt de vista de recurs natural i paisatgístic. 

 
 

 3.1.4.2 Sistema d'assentaments 
Són 5 els punts a considerar en l'anàlisi dels efectes territorials d'una infraestructura viària sobre el 
sistema d'assentaments: 
 

- L'anàlisi de com es distribueix la població en el territori, el poblament i la densitat. Dins de 
poblament s'hauran de tenir en compte 3 factors com són la natalitat, la mortalitat i els 
moviments migratoris. 

- El tamany dels assentaments. 
- Les funcions dominants d'aquests municipis. 
- Les relacions funcionals i de dependència entre municipis i ciutats. 
- Àrees d'influència dels municipis i ciutats. 

 
La ciutat és un indret de creació de mercat de treball. Un àmbit on la gent que hi viu, també treballa o 
ho fa en un altre indret del mateix àmbit. Fins on arriba l'àmbit d'una ciutat depèn de la població de 
l'entorn que treballa en aquest nucli central. 
 
 

 3.1.4.3 Sistema productiu 
L'estructura territorial és el resultat d'un procés dinàmic entre la localització d'assentaments, 
d'activitats i infraestructures. 
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Pel que fa a la localització d'activitats, si les millores d'accessibilitat han convertit la zona d'influència 
en una zona suficientment apta per a localitzar-hi certes activitats, només caldrà que la situació 
socioeconòmica ho permeti i potenciï per fer realitat aquest efecte estructurant de la infraestructura del 
transport. 
 
Per tant, és del tot necessari valorar aquesta situació socioeconòmica anterior i la seva evolució com a 
resultat de la implantació de l'eix viari d'estudi. Així doncs, l'estudi dels efectes de la carretera sobre el 
sistema productiu, partirà d'un anàlisi dels principals indicadors de l'activitat econòmica (taxes 
d'activitat, ocupació, atur, nivells d'inversió...) incidint en els 3 sectors, primari, secundari i terciari. 
 
D'aquesta manera es defineix el grau de dinamisme econòmic d'una zona determinada i permet valorar 
el grau d'aprofitament productiu de la població, així com els canvis esdevinguts a l'estructura 
econòmica i social en el període concret d'estudi. 
 
 
 
 

 3.1.4.4 Sistema d'infraestructures 
Les infraestructures de transport tenen una funció essencial, que és la de canalitzar fluxos de persones 
i mercaderies entre dues activitats localitzades (nuclis urbans). 
 
Els efectes territorials que es deriven de les infraestructures del transport són: 
 

- Accessibilitat: les infraestructures de transport confereixen accessibilitat des del punt de vista 
territorial. És a dir, disminueixen el cost generalitzat de temps. Territorialment, el que és més 
significatiu és que com a conseqüència de l'accessibilitat es jerarquitza el territori. 
L'accessibilitat ve donada per la capacitat d'accedir més ràpidament a la via de nova 
construcció. 

- Funció estructurant de la xarxa viària: és una conseqüència del primer efecte. Té dos nivells, 
de desenvolupament econòmic i de la forma d'ocupació del territori. 

- Efecte condicionant: l'absència de la infraestructura dificulta que aquest desenvolupament es 
produeixi. La infraestructura és condició necessària però no suficient per al desenvolupament 
del territori. 

- Altres efectes: 
a) Sobre la xarxa de sistema de ciutats: fan que un territori que no tenia relacions 

periòdiques amb una metròpoli passi a estar molt més a prop en quant a temps de 
connexió. També facilita les relacions entre dues metròpolis connectades. 

b) Sobre els equipaments; el canvi entre relació de ciutats comporta canvis en l'estructura 
jeràrquica dels equipaments. 

c) Sobre el medi físic: ocupació del sòl, afecció a vessants de muntanyes, afecció a la xarxa 
hidrogràfica, efecte barrera. 
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d) Efecte provocats per l'entrada en funcionament de la nova infraestructura: fa referència 
als costos del transport. 

e) Contaminació atmosfèrica: el seu efecte pot influir en si considerem una aposta per la 
carretera o pel ferrocarril. 

f) Contaminació acústica: important efecte provocat el pas de trànsit rodat. 
g) Congestió: els costos de la congestió poden ser importants, augmentant altres efectes 

com el de la contaminació atmosfèrica i els costos del transport en general. 
h) Efectes sobre l'accidentalitat: es produeixen nombrosos accidents de trànsit que poden 

provocar mortalitat. 
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3.2 Anàlisi dels indicadors 

3.2.1 Sistema ambiental 

El medi físic i ambiental on es desenvolupa un Planejament ha de ser de característiques naturals ben 
conegudes i de límits perfectament definits, única manera de garantir un encertada elecció qualitativa i 
quantitativa de l’àmbit d’actuació.  
 
A continuació s’exposa una breu descripció de l’estat incial dels municipis per on discorre la carretera 
i una avaluació dels efectes produïts per la seva construcció. 
 

3.2.1.1 Estat inicial 
 
3.2.1.1.1 Igualada 
Igualada té una extensió de 8,12 km2 amb 38.164 habitants l’any 2008. La ciutat  es troba situada a la 
banda esquerra del riu Anoia, a 315,8 metres sobre el nivell del mar, en el centre de la fossa d’erosió 
que rep el nom de Conca d’Òdena. El municipi limita al nord i a l’oest amb el terme municipal 
d’Òdena, a l’est amb Vilanova del Camí, i al sud amb el riu Anoia, que serveix de partió amb el terme 
de Santa Margarida de Montbui. El relleu del terme municipal d’Igualada és poc accidentat, només 
trencat per algunes alineacions de turons, en són un bon exemple Les Comes. 
 
La conca d’Òdena està està formada per sediments marins de l’època de l’Eocè que han constituït 
fonts de guixos que han estat tradicionalment aprofitats per a l’obtenció de claç. 
 
Per Igualada hi passa el riu Anoia, afluent del Llobregat. La conca del riu Anoia té una extensió de 
929,4 km2 amb un cabal mitjà de 2,37 m3/s. Malgrat el seu cabal pobre i irregular, les seves aigües han 
estat aprofitades exhaustivament per a regar una llenca d'horta, per a adobar pells i com a força motriu 
per a moure molins i fàbriques. Aquests és el motiu principal pel qual des de fa centenars d’anys 
Igualada presenta una indústria tèxtil de curtits molt imortant. 
 
El clima d’Igualada és el que trobem a la comarca de l’Anoia. Un clima de transició entre el 
típicament mediterrani i el continental. Els contrasts tèrmics estacionals són molt marcats. Les 
primaveres i les tardors són curtes, mentre, els estius i hiverns són llargs i de temperatures extremes.  
 
La vegetació natural és típicament mediterrània amb predomini d'alzines i garrigues, alternades en 
algunes zones amb roures, pinars, garrigues i matolls. L'acció de l'home, però l'ha degradat i ha 
afavorit la proliferació de pi garric i pi negre. 
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3.2.1.1.2 Capellades 
Capellades és un municipi de la comarca de l’Anoia situat en una plataforma travertínica 100 metres 
per damunt del nivell del riu Anoia a 317 metres per sobre del nivell del mar. La seva extensió és de 
2,9 km2 i té 5458 habitants aproximadament. El muncipi limita a nord i a l’oest amb el terme 
municipal de la Torre de Claramunt, al sud amb el municipi de Cabrera d’Igualada i a l’est amb el riu 
Anoia i la muntanya de Miramar, que forma part de la Serralada Prelitoral.   
 
Els materials sobre els quals s’assenta el municipi de Capellades daten del paleozoic (era primària). 
Són materials calcaris que han format travertins a causa de l’efecte de l’abundosa aigua que hi hagut 
tradicionalment a la zona. 
 
Per Capellades hi discorre el riu Anoia, afluent del Llobregat. Malgrat el seu cabal pobre i irregular, 
les seves aigües han estat aprofitades exhaustivament com a força motriu per a moure molins i 
fàbriques. Tradicionalment l’aigua ha anat vinculada a l’economia del municipi, ja que antigament 
s’hi van instal·lar nombrosos molins paperers. En l’actualitat, existeixen diverses indústries dedicades 
al sector paperer i el tèxtil. 
 
El clima de Capellades és semblant al de la comarca de l’Anoia.  Un clima de transició entre el 
típicament mediterrani i el continental. Els contrasts tèrmics estacionals són molt marcats. Les 
primaveres i les tardors són curtes, mentre, els estius i hiverns són llargs i de temperatures extremes.  
 
La vegetació natural és típicament mediterrània amb predomini d'alzines i garrigues, alternades en 
algunes zones amb roures, pinars, garrigues i matolls. L'acció de l'home, però l'ha degradat i ha 
afavorit la proliferació de pi garric i pi negre. 
 
 
3.2.1.1.3 Sant Pere de Riudebitlles 
Sant Pere de Riudebitlles és un municipi de de la comarca de l’Alt Penedès. Situat a 246 metres 
d’alçada respecte el nivell del mar. La seva extensió és de 5,38 km2 i presenta 2359 habitants. El 
municipi limita al nord amb el terme municipal de Mediona, al sud amb Torrelavit, a l’est amb 
Cabrera d’Igualada i a l’oest amb Sant Quintí de Mediona.  
 
El seu relleu és accidentat, ple de petites elevacions cobertes de vegetació. Els materials dels quals 
està format el subsòl daten de l’època palezoica i estan formats bàsicament per roca calcària. 
 
El terreny, de bona qualitat per al conreu, és regat per nombroses rieres que desemboquen al riu de 
Bitlles, les aigües del qual eren aprofitades antigament, per a moure molins paperers. 
 
Els factors bàsics del clima són bàsicament els que trobem a l’Alt Penedès: proximitat al mar i la 
configuració del relleu. Les temperatures altes i la pluviometria escassa originen al pla una aridesa 
notable a l'estiu amb dèficit hídric des del mes de juny fins al setembre. Aquestes característiques 
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configuren un clima mediterrani litoral, desnaturalitzat a l'interior per efectes del relleu i de l'altitud i 
amb aridesa estival. 
 
La vegetació natural és típicament mediterrània amb predomini del pi blanc, ocupant zones que 
anteriorment eren de predomini de l’alzina. 
 
 
3.2.1.1.4 Vilafranca del Penedès 
Vilafranca del Penedès amb 37.364 habitants és la capital de la comarca de l’Alt Penedès. El seu 
terme municipal té 19,6 km2 i es troba situat a la depressió que centra la comarca, al sector de 
l’esquerra del riu Foix a 223 metres d’alçada respecte el nivell del mar. 
 
El municipi té una forma irregular i és envoltat al nord pels termes de les Cabanyes u la Granada, a 
l’est per Sant Cugat Sesgarrigues i Olèrdola, al sud per Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola i a 
l’oest per Sant Martí Sarroca i Pacs del Penedès. 
 
El terreny és pla, amb alguns turons que s'eleven un centenar de metres sobre la resta de la plana: el 
puig de Sant Jaume (296 m), el puig de Sant Pau (302 m) i el que serveix d'assentament a la mateixa 
capital.  
 
Els sediments quaternaris cobreixen els dipòsits miocènics, els quals afloren en punts esparsos del 
nord-est, mentre que el Cretaci apareix en superfície en els turons del nord-oest.  
 
El territori està drenat per algunes rieres de curt recorregut que desguassen al riu de Foix o a la riera 
de Canyelles, ja fora del terme. Aquestes rieres són la riera del Molí d'en Rovira (o de San-ta Digna), 
a llevant, que aplega les aigües dels torrents de les Comes, de la Torreta i de Santa Maria dels Horts i 
desemboca a la riera de Canyelles, i la riera de Llitrà (o de les Graus), a ponent, que ve de la serra de 
Font-rubí i s'uneix al riu de Foix prop dels Monjos.  
 
Vilafranca, per la seva situació, gaudeix d'un clima suau, en el qual es fan sentir les influències de la 
Mediterrània combinades amb una certa continentalitat, manifesta en les temperatures hivernals. La 
temperatura mitjana anual és superior als 14°C, la del gener ultrapassa els 7°C i la del juliol gairebé 
arriba als 23°C. Les pluges són bastant ben repartides al llarg de l'any, excepte als mesos de febrer i 
juliol, que tenen totals reduïts tal com és propi dels climes de la façana mediterrània.  
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3.2.2.2 Avaluació dels efectes produïts 
 
En el següent apartat es vol fer un recull de l’estudi d’impacte ambiental que es dur a terme amb 
motiu de la construcció de la carretera C-15. Val a dir, que del tram Igualada – Capellades no hi ha 
estudi d’impacte ambiental ja que en l’època que es va redactar el projecte constructiu no es 
redactaven estudis d’impacte ambiental ja que la llei no ho reclamava. 
 
Per tant, en aquest apartat es pretén reflectir les mesures que es van haver de complir durant la 
construcció de la carretera per a que quedés en la situació final desitjada, minimitzant els efectes 
negatius per al medi ambient. 
 
3.2.2.2.1 Impacte ambiental. Tram Capellades – Sant Pere de Riudebitlles 
 
- Contaminació atmosfèrica i de sòls 

El nou traçat desenvolupat elimina totes les travessies urbanes i genera un traçat més rectilini que fa 
passar el recorregut de 14,5 km a 5 km. Aquest fet, repercuteix en la contaminació atmosfèrica, ja que 
es redueixen les emissions de diòxid de carboni (CO2). A més, la velocitat de projecte s’adopta de 80 
km/h que és la més dequada per a la reducció d’emissions de contaminants. 
 
Sobre l’hàbitat humà la millora del traçat suposa una millora significativa en el nivell d’emissions a 
l’extreure uns 5.525 veh/dia de l’interior dels municipis per on circula l’antic traçat. Amb la finalitat 
de poder determinar la millora dels nivells de contaminació es demanen unes campanyes de mostreig 
per conèixer la situació actual i l’abast de la millora obtinguda. 
 
Es preveu una la revegetació dels talussos i en les zones urbanes una disposició de vegetació filtrant al 
cap dels desmunts i terraplens. Com a mesura correctore general és recomanable mantenir o 
incorporar una bnda de 100 m a cada lateral de la nova carretera on no s’autoritzéssin noves 
construccions d’habitatges (manteniment del sòl catalogat reserva viària i/o catalogació com a no 
uranitzable). 
 
- Contaminació de sòls i conreus 
Queden reduïts al preveure’s l’expropiació d’una franja de 3 m d’amplada a l’aresta exterior de 
l’explanada, mesurats en horitzontal i en perpendicular a l’eix de la via projectada. 
 
En el cas de conreus especialment sensibles, en aquest cas horat, es prendran mesures correctores 
particularitzades. Es concretaran, fonamentalment, en plantació de vegetació filtrant del tipus 
Cupressus semprevirens al cap dels talussos. 
 
En el conjunt del traçat es preveu la regetació de talussos i franja d’expropiació, minimitzant les 
afeccions als conreus de vinya. 
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Es controlaran les emissions de pols produïdes pels moviments de grans volums de terres i 
s’implantarà la mesura de realitzar regs periòdics per evitar la presència de grans quantitats de 
perticules de pols en suspensió. 
 
- Soroll 
Per les àrees sensibles properes al nou traçat, que es redueixen a alguns masos aïllats, s’adoptaran 
mesures correctores necessàries per a garantir uns nivells fònics inferiors als recomanats. La tipologia 
de les mesures correctores a adoptar es detallen tot seguit. 
 
En el tram més enllà de Sant Pere de Riudebitlles (P.K. 9+600 a 10+500), el projecte en estudi no 
suposa cap variació significativa als nivells fònics actuals de les àrees pròximes al traçat. En tot cas, la 
millora del ferm i la regularització del trànsit possibilitaran una petita reducció dels nivells de soroll 
emesos. 
 
A partir del càlcul d’isofones i d’acord amb el límits de soroll establerts es confecciona un inventari 
d’àrees urbanes o urbanitzables, masos i altres indrets sensibles, situats en l’interior de l’isofona 60 
diurna (situada a 50 m de l’eix de la carretera). Aquesta inverientació permet conèixer els edificis que 
corren més risc d’estar exposats a nivell sonors més elevats. 
 
Les diferents mesures a adoptar segons els nivells de contaminació sonora a que es veuen exposades 
certes edificacions són: col·locació d’asfalt drenant que redueix els sorolls emesos, col·locació de 
marlets de terra sobre els talussos de disposició de la plataforma que actuaran de pantllaes antisoroll., 
durant les obres es reaitzarà un seguiment dels nivells de contaminació sonora que emet la maquinària, 
durant els tres anys posteriors a la contrucció de la carretera es mesuraran els nivells de soroll assolits 
en indrets sensibles inclosos en la isòfona 60 dB determinant-se l’eficàcia de les mesures preventives i 
actuant en cas de ser necessari. 
 
- Clima 

En relació a la interrupció de circulació d’aire fred i el seu estancament al peu dels terraplens, es 
poden fer les següents consideracions. 
 
En un primer tram, el traçat segueix sensiblement la direcció N-S, que és la mateixa que la de la vall 
de l’Anoia i dels vents dominants, dissenyant-se els passos sobre el riu Anoia en viaductes de grans 
dimensions i no podruint-se interrupcions d’aire fred. 
 
A partir del P.K. 4+200 i fins al 6+400, a la carretera de Canaletes, la traça es dissenya en trinxera en 
gran part del recorregut corresponent a les taules del relleu ocupades per conreus de vinya i terra 
campa; i únicament es creuen en terraplè el fons dels Torrents del Mal Pas i de la Font del Roure, 
ocupats per vegetació forestal. 
 
Des de la carretera de Canaletes fins al P.K. 8+500 s’afecta un relleu irregular, afectant-se en terraplè 
la vall del Torrent de Gramar i de Comarquinal, entre el P.K. 6+850 a 7+200, produint-se una 
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potencial interrupció de circulació d’aire fred. El pas del Torrent de Gramar es projecta en calaix de 8 
m de gàlib horitzontal. 
 
Respecte a la creació de corredors de circulació d’aire es podria produir en la trinxera de creuament de 
la Serra de Can Torres que faria de barrera ntural a la circulació i que la mencionada trinxera 
canalitzaria. 
 
L’efecte convestiu en els terrenys adjunts a trams en terraplè, pot tenir significació en el cas de 
conreus d’horta entre els que cal destacar el paratge de les Toeses entre els P.K. 9+100 i 9+650. Val a 
dir, que la revegetació de talussos limita l’efecte convectiu. 
 
La posada en llum de masses forestals té poca importància, ja que les que s’afecten són reduïdes i de 
forma tengencial. En tot cas, el tipus d’arbrat afectat, pins blanc i pinyers, alzines i roure martinenc, 
no és sensible ni veu reduït el seu valor per aquest motiu. 
 
- Geologia i geomorfologia 
La geomorfologia del corredor que ha d’ocupar el projecte és un dels trets més determinants en la 
definició de l’òptim disseny del projecte. Totes les millores que es puguin introduir en el traçat 
permetran reduir tot un seguit d’impactes. 
 
S’han introduït una sèrie de mesures que milloren el disseny inicial. Cal destacar-ne les següents: la 
disposició del túnel nº2, que permet reduir l’alçada del terraplè inicialment previst al P.K. 2+850 i 
desafectar l’àrea d’influència de la parella d’àligues, el despalçament de la traça cap a l’est entre el 
P.K. 3+500 i 4+800, el que permet una millor adaptació de la traça a la geomorfologia natural i una 
reducció de costos a l’eliminar un túnel inicialment previst, el despalçament de la traça entre el P.K. 
4+800 i el 6+000 que permet reduir el volum de terres a moure. 
 
A part d’aquestes mesures anteriorment comentades se n’han introduït d’altres consistents en 
desplaçar la traça, ajustar la rasant, etc, per tal d’eliminar grans desmunts o terraplens i reduir així el 
moviment de terres. 
 
No s’ha localitzat cap possible afecció a punts d’interès paleontològic o geològic ni es travessa cap 
material inestable. Referent al volum de terres sobrants, s’utilitzaran per a la realització de marlets de 
terra dissenyats per a la reducció de l’impacte fònic. Els sobrants disposaran d’un abocador adequat. 
En el conjunt de talussos es preveuen mesures correctores per a l’estabilització de talussos. 
 
Una vegada efectuat l’acondicionament de plataformes, desmunts i terraplens, i previ a la disposició 
de terra vegetal sobre els mateixos es requerirà la inspecció de l’Òrgan Administratiu de Medi 
Ambient que haurà de donar la seva conformitat a la morfologia doanada als talussos. En aquesta 
inspecció es controlarà que els talussos s’hagin deixat escarificats en sentit horitzontal i de forma 
apropiada per a retenir les terres vegetals i permetre la penetració d’arrels. 
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- Hidrologia superficial i subterrània 

El traçat intercepta deiversos cursos d’aigua els quals s’han solucionat mitjançant diferents obres de 
drenatge, ja siguin viaductes, calaixos de formigó, tubs d’acer corrugat o tubs de formigó, segons la 
importància del riu, riera o torrent. Totes les obres previstes permeten la continuitat dels corrents 
d’escolament superficial. 
 
Durant la fase de projecte constructiu caldrà determinar la possible afecció a pous o fonts amb la 
realització detallada del corresponent inventari de pous i fonts situats en les proximitats de la traça, i 
preveure la restitució d’infraestructures de regen es terrenys d’horta. 
 
En quant a modificació de drenatge de sòls s’han de contemplar dos aspectes: el possible aflorament 
de nivells freàtics en l’obertura de desmunts, o la possible aparició de traces d’hidromorfia al peu dels 
terraplens per impediment de l’escolament superficial o subsuperficial. 
 
Referent a l’aflorament de nivells freàtics no es produrià, ja que aquest nivell es troba en eles àrees 
atravessades per desmunts, per sota de la profunditat prevista per les trinxeres. 
 
En la disposició de trams en túnel, pot afectar-se, en zones d’hidrogeologia complicada, a cursos 
subterranis de certa dimansió amb impactes sobre el propi curs i sobre l’obra projectada. Caldrà 
doncs, evitar aquestes zones d’hidrogeologia complicada, en especial contactes de materials de 
diferent permeabilitat. 
 
Pel que fa a la possible aparició d’hidromorfia és, en principi, poc probable d’acord amb l’elevada 
permeabilitat dels terrenys on es preveuen terraplens. L’aparició de traces d’hidromorfia és 
potencialment possible en els trams en terraplè sobre terrenys argilosos on s’hi haurà de disposar de 
cunetes de peu de terraplè. 
 
En tot cas, en detectar-se durants els moviments de terres per a la disposició de terraplens l’aparició 
d’escorrentia subsuperficial, s’haurà de recomanar el sanejament mínim d’aquests sòls per eliminació 
dels mateixos per a aconseguir una plataforma estable i posteriorment la incorporació de 50 cm de sòl 
seleccionat fins a aconseguir explanada E3. 
 
Com a mesura específica es situarà el parc de maquinària i plantes d’asfalt sobre litologies del tipus 
granodiorites, argiles, arenisques i conglomerats. Emplaçaments determinats en funció d’ocupació de 
terrenys de baixa permeabilitat i que caldrà que estiguin allunyats de pous i sobre un ús de sòl de poc 
valor ecològic o agrícola. 
 
- Úsos del sòl 

El tipus de sòl a expropiar és de tipus rústic amb una ocupació de mont baix, pineda, erm, cereal, 
fruiters secà, vinya i horta. Els terrenys stuats a banda i banda del traçat tenen un ús agrícola, la 
correcció de l’efecte barrera queda realitzada mitjançant la disposició de passos transversals, camins 
de servei i accessos directes a la variant. Aquests últims s’hauran d’acondicionar de manera que no 
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suposin perillositat pel trànsit de vehicles, establint en el seu cas els passos transversals a diferents 
nivells necessaris. 
 
Respecte la permeabilitat de la carretera i accessos a les finques colindants, es poden assenyalar 
diferents millores per donar accessos que sempre s’introduiran tenint en compte l’acrod amb el 
propietari dels terrneys afectats. 
 
A l’any de funcionament de la carretera es realitzarà un informe sobre la permeabilitat de la mateixa, 
en relació al medi agrícola, amb especificació dels passos restituïts i la seva funcionalitat referida a la 
situació actual. 
 
- Vegetació 
En les obres de restauració paisatgística de talussos s’utilitzarà exclussivament vegetació autòctona 
corresponent a les associacions potencials de l’àrea. 
 
Com a mesures correctores de caràcter general, es considerarà la revegetació de tots els demunts i 
terraplens amb vegetació autòctona i segons formes naturals, situant dels peus al cap del talús o 
terraplè, la vegetació per ordre de tamanys i dibuixant el límit entre la mateixa mitjançant línies no 
rectes. 
 
L’apropiada revegetació de talussos i rotondes pot suposar la creació de noves àrees de vegetació 
natural, suposant un impacte positiu. En les Obres de Drenatge i endegaments de cursos d’aigua es 
restaurarà la vegetació de ribera. En el cas de desmunts i terraplens (de pendent 3H:2V ó 1H:1V) es 
procedirà a la seva hidrosembra amb gramínies-lleguminoses i espècies arbustives i arbòries. 
 
Els terraplens que es redueixen de pendent 2H:1V seran sembrats manualment. Les hidrosembres i 
sembres anteriors es completaran amb les corresponents plantacions. Val a dir, que no s’afecta cap 
espai d’interès natural declarat ni catalogat, per motiu de la seva riquesa vegetal. Les plantacions es 
realitzaran preferentment a la tardor. 
 
Es preveu i es pressuposta el manteniment de les plantacions. Durant els tres primers anys posteriors a 
la realització de les plantacions i al finalitzar els corresponents estius, es tramitarà un informe sobre 
l’estat de les mateixes, especificant el programa de manteniment seguit i la pervivència de les 
mateixes. Aquest informe serà tramès a la conselleria de Medi Ambient. 
 
- Fauna 
Els potencials impactes sobre la fauna avaluats sobre el projecte de novembre de 1992, i en concret 
l’afecció a l’àrea de cria d’una parella d’àliga cuabarrada, ha motivat per la seva consideració de 
CRÍTIC, segons informes realitzats tant pel Servei de Protecció i Gestió de la Fauna de la Direcció 
General del Medi Natural com pel Departament de Biologia Animal de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona, que el promotor de l’obra es plantegés alternatives de traçat que permetéssin 
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reduir l’afecció i possibilitéssin la viabilitat de la reproducció de la parella esmentada, i permetéssin 
conservar la vall de Can Ferrer del Coll en tot el seu potencial faunístic. 
 
Després de diverses alternatives estudiades es pren la solució següent: realització d’un túnel entre els 
P.K. 2+920 i 3+280 amb l’adopció de mesures complementàries. Aquestes mesures són:  
 

- Tancament lateral de la carretera entre els P.K. 2+400 i 2+900. 
- Col·locació d’una pantalla de visuals i de soroll de 3 m d’alçada 
- Disposició d’un mur per reduir l’alçada del desmunt al P.K. 2+700,  
- Majoració de pas subterranis per al pas de fauna per a fer viable el pas d’un senglar, com a 

mínim. 
- Realitzar les obres fora de període de reproducció. 

 
Es dissenyaran nombroses O.D. per reduir lefecte barrera de la carretera i facilitar el pas de fauna. 
Aquestes adequacions es complementen amb els viaductes recomanats. Pel que a fa a la petita fauna, 
cal adaptar les O.D. previstes per a potenciar-les com a passos mitjançant embocadures apropiades i 
disposició de vegetació en les proximitats. 
 
Respecte l’efecte d’atropellament es realitzarà un estudi dels trams de traçat on es produeixin un cop 
la carretera està en funcionament, analitzant-se la conveniència de disposar tanques laterals. 
 
Es prendran les prevencions necessàries per a realitzar les operacions d’esbrossada prop d’àrees de 
vegetació natural fora de l’època primaveral i de cria. 
 
- Factors socioeconòmics. Incidència en el planejament 

El projecte en estudi forma part de les actuacions d’acondicionament de la carretera C-244 entre 
Igualada i Vilafranca del Penedès previstes al Pla General de Carreteres, i que milloren les condicions 
de comunicació entre les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès. 
 
El tram Capellades-Sant Pere de Riudebitlles és el que suposa una major dificultat ja que s’ha de 
travessar la Serralada Prelitoral. 
 
El projecte Igualada-Vilafranca incrementa de forma important les bones comunicacions de l’àrea 
d’Igualada i de Vilafranca, amb un significatiu efecte de potenciació de localització industrial, 
demanda ja prevista als Plans Generals d’Igualada i Vilafranca. 
 
Pels habitants de Sant Quintí de Mediona i de certes àrees urbanitzades de Medions, suposa una 
millora de la qualitat de vida per reducció de nivells de soroll i contaminació i per l’increment de 
seguretat dels vianats al reduir-se el nombre de vehicles en trànsit pels nuclis urbans. 
 
Incrementa la comoditat i velocitat de viatge, millorant les condicions de seguretat, tant dels futurs 
viatgers com de les antigues travessies al traçat anterior de la C-244. 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

49 

En el conjunt de municipis afectats el traçat es situa adjunt a sòls no urbanitzables, no afectant-se cap 
àrea urbana o urbanitzable a menys de 500 m. 
 
- Factors socioculturals 

No s’afecta a cap jaciment arquològic ni a cap element de patrimoni històric. 
 
- Paisatge 

El corredor per on circula la traça de l’eix té com a tret definidor paisatgístic fonamental la component 
geomorfològica, amb les implcacions que aquesta imposa sobre els usos del sòl i l’actuació de l’home 
sobre el territori. 
 
La qualitat del paisatge del corredor en un primer tram des de Capellades fins al Bedorc és molt 
elevada tenint en compte que si dóna la presència simultània de diferents components significatius del 
paisatge; el riu Anoia, tallats sobre el riu, massa forestal de certa importància... 
 
La fragilitat intrínseca és molt elevada d’acord amb la difícil disposició de la traça sobre una 
geomorfologia complicada. La Vall de l’Anoia està dotada d’una vegetació de ribera de gran valor on 
s’hi localitzen arbres de grans dimensions. 
 
En un segon tram es produeix la transició cap a la depressió del Penedès, en forma d’esglaó adossat a 
la serralada Prelitoral. La suavització progressiva de pendents fa que es produeixi un mosaic d’àrees 
planes, ocupades per conreus de secà, fruiters, vinya i terra campa, i turons ocupats majoritàriament 
per pinedes de pi blanc; el paisatge resultant pot qualificar-se de rústic-forestal. 
 
Un tercer i últim tram arribant a Sant Pere de Riudebitlles es troba conreus de secà en la generalitat 
del corredor i, de regadiu al paratge del Molí de les Toeses. La inserció de l’obra en el paisatge és 
molt senzilla d’acord amb el terrenys plans. 
 
 
 
L’estudi d’Impacte ambiental del següent tram és molt semblant al ja exposat. Les mesures 
correctores per evitar contaminació sonora, atmosfèrica, dels sòls i de les aigües superficials i 
subterrànies són de la mateixa naturalesa. La variació es produeix en les particularitats del paisatge ja 
que es tracta d’un paisatge molt més planer, instal·lat plenament en la depressió penedesenca, per tant 
l’impacte paisatgístic s’aconsegueix minimitzar encaixant bé la rasant d’acord amb la configuració 
geomorfològica. Cal esmentar que el tram de la C-15 entre Sant Pere de Riudebitlles i Vilafranca del 
Penedès es recolza totalment en el traçat de l’antiga C-244, per tant les possibles afectacions que es 
produeixen són petites expropiacions realitzades, revegetació i la presència de més volum de vehícles. 
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3.2.2 Sistema d’assentaments 

 
3.2.2.1 Igualada 
 
3.2.2.1.1 Evolució de la població 
La millora de l’accessibilitat viària des de principis dels noranta fins a l’actualitat, ha estat un factor 
clau per al desenvolupament demogràfic de la comarca de l’Anoia.  
 
A principis dels noranta es va construir la nova autovia A-2 que comunica Barcelona amb Madrid. 
Aquesta infraestructura ha estat clau per al desenvolupament de la comarca de l’Anoia i de la seva 
capital. A part d’aquesta gran via de comunicació, el desenvolupament d’altres eixos com el tram de la 
C-15, objecte d’estudi d’aquesta tesina, ha influit, també, al desenvolupament demogràfic de la zona, 
tot i que en menor mesura. Probablement, aquest eix ha tingut més influència econòmica que no pas 
demogràfica. 
 
Si s’analitzen les xifres d’evolució demogràfica, en les dues últimes dècades, s’observa com 
l’augment demogràfic de la ciutat d’Igualada són semblants als de la resta del país. Des de 1991 fins 
el 2008 a Igualada va augmentar la població en un 19,81 %, mentres que a la resta de Catalunya 
l’augment va ser del 21,53 %. Si s’observa el creixement a la comarca de l’Anoia, un 40 %, és molt 
superior a la de la capital i la del principat.  
 
Aquest augment de població de la capital inferior al de la comarca pot tenir la seva explicació en 
l’escassa disponibilitat de sòl que té Igualada, ja que el seu terme municipal és molt reduït i el seu sòl 
està pràcticament tot consumit. 
 
Si s’analitza l’evolució demogràfica per períodes més curts de temps es poden realitzar algunes 
observacions.  
 
Entre el període de 1991-1996 el creixement de la població va situar-se en un 2,1 %. En aquest 
període va entrar en funcionament el tram entre Igualada i Capellades. Difícilment podem trobar 
indicis que fan suposar un moviment migratori d’un municipi a l’altre. 
 
Entre el període de 1996-2001 es va produir un augment demogràfic d’un 1,7 %. Però l’augment més 
significatiu és el produït entre l’any 2001 i 2006, i per extensió fins al 2008, ja que la taxa de 
creixement anual se sitúa prop del 2 %, amb un creixement total d’un 11,8 %. Els motius d’aquest 
augment important poden ser diversos. Per una banda, l’augment de la immigració exterior que s’ha 
fet especialment palès en la primera dècada del segle XXI.  
 
Per altra banda, l’augment dels fluxos migratoris procedents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquests fluxos són produïts per la millora de les comunicacions terrestres entre l’interior de Catalunya 
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i la metròpoli, la recerca per part de les famílies de sòl més assequible i un estil de vida amb menys 
densitat de població.  
 
Pel que fa a l’estructura de la població per edats s’observa una població relativament jove, però amb 
un tendència cap a l’envelliment.  
 
L’anàlisi de les taxes de natalitat i mortalitat i el creixement natural de la població (positiu en els 
darrers 6 anys) fa pensar que l’augment demogràfic principal són els fluxos migratoris. L’explicació la 
trobem en que les taxes de creixement natural són molt reduïdes comparades amb les taxes de 
creixement anual que experimenta la població de la ciutat any rera any.  
 
3.2.2.1.2 Moviments migratoris 
La immigració és un factor clau pel creixement demogràfic de la ciutat d’Igualada. Podem distingir 
entre els moviments migratoris interiors i els exteriors. La immigració exterior representa un 
percentatge respectable de la població (8,2 % any 2007), i que en els últims 8 anys s’ha convertit en el 
principal element que ha influït en el creixement de la població. En els darrers 8 anys el creixement 
demogràfic causat per la immigració exterior suposa un 85 % aproximadament de l’augment total, 
mentre que el creixement natural només en suposa la resta.  
 
Cal destacar, pel que fa a la immigració exterior, que actualment la major part de la població 
immigrant procedeix del continent africà (1,4 % del total de la població i el 35 % de la immigració 
exterior), seguit d’immigrants sud amercicans (0,82 % del total de la població i 21 % de la immigració 
exterior).  
 
Els fluxos migratoris interiors, migracions provinents o amb lloc de destí la mateixa comarca, 
província o estat, són importants però no influeixen significativament en el creixement de la població. 
Durant els anys noranta aquest flux migratori interior, si no fos per la immigració exterior, hauria fet 
disminuir la població de la ciutat.  
 
3.2.2.1.3 Evolució dels habitatges construïts 
L’augment demogràfic experimentat per la ciutat ha anat lligat a un augment del nombre d’habitatges 
construïts. Si ens fixem en les dades del nombre d’habitatges presents en diferents anys espaiats en el 
temps, s’observa aquesta evolució. L’any 1981 hi havia 12.004 habitatges, xifra que va passar el 1991 
a 12.945 habitatges. S’observa que l’augment és escàs. Però si ens fixem en la xifra d’habitatges l’any 
2001, 18.462 habitatges, l’augment és significatiu i es sitúa en un 42,6 %. Per trobar explicació dels 
motius pels quals s’ha produït aquest fenòmen cal analitzar les dades de manera desglossada. 
 
En el 1981 Igualada tenia 12.004 habitatges per 31.532 habitants, dintre dels quals n’hi havia 9.303 de 
convencionals i 57 de secundaris. La presència d’habitatges de segona residència era escassa. El 1991 
els habitatges de segona residència va passar al nombre de 106 habitatges. Però les dades de l’any 
2001 són espectaculars, 1.779 habitatges de segona residència cosa que suposa prop del 10 % dels 
habitatges de la ciutat. En aquest any també en destaquen especialment els habitatges vacants (4.754 
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habitatges) que suposen el 25,8 % del total d’habitatges presents. Aquest fet, s’explica per la forta 
pressió immobiliària que s’ha produït durant els inicis del segle XXI, en que s’ha construït de manera 
molt accelerada i indiscriminada. 
 
La tipologia dels habitatges de nova construcció ens permet distingir increments de sòl urbà produïts 
per la construcció de vivendes col·lectives o de vivendres unifamiliars. 
 
Les vivendes col·lectives correspondran a un creixement per immigració, a causa de l’atracció 
industrial o per un esgotament del sòl eixstent. En canvi les vivendes unifamiliars seran la tipologia 
principal pròpies d’un municipi amb un fort increment de segona residència (àrees residencials o 
urbanitzacions que encara tenen força espai per créixer) o corresponents al creixement natural. 
 
Si ens fixem en el nombre d’habitatges per edifici construït s’observa que en termes relatius el que 
augmenta més són els edificis amb 20 o més habitatges en cada un, en que el nombre d’edificis s’ha 
duplicat, passant de 62 edificis amb 20 o més habitatges l’any 1990 a 129 edificis l’any 2001. Però 
l’augment més representatiu és el d’edificis d’un sol habitatge, que ha augmentat un 60 %, passant de 
1.815 edificis l’any 1990 a 28.89 edificis l’any 2001. Això fa pensar que s’ha apostat per un model de 
ciutat dispersa amb habitatges unifamiliars i de segona residència.  
 
Si s’analitza el creixement de la ciutat d’Igualada des del 1991 fins a l’actualitat s’observa que hi 
hagut un creixement molt important cap a la zona anomenada de Les Comes. Aquesta zona a principis 
de la dècada dels noranta, estava pobrament poblada. Però tal i com contemplava el Planejament 
urbanístic del 1986, es va anar construint amb edificació aïllada unifamiliar. La zona d’unes 31 ha, 
actualment ja es troba totalment ocupada.  
 
Una altra zona per on s’ha concentrat el creixement demogràfic és la zona dels Set Camins, propera al 
barri de Fàtima. Aquesta zona d’unes 40 ha ha desenvolupat un creixement espectacular tant 
d’edificació aïllada unifamiliar, com blocs d’habitatges de nova construcció, que han fet que només 
quedi actulament sense edificar unes 3 ha. 
 
3.2.2.1.4 Evolució del sòl urbà 
El sòl urbà s’incrementa a causa de dos motius principals: el creixement de la població i l’increment 
de la segona residència. Les dues condicions es compleixen en el cas d’Igualada. 
 
El planejament urbanístic a la ciutat d’Igualada es va revisar entre la segona meitat de la dècada dels 
vuitanta i a principis dels noranta amb criteris força expansius, dintre de les possibilitats que permet el 
municipi. Amb data de setembre del 2008 es va publicar l’avanç del nou pla de planejament de la 
ciutat. En ell hi destaquen els següents aspectes:  
 
Igualada és un terme municipal en el qual aproximadament el 85 % del seu sòl està classificat d’urbà. 
El sòl no urbanitzable ocupa una superfície aproximada del 13 % i el sòl urbanitzable no arriba al 2 % 
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del sòl total. Es tracta, per tant, d’un municipi en què les possibilitats d’expansió del seu sòl urbà es 
troben pràcticament esgotades. 
 
El POUM marca ampliar un la superfície de sostre edificable en un 43 % i augmentar en un 50 % el 
nombre d’habitatges per hectàrea fins a l’any 2026. Pel que fa a superfície d’equipaments i zones 
verdes el pla contempla un augment d’un 40 % de zones verdes i un 50 % d’increment de superfície 
destinada a equipaments per habitant. 
 
3.2.2.1.5 La regió d’Igualada dintre del Pla de les comarques centrals 
El sistema urbà contemplat dintre del Pla Territorial de les comarques centrals és una regío de 58.446 
habitants formada pels municipis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Òdena 
i Jorba.  
 
Igualada i la seva àrea urbana extensa constitueix dins l’àmbit de les Comarques Centrals, al costat de 
les àrees de Manresa i Vic, un dels nodes fonamentals que han de garantir que el desenvolupament 
econòmic de Catalunya durant els propers quinquennis, amb els creixements demogràfics que hi 
aniran associats, es produeixi reforçant la vertebració del país, afavorint la cohesió social i evitant la 
segregació espacial a les àrees urbanes, en un entorn on es mantingui la diversitat del territori, 
protegint-ne els espais naturals i preservant el paisatge. 
 
Les propostes del Pla per a la regió d’influència d’Igualada tenen per objectiu organitzar les variables 
territorials de l’àmbit – espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat - a fi de dirigir els 
processos de canvi d’escala de l’àrea urbana que comportaran les transformacions demogràfiques i 
econòmiques en curs. D’aquesta manera es vol assegurar la utilització racional del territori i el medi 
ambient, assolint un desenvolupament urbanístic sostenible d’acord amb el que determina la legislació 
urbanística vigent a Catalunya. 
 
A la ciutat d’Igualada, segons aquest Pla, l’objectiu primordial, coneixent els condicionants de la 
manca d’espai, és reformar i canviar d’ús determinants solars, per a poder fer front a l’augment 
demogràfic i a les futures necessitats de la capital. El principal creixement rtesidencial pot produir-se 
en municipis com Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena i Jorba, que disposen 
d’espai per a poder absorvir les previsions de creixement de població. 
 
Si tenim en compte el creixement industrial, Igualada ha d’exercir un paper atractor d’indústries i 
d’implantació de zones d’activitats logístiques, que es poden assentar en territori d’influència de la 
ciutat com poden ser els municipis d’influència, comentats anteriorment. Especialment important és 
Vilanova del Camí, per concentrar equipaments que puguin ser vitals per al desenvolupament 
econòmic i demogràfic de la regió d’Igualada. 
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3.2.2.2 Capellades 
 
En aquest anàlisi, s’ha cregut convenient que en analitzar el municipi de Capellades, s’introduexi el 
municipi de la Torre de Claramunt com a població depenent de Capellades. El motiu és el següent: 
Capellades és un municipi territorialment reduït, si només s’analitza el paper de Capellades no 
s’observarien grans canvis i progressos que poguéssin ser rellevants per a l’estudi. Però si contemplem 
la Torre de Claramunt com un municipi de la regió d’influència de Capellades (fet totalment 
demostrat i contemplat en el Pla Territorial de les Comarques Centrals), podrem obtenir més dades i 
informació que ens facilitaran l’extracte de conclusions. 
 
3.2.2.2.1 Evolució de la població 
Capellades s’ha beneficiat de les infraestrastructures viàries que han aportat millores a la ciutat 
d’Igualada. Gràcies a la seva proximitat amb la capital, ha vist com el desenvolupament de l’autovia 
A-2 ha afavorit les seves comunicacions i el seu creixement demogràfic. 
 
La construcció de la carretera C-15 entre Igualada i Capellades, l’any 1994, va ser clau per al 
desenvolupament del municipi, ja que fins aleshores, les comunicacions entre la capital i el municipi 
s’havien de desenvolupar per l’antiga carretera C-244. Una carretera interurbana que no permet el pas 
de grans fluxes de vehicles. De la mateixa manera, l’obertura del tram Igualada – Capellades, va 
significar la construcció d’una entrada de la C-15 a l’autovia A-2 en direcció Barcelona. Aquest fet, va 
resultar important per a les comunicacions del municipi amb Barcelona. 
 
Si analitzem l’evolució demogràfica del municipi, des de l’any 1991 fins a l’actualitat, s’observa com 
l’augment demogràfic del municipi de Capellades ha patit retrocessos, i no és fins ben entrat el segle 
XXI que es registren augments demogràfics importants. Contràriament al que passa a Catalunya, on 
totes les taxes de creixement són positives, a Capellades es registren decreixements. Al període 
comprès entre 1991 i 1996 el creixement demogràfic és de -0,2 %. Entre els anys 1996 i 2001 el 
creixement es sitúa en un -2,8 %. No és fins al 2001 fins al 2006 quan el creixement ha estat positiu 
(8,75 %, el doble que la mitjana catalana).  
 
És difícil explicar el comportament demogràfic, les pautes que segueix, però cal apuntar que 
Capellades té un terme municipal molt reduït, amb poc marge per a l’expansió i aquest fet, condiciona 
de manera directa el preu del sòl del municipi. Aquesta podria ser una primera explicació per la qual 
el creixement de Capellades no hagi seguit les pautes de creixement de la comarca o del país.  
 
Pel que fa al municipi de la Torre de Claramunt s’observa un comportament demogràfic radicalment 
diferent al del municipi principal de la regió. El nombre d’habitants de la Torre ha augmentat de 
manera espesctacular des de 1991 fins a l’actualitat, incrementant la població en un 134 %. En el 
període de 1991 a 1996 la població va augmentar un 30 %. Entre 1996 i 2001, l’augment es va situar 
en un 25 % i finalment del 2001 fins el 2006 la població va incrementar-se en un 22 %. S’observa 
doncs que aquestes taxes d’increment demogràfic són molt destacables i sempre molt per sobre del 
comportament català o anoienc.  
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S’observa una tendència a un augment menor, derivat de la major ocupació del sòl i de l’augment 
registrat a Capellades durant la última dècada, que ha anat en detriment d’aquest altre municipi. 
 
Una de les possibles explicacions del perquè d’aquest augment tant important de la població de la 
Torre podria ser el fet que el seu terme municipal és molt extens, 5 vegades superior al de Capellades, 
amb nombrosos nuclis i urbanitzacions pertanyents al terme municipal i on la disponibilitat de sòl 
marca un preu per m2 de terreny molt més baix. 
 
Tant el creixement demogràfic de Capellades com el de la Torre de Claramunt s’han d’explicar 
mitjançant les dades dels fluxos migratoris, ja que el creixement natural per si sol no respon als 
augments produïts en els últims anys. 
 
3.2.2.2.2 Moviments migratoris 
A la dècada dels anys noranta, la població va disminuir, de manera que el creixement natural era 
negatiu i els saldos migratoris interiors també. Això significa que hi havia menys naixements que 
difunts i que hi havia més població que marxava cap a altres comarques i indrets de Catalunya que no 
pas la que arribava. Mentrestant, les migracions exteriors eren molt reduïdes. 
 
Un cop s’entra en el nou mil·leni, la situació canvia. Comença un període de creixement de la 
població, on un 11 % (de l’increment del 8,8% total de població) es produeix pel creixement natural, 
un 45 % per una saldo migratori interior positiu, provinent en la seva totalitat per població de la 
mateixa província de Barcelona, i la resta d’increment prové d’immigració exterior dels quals la 
majoria provenen d’Amèrica llatina. 
 
Pel que fa al municipi de la Torre de Claramunt s’observa que la població ha anat augmentant de 
manera continuada des de principis dels noranta fins a l’actualitat. Des de 1991 fins a l’any 2001 el 
creixement natural de la població representava prop del 9 % del creixement total registrat en aquesta 
dècada. El factor més important i amb més pes dintre del creixement demogràfic del municipi era la 
immigració interior (prop del 80 % del creixement demogràfic experimentat) i dintre de la immigració 
exterior en destaca la immigració provinent de la província de Barcelona amb un 76 % del total 
d’immigrants interiors. 
 
Durant la dècada del 2000 el comportament ha estat similar, un creixement natural moderat  (13,5 % 
del creixement demogràfic registrat) i un fort component d’immigració interior provinent de la 
província de Barcelona (83 % del creixement total de la població en aquest període amb un pes del 85 
% d’immigrants provinents de la mateixa província). 
 
Aquesta forta component de creixement demogràfic gràcies a la immigració interior, provinent de la 
província de Barcelona, té la seva explicació en el fet que la millora de les comunicacions entre la 
capital del país i comarques més allunyades de l’àrea metropolitana han fet que moltes famílies hagin 
canviat l’ambient urbà i habitatges en blocs plurifamiliars per un altre model d’edificació aïllada en un 
ambient més rural.  
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Com que Capellades, nucli més o menys important, té una mancança greu de sòl edificable disponible, 
gran part de la població immigrant s’ha establert en el municipi més proper, en aquest cas, la Torre de 
Claramunt. 
 
3.2.2.2.3 Evolució dels habitatges construïts 
L’evolució del nombre d’habitatges presents en el municipi està fortament correlacionada amb 
l’evolució demogràfica registrada. L’any 1980 hi havia en el municipi 1.685 habitatges, xifra que va 
passar el 1991 a 1.880 habitatges, i ja a l’any 2001 el nombre d’habitatges era de 1.873 habitatges. Es 
produeix un retrocés en el nombre d’habitatges de la mateixa manera que hi ha un retrocés en el 
recompte demogràfic. En l’actualitat el nombre d’habitatges ha augmentat fins 1.952 habitatges a 
causa de l’augment demogràfic experimentat en aquesta última dècada. 
 
Si s’analitzen els tipus d’habitatges s’observa com el nombre d’habitatges convencionals ha anat 
augmentant (25,3 %) en els darrers 25 anys, mentre que l’habitatge de segona residència ha disminuit 
considerablement des del 1991 (-35,5 %) després d’haver augmentat un 13 % en el període de 1981 
fins a 1991. 
 
La tipologia dels habitatges de nova construcció ens permet distingir increments de sòl urbà produïts 
per la construcció de vivendes col·lectives o de vivendres unifamiliars. 
 
Com s’ha apuntat anteriorment, les vivendes col·lectives correspondran a un creixement per 
immigració, a causa de l’atracció industrial o per un esgotament del sòl eixstent. En canvi les vivendes 
unifamiliars seran la tipologia principal pròpies d’un municipi amb un fort increment de segona 
residència (àrees residencials o urbanitzacions que encara tenen força espai per créixer) o 
corresponents al creixement natural. 
 
Si ens fixem en el nombre d’habitatges per edifici construït s’observa que el que en termes relatius 
augmenta en major mesura són els edificis 2 habitatges (augment del 62 % des del 1981 fins el 2001). 
Els edificis amb 20 o més habitatges en cada un també han augmentat força (un 45 % l’any 2001 
respecte el 1981). Finalment una últma tipologia d’habitatges que ha augmentat especialment són els 
edificis amb un nombre d’entre 5 i 9 habitatges.  
 
Aquestes dades van en consonància amb l’evident manca d’espai per a urbanitzar, que fa que el 
creixement es desenvolupi mitjançant edificis amb un elevat nombre d’habitatges. 
 
En el municipi de la Torre de Claramunt l’evolució del nombre d’habitatges és inversament 
proporcional al creixement de la població. L’any 1981 hi havia 1.287 habitatges, mentres que a l’any 
2001 la xifra és de 1.048. Si fem cas a aquestes dades, res faria pensar que la població del municipi 
s’ha doblat en les dues últimes dècades, però si analitzem les xifres d’habitatges segons tipologia ja 
obtenim respostes. 
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A l’any 1981 el nombre d’habitatges convencionals era de 312, el nombre d’habitatges secundaris era 
de 760 i els habitatges vacants eren un total de 175. Si ens fixem en l’any 2001, extrapolable a 
l’actualitat, el nombre d’habitatges convencionals ha passat a ser 821, mentre que els habitatges de 
segons residència ha disminuit fins a situar-se en la xifra de 125. Pel que fa als habitatges vacants 
també s’ha reduït el nombre (79 habitatges). 
 
Aquestes dades ens mostren com la població estacional en el municipi era molt elevada a l’any 1981, 
mentre que a l’actualitat, molta d’aquesta població de segona residència ha passat a instal·lar-se 
definitivament a la població. Aquesta població estacional eren famílies que vivíen en municipis 
propers a Barcelona, que teníen un habitatge secundari de cap de setmana, i que per diferents motius 
han deixat la metròpoli per instal·lar-se en el municipi. 
 
El tipus d’edificació predominant a la Torre de Claramunt és habitatge aïllat unifamiliar, a causa 
sobretot de la alta disponibilitat de sòl a un preu més econòmic. 
 
3.2.2.2.4 Evolució del sòl urbà 
El creixement del municipi de Capellades s’ha desenvolupat en diferents zones de manera dispersa. A 
la zona del Capelló, en terrenys que antigament eren horts s’ha desenvolupat un crexiement 
residencial divergent. Al costat nord s’hi han construït grans edificis amb nombrosos habitatges, en un 
terreny que ocupa 2,8 ha aproximadament. Mentres que al Capelló sud, una àrea residencial, s’han 
construït habitatges d’edificació aïllada en una zona de 3,1 ha. Tots aquest canvis s’han anat produïnt 
en les dues últimes dècades, tot i que el creixement més fort s’ha desenvolupat a partir de l’any 2001, 
en que es van obrir nous carrers per a posteriori edificar grans blocs de pisos. 
 
També destaca la part oest del municipi, la part més elevada respecte el nivell del mar, en que s’han 
construït nombroses cases unifamiliars aparellades, en una zona d’uns 2,5 ha a prop del camp de 
futbol. 
 
La major part del sòl urbà ja està quasi esgotat, tot i que encara queden alguns solar en la zona ja 
esmentada del Capelló. 
 
Un altre fenòmen important produït a la vila és la destrucció d’habitatges unifamiliars antics que han 
estat substiuïts per edificis de diversos habitatges. Aquest procés s’ha desenvolupat en diversos carrers 
del casc antic. 
 
Pel que fa al municipi de la Torre de Claramunt, on el predomini de l’edificació aïllada és total, s’ha 
anat construint al voltant del casc antic. En els últims 20 anys s’han ocupar més de 20 ha de sòl 
urbanitzable. El terme municipal és molt gran i en destaca una urbanització en concret, Pinedes de 
l’Armengol. Aquesta urbanització ha experimentat un creixement espectacular en les dues últimes 
dècades. Un creixement que no ha anat acompanyat d’un procés urbanitzador, ja que la major part dels 
carrers tenen un accés rodat en pèssimes condicions, hi manca l’enllumenat públic, el sanejament i la 
major part dels serveis necessaris.  
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3.2.2.3 Sant Pere de Riudebitlles 
 
3.2.2.3.1 Evolució de la població 
El municipi de Sant Pere de Riudebitlles tradicionalment tenia males comunicacions amb la capital de 
l’Alt Penedès i amb d’altres ciutats importants. L’obertura doncs del tram de la C-15 entre Capellades 
i Sant Pere de Riudebitlles i sobretot del tram entre Sant Pere i Vilafranca han estat claus per al 
desenvolupament del municipi.  
 
La població del municipi de Sant Pere de Riudebitlles ha experimentat un creixement moderat al llarg 
de les dues últimes dècades. Aquest creixement situat al entron del 12 % és garibé la meitat del 
creixement experimentat per Catalunya i una quarta part del creixement registrat a la comarca de l’Alt 
Penedès. 
 
L’explicació a aquest augment escàs de la població podríen tenir resposta amb l’escassa oferta 
d’infraestructures existents en el municipi. 
 
En el període comprès entre el 1991 i el 1996 la població va créixer un 1,7 % passant de 2.108 
habitants a 2.144. Entre 1996 i el 2001 es produeix un crexiement negatiu d’un 2,7 %. De l’any 2001 a 
l’any 2006 el creixement demogràfic torna a situar-se en xifres positivies a l’entron d’un 1,7 %. El 
creixement més espectacular experimentat pel municipi és des del 2006 fins a l’actualitat en qe 
l’augment ha estat del 5 %. 
 
El tram de carretera de Capellades a Sant Pere de Riudebitlles es va finalitzar l’any 1999 i el tram fins 
a Puigdàlber va entrar en funcionament l’any 2004. Aquests fets puntuals poden explicar, amb 
reserves, el creixement més elevat experimentat en els darrers anys i el que es va experimentar entre el 
1996 i el 2001. 
 
3.2.2.3.2 Moviments migratoris 
El creixement natural de la població de la darrera dècada del segle XX és un creixement natural 
negatiu. Aquest fet sumat al saldo migratori també negatiu fa que el recompte demogràfic en aquest 
període sigui negatiu, i per tant el nombre d’habitants disminueixi. Per tant, la immigració a la dècada 
dels noranta no va jugar un paper destacat al creixement demogràfic, ans al contrari. 
 
Si s’analitza la primera dècada del segle XXI, fins a l’any 2007 el creixement demogràfic se sitúa en 
243 habitants. Observant les dades de creixement natural es constata que el creixement continua sent 
negatiu, amb més defuncions que naixements, però amb un valor més pròxim a la igualtat. Per tant el 
creixement ha hagut d’esdevenir dels fluxos migratoris, tant interior com exteriors. 
 
Destaca una imigració interior amb un 73 % de pes del total de creixement des de l’any 2000 fins a 
l’actualitat i una immigracií interior que suposa el percentatge restant de creixement demogràfic. 
Dintre de la immigració interior sobresurt la població immigrant de la resta de la província que és 
gairebé la meitat de la població immigrada a l’any 2007. 
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Aquesta forta component de creixement demogràfic gràcies a la immigració interior, provinent de la 
província de Barcelona, té la seva explicació en el fet que la millora de les comunicacions entre la 
capital del país i comarques més allunyades de l’àrea metropolitana han fet que moltes famílies hagin 
canviat l’ambient urbà i habitatges en blocs plurifamiliars per un altre model d’edificació aïllada en un 
ambient més rural.  
 
3.2.2.3.3 Evolució dels habitatges construïts 
L’evolució del nombre d’habitatges presents en el municipi segueixen amb petites diferències el 
mateix ritme de creixement de població. A l’any 1981 hi havia 749 habitatges familiars, a l’any 1991 
n’hi havia 799, mentres que a l’any 2001 el nombre es situava en 945 habitatges familiars, un 26 % 
més que fa 20 anys. 
 
Si analitzem el nombre d’habitatges de primera residència i el nombre de segona se’n desprèn que 
Sant Pere no és municipi amb masses segones residències, ja que aquestes només suposaven a l’any 
2007 un 6,3 % del total d’habitatges. En canvi el nombre de primeres residències són un 76 % del 
total d’habitatges presents en el municipi. Destaquen la quantitat d’habitatges vacants que sempre ha 
estat un valor que des del 1981 fins a l’actualitat ha rondat entre el 16 % i el 19 % del total 
d’habitatges. 
 
La majoria d’edificis són unifamiliars (88 % l’any 2001), això implica un model d’edificació 
extensiva, que ocupa gran quantitat de superfície. L’explicació a aquest fenòmen és la disponibilitat de 
sòl pel nombre d’habitants del municipi i per tant, la baixa densitat del municipi (435 habitants/km2 a 
l’any 2008). 
 
Les altres tipologies d’edificis segons el nombre d’habitatges hi són presents en comptagotes, tot i que 
en destaca l’augment de quasi el doble d’edificacions de 5 a 9 habitatges. També cal esmentar que 
edificis amb un volum exagerat no hi són presents i tant sols hi ha una edificació amb 20 o més 
habitatges. 
 
3.2.2.3.4 Evolució del sòl urbà 
El creixement del municipi s’ha desenvolupat entorn al casc antic. Barris com el Celblau, Parellada i 
Sant Domingo han crescut amb força des de 1981 fins a l’actualitat. El predomini, com s’ha indicat 
anteriorment, és d’edificacions unifamiliars predominantment cases l’una al costat de l’altra. 
 
El planejament futur preveu la construcció d’edificis de diversos habitatges en sectors com Parellada, 
l’Arrabassada i Sant Domingo, que faran augmentar la població en gran mesura. 
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3.2.2.4 Vilafranca del Penedès 
 
3.2.2.4.1 Evolució de la població 
Vilafranca és una població tradicionalment ben comunicada. Constitueix un punt estratègic de 
comunicacions entre el pla de Barcelona i el Baix Llobregat i les comarques del camp de Tarragona. 
Aquest fet fa que hi conflueixin nombroses vies de comunicació terrestres com carreteres i autopistes i 
línies de ferrocarril. Tot aquest conjunt d’infraestructures el converteixen en un pol atractor 
demogràfic que ha fet que en els últims 20 anys la població de la vila hagi augmentat 
considerablement. 
 
L’evolució de la població de Vilafranca ha experimentat una evolució notable, amb un creixement en 
les dues darreres dècades superior al registrat per Catalunya. Des del 1991 fins el 2008 s’ha 
experimentat un increment del 34,32 %, un percentatge molt respectable, si el comparem amb el 
experimentat per l’altre capital analitzada, Igualada. 
 
En el període de 1991 a 1996 es produeix un augment molt moderat xifrat en el 2,6 %. És un augment 
situat en la meitat del creixement experimentat per la comarca de la qual n’és capital. Entre el 1996 i 
el 2001 l’augment es sitúa en el 9,4 %, al mateix nivell que la comarca de l’Alt Penedès. L’augment 
més destacable és el produït entre el 2001 i el 2006 (19 %), també una pujada similar a la de la 
comarca. 
 
Una possible explicació a aquest augment significatiu és a causa de la immigració exterior i dels 
fluxos migratoris interiors, de població que es desplaça de l’àrea metropolitana de Barcelona cap a 
territori ben comunicat però més allunyat de la urb. 
 
3.2.2.4.2 Moviments migratoris 
El crexiement natural de la població de Vilafranca ha estat sempre positiu al llarg de les dues últimes 
dècades. Aquest creixement ha anat acompanyat d’un moviment migratori important tant interior com 
exterior. 
 
Durant la dècada dels anys noranta el creixement natural acumulat era de 264 habitants. D’altra banda, 
el creixement total experimentat per la pobalció es situava en 1.467 habitants. Per tant, el creixement 
natural anava acompanyat del fenòmen migratori. Si el creixement natural apuntat anteriorment 
representa el 18 % del creixement total, la resta, correspon en un 50 % a immigrants exteriors 
provinents en major part del continent africà i d’Amèrica Llatina, i l’altre 50 % provinent de de la 
mateixa província, com passa en els altres municipis analitzats. 
 
Si ens fixem a partir de l’any 2000 fins a l’actualitat s’observa que el creixement natural és de 1390 
habitants corresponent a un 21 % del creixement total experimentat per la vila. El 79 % restant 
correspon a fluxos migratoris evidentment positius. 
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Els saldo migratori interior d’aquests anys del segle XX correspon a un 19 % del creixement total del 
municipi, amb un major pes per part d’immigrants de la mateixa província. Pel que fa a la immigració 
exterior, suposa gairebé un 60 % del creixement total, convertint-se en el principal factor incident en 
el creixement demogràfic. 
 
El motiu pel qual Vilafranca rep molts immigrants estrangers pot estar derivat del fet que una de les 
principals activitats econòmiques de la zona és l’activitat vitivinícola. La verema és una activitats molt 
dura que quasi cap habitant autòcton o del país desitja fer, d’aquesta manera arriben molts temporers 
que es guanyen la vida recollint el raïm. Un cop acaba la verema deicideixen establir-se al municipi. 
 
3.2.2.4.3 Evolució dels habitatges construïts 
L’augment demogràfic experimentat per la ciutat ha anat lligat a un augment del nombre d’habitatges 
construïts. Si ens fixem en les dades del nombre d’habitatges presents en diferents anys espaiats en el 
temps, s’observa aquesta evolució. L’any 1981 hi havia 8.687 habitatges, xifra que va passar el 1991 a 
9.789 habitatges. Si ens fixem en la xifra d’habitatges l’any 2001, 14.482 habitatges, l’augment és 
significatiu i es sitúa en un 67 % %. Per trobar explicació dels motius pels quals s’ha produït aquest 
fenòmen cal analitzar les dades de manera desglossada. 
 
En el 1981 Igualada tenia 8.687 habitatges per 25.025 habitants, dintre dels quals n’hi havia 6.852 de 
convencionals i 87 de secundaris. La presència d’habitatges de segona residència era escassa. El 1991 
els habitatges de segona residència va passar al nombre de 165 habitatges. Les dades de l’any 2001 
mostren un clar augment d’habitatge de segona residència, 870 habitatges de segona residència cosa 
que suposa un 6 % dels habitatges de la ciutat. En aquest any també en destaquen especialment els 
habitatges vacants (2.451 habitatges) que suposen el 17 % del total d’habitatges presents. Aquest fet, 
s’explica per la forta pressió immobiliària que s’ha produït durant els inicis del segle XXI, en que s’ha 
construït de manera molt accelerada i indiscriminada. 
 
La tipologia dels habitatges de nova construcció ens permet distingir increments de sòl urbà produïts 
per la construcció de vivendes col·lectives o de vivendres unifamiliars. 
 
Les vivendes col·lectives correspondran a un creixement per immigració, a causa de l’atracció 
industrial o per un esgotament del sòl eixstent. En canvi les vivendes unifamiliars seran la tipologia 
principal pròpies d’un municipi amb un fort increment de segona residència (àrees residencials o 
urbanitzacions que encara tenen força espai per créixer) o corresponents al creixement natural. 
 
Si analitzem les dades del nombre de vivendes per edificació s’observa que el que augmenta més són 
les edificacions unifamiliars amb un increment del 34 % a l’any 2001 respecte el 1981 i sobretot 
augmenten de manera espectacular les grans edificacions amb més de 10 habitatges. De 10 a 19 
habitatges es dobla el nombres, i d’edificacions de més de 20 plantes augmenta un 140 %. 
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3.2.2.4.4 Evolució del sòl urbà 
El planejament urbanístic de Vilafranca del Penedès es va revisar l’any 2003. En ell s’hi contemplava 
diverses zones d’expansió que han servit per a Vilafranca per augmentar el nombre d’habitatges. 
 
Els sectors que més s’han desenvolupat en les últims anys són el de les bòbiles, afavorint una 
expansió al nord de la ciutat mitjançant grans edificacions de molts habitatges. Un altre sector amb un 
fort creixement ha estat el de la Girada, Can Ventosa i Santa Digna, que s’han vist afavorits per la 
construcció de la N-340 que passava pel municipi, i que ara ho fa per les afores d’aquests barris. 
Aquest sector té unes 48 ha que han servit per contruir edificacions aïllades de molts habitatges cada 
un. Un altre sector que va ser urbanitzat a principis dels segle XXI i que actualment es troba en fase 
d’expansió és el barri de Molí d’en Rovira, Mas Rabassa i Melió residencial, formant un conjunt de 35 
ha. 
 
Finalment, el sector de Can Diable, a l’oest de la ciutat, ha estat un sector residencial vital pel 
creixement de la ciutat, que ha vist com en aquests darrers 15 anys ha passat de ser una zona amb 
horts i camps, a ser una zona residencial amb la tipologia de ciutat jardí, amb nombroses edificacions 
d’habitatges unifamiliars i cases aparellades. 
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3.2.3 Sistema productiu 

 
L’evolució i l’estructura de la població són dos factors que determinen l’activitat, l’estructura 
econòmica i el grau de dinamisme econòmic d’una zona determinada. Per tant, l’estudi de les taxes 
d’activitat, d’ocupació i d’atur permeten valorar el grau d’aprofitament productiu de la població d’un 
determinat municipi, així com els canvis esdevinguts a l’estrcutura econòmica i social en un període 
concret. 
 
 

3.2.3.1 Igualada 
 
3.2.3.1.1 Població activa: ocupada i aturada 
La població a l’any 1991 era de 31.855 habitants en el municipi, d’aquests, 25.268 estaven en edat de 
treballar, xifra que suposa gairebé un 80 % del total de població. És el que es coneix com a població 
activa, que té possibilitats d’entrar en el món laboral. Si ens fixem en la població ocupada, aquesta 
representa un 48,9 % de la població en edat de treballar i un 39 % del total de població del municipi. 
El nombre de desocupats respecte el total de la població representa un 4,4 % i un 5,5  % respecte el 
total de població amb edat de treballar. 
 
En el 1996 la població era de 32.512 habitants i el nombre d’habitants en edat de treballar va 
augmentar lleugerament respecte l’any anterior. Tot i així el percentatge de persones ocupades va 
disminuir situant-se en un 37,5 % del total de la població i en un 45 % respecte el total de persones en 
edat de treballar. En conseqüència el nombre d’habitants en atur va augmentar lleument situant-se en 
un 5,5 % respecte el total de la població del municipi. 
 
Si ens fixem en l’any 2001, anys de plena bonança econòmica, el percentatge de població activa va 
augmentar fins a situar-se en un 55 % del total de a població, que era de 32.935 habitants. Els 
desocupats representaven tant sols un 3,8 % dels habitants d’Igualada. Per tant, es constata l’etapa de 
creixement viscuda per la ciutat.  
 
En els següents anys del segle XXI, la xifra d’atur ha anat oscil·lant al voltant del 4 %, però en l’últim 
any registrat, 2008, la xifra d’aturats prèn una tendència a l’alça, coincidint amb l’actual etapa de crisi 
econòmica mundial. 
 
3.2.3.1.2 Evolució ocupació per sectors d’activitat  
Els principals sectors en que es divideixen les activitats són el sector primari, amb l’agricultura com a 
principal component, el sector secundari amb la construcció i la indústria com a elements importants i 
finalment el sector terciari o també anomenat serveis. 
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L’evolució de l’ocupació en l’agricultura a la ciutat d’Igualada ha seguit una línia ascendent des de 
1991 fins el 2001. Representa un percentatge molt reduït del total de població ocupada, però no només 
s’ha sabut mantenir, sinó que ha crescut. Tot i la pèrdua evident de camps de conreu i horts que ha 
exerimentat la ciutat, deixant pas a terrenys urbanitzables el nombre d’ocupats en el sector es manté. 
L’any 1991 el percentatge d’ocupats en l’agricultura enfront el total d’ocupats era d’un 0,84 %, en el 
1996 va augmentar fins a 0,91 % i ja a l’any 2001 el percentatge era de 0,97 %. 
 
El sector secundari, per la seva banda, té un pes específic molt important dintre l’economia de la 
ciutat. La indústria, concentrada majoritàriament en indústria tèxtil i de la pell, és el principal motor 
de l’economia de la regió. L’any 1991 donava feina a un 53 % de la població ocupada; aquest 
percentatge s’ha vist reduït en gran part a causa de la crisi que fa temps que viu la indústria tèxtil. 
L’any 1996 el percentatge d’ocupats en la indústria era del 47 %, però a principis del nou segle ja se 
situava en un 39 %. 
 
El sector secundari també existeix un àmbit d’activitat que és la construcció. Una activitat , que ha 
experimentat un creixement elevat en els últims 15 anys, però que en el context actual s’ha vist molt 
perjudicada per la manca de sentit comú que havia imperat. L’any 1991 la proporció de població 
ocupada dedicada a la construcció era d’un 4,9 %. A l’any 2001 el percentatge era de 7,2%, una xifra 
que ha anat augmentant fins a finals del 2007. 
 
Finalment, pel que respecte al sector serveis, s’observa que és el principal motor econòmic de la 
ciutat, ja que és el sector amb més població ocupada. Cal esmentar, que la indústria d’Igualada 
afavoreix la creació de llocs de treball en el sector serveis, ja que una indústria tèxtil potent genera 
nombrosos comerços i establiments dedicats a la venda d’articles de roba.  
 
En el 1991 el pes que tenia el sector serveis dintre de la població ocupada era del 41 %, percentatge 
que ha augmentat considerablement situant-se en un 52,6 % l’any 2001. Aquestes xifres, lligades amb 
la disminució dels llocs de treball de la indústria, demostren com no tot el sector serveis està dedicat a 
la venda d’articles tèxtils, ja que sinó hi hauria d’haver una correlació entre aquestes dues variables 
(indústria i serveis), i no és així. Cal destacar, també, que no tota la indústria de la ciutat és tèxtil o 
pelletera, també destaquen altres indústries com la metal·lúrgica.  
 
3.2.3.1.3 Evolució localització de les activitats econòmiques 
L’estructura empresarial d’Igualada ha crescut de manera molt considerable en els últims 20 anys. 
S’ha produït un notable increment del nombre d’empreses implantades en el municipi i en la seva 
regió d’influència. Des de 1994 fins a l’any 2002 s’havia registrat un augment del nombre d’empreses 
del 26 % passant de 2.961 empreses a 3.692 empreses. Es detecta un augment important de les 
empreses del sector secundari: indústries i empreses dedicades a la construcció, i de les empreses de 
serveis; mentre que les empreses dedicades al comerç al detall pràcticament queden en el mateix 
nombre. 
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La importància de la indústria en l’economia de la ciutat es demostra en l’augment de l’ocupació dels 
polígons industrials de la ciutat, així com de la resta de la regió d’influència de la capital. El sector de 
Les Comes, s’ha erigit com un centre industrial i logístic important, amb una extensió d’1,2 km2. Cal 
destacar que la influència d’Igualada fa que s’hagin desenvolupat altres sectors industrials als 
municipis de Vilanova del Camí, Jorba, Santa Margarida de Montbui i Òdena. En el Pla Territorial de 
les Comarques Centrals es contempla la creació de grans polígons industrials a les poblacions 
d’Òdena (Les Gavarres), Santa Margarida de Monbui (Sector Granja del Fum) i Vilanova del Camí, 
amb una extensió conjunta de més de 150 ha.  
 
Cal esmentar que la reforma de la C-15 en un petit tram d’uns 2 km de longitud, situat just abans 
d’arribar a Igualada, en l’anomenat Pla de les Gavarres (Òdena), ha servit per a la consolidació d’uns 
zona industrial amb possibilitats de creixement. La reforma del tram va servir de catalitzador pel 
desenvolupament industrial de la zona, ja que s’ordenva el sòl i es milloraven les comunicacions amb 
els trams existents de la C-15 i amb l’autovia A-2. 
 
Dintre del sector industrial hi ha diverses tipologies d’indústria. Destaquen amb força la indústria 
metal·lúrgica i la indústria tèxtil i de confecció. L’evolució que ha seguit la indústria metal·lúrgica des 
de 1994 fins al 2002 ha estat força important, amb un creixement del nombre d’establiments situat a 
l’entorn del 48 %. Mentrestant, la indústria tèxtil i de confecció ha experimentat un augment més 
moderat situat a l’entron del 4 % en aquest període. Val a dir, però, que el pes de la indústria tèxtil 
continua essent important (57 % del total d’indústria), mentres que la indústria metal·lúrgica té un pes 
d’un 19 %. Un altre tipus d’indústria destacable és la d’edició i transfromació de mobles (14 % del 
total d’establiments industrials). Indústries com la química i de productes alimentaris tenen un pes 
més residual. 
 
Pel que respecte a les empreses de comerç al detall, suposen un 20 % del total d’establiments de la 
ciutat, detaquen els establiments de productes alimentaris i de venda de roba i calçat. Tot i que no han 
augmentat el nombre d’establiments d’aquesta tipologia en el període des de 1994 fins a 2002, 
segueixen tenint un pes important del 25 % i el 26 % respectivament, respecte el total d’establiments 
de comerç al detall. 
 
Les empreses de serveis suposa un 35 % del total d’establiments de la ciutat, per tant, tenen un pes 
fonamental per a l’economia de la ciutat. Destaquen el comerç a l’engròs, l’hosteleria i la restauració, 
les empreses de transport i comunicació, les de serveis a empresa, serveis personals i immobiliàries. 
Té importància el retrocés de les empreses de transport i comunicacions en el període des de 1994 fins 
al 2002 (20 %).  
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3.2.3.2 Capellades 
 
3.2.3.2.1 Població activa: ocupada i aturada 
La població a l’any 1991 era de 5.031 habitants en el municipi, d’aquests, 3.897 estaven en edat de 
treballar, xifra que suposa gairebé un 78 % del total de població. És el que es coneix com a població 
activa, que té possibilitats d’entrar en el món laboral. Si ens fixem en la població ocupada, aquesta 
representa un 50,2 % de la població en edat de treballar i un 39 % del total de població del municipi. 
El nombre de desocupats respecte el total de la població representa un 3 % i un 3,7  % respecte el total 
de població amb edat de treballar.  
 
En el 1996 la població era de 5.021 habitants i el nombre d’habitants en edat de treballar va augmentar 
lleugerament respecte l’any anterior, un augment que constrasta amb la disminució de població 
experimentada. Tot i així el percentatge de persones ocupades va disminuir situant-se en un 37,5 % 
del total de la població i en un 45,8 % respecte el total de persones en edat de treballar. En 
conseqüència el nombre d’habitants en atur va augmentar lleument situant-se en un 5,8 % respecte el 
total de la població del municipi. 
 
Si ens fixem en l’any 2001, anys de plena bonança econòmica, el percentatge de població activa va 
augmentar fins a situar-se en un 45 % del total de a població, que era de 4.950 habitants. Els 
desocupats representaven tant sols un 3,5 % dels habitants de Capellades. Per tant, es constata l’etapa 
de creixement viscuda pel municipi, ja que torna a assolir valors semblants a principis dels noranta. 
 
En els següents anys del segle XXI, la xifra d’atur ha anat oscil·lant al voltant del 3-4 %, però en 
l’últim any registrat, 2008, la xifra d’aturats prèn una tendència a l’alça, coincidint amb l’actual etapa 
de crisi econòmica mundial. 
 
Si ens fixem en el municipi que rep influència de Capellades, la Torre de Claramunt, observem un 
comportament lleugerament diferent. La població de la Torre l’any 1991 era de 1.545 habitants, 
d’entre els quals n’hi havia 1.165 amb edat de treballar. La població ocupada representava un 40 % 
del total de població i un 54 % del total de població amb edat de treballar. L’atur representava el 4,6 
% del total de població amb edat de treballar. 
 
A l’any 1996, aquests percentatges van disminuir, com a la resta de poblacions analitzades, situant-se 
al 45,4 % respecte la població amb edat superior als 16 anys i un 37 % respecte el total de població, 
marcant un atur del 10 % respecte la població amb possibilitats de treballar. Una xifra molt elevada en 
comparació amb el valor anterior, fet que suposava el triple de població desocupada que cinc anys 
abans. 
 
A l’any 2001, la xifra de desocupats disminueix considerablement (60 % de disminució), situant-se en 
un 5,23 % respecte la població amb edat de treballar. Aquesta reducció tant important respon a 
l’increment de l’activitat econòmica de la comarca i del país. El total d’ocupats representa en aquest 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

67 

any el 59 % de la població amb possibilitats de treballar, una xifra molt destacable si la comparem 
amb els altres municipis de la mateixa comarca analitzats. 
 
En els següents anys fins a l’actualitat s’observa l’oscil·lació de la taxa d’atur entorn a 4,5-5 %, amb 
una clara tendència actual cap a l’augment de la xifra d’aturats. 
 
3.2.3.2.2 Evolució ocupació per sectors d’activitat  
Els principals sectors en que es divideixen les activitats són el sector primari, amb l’agricultura com a 
principal component, el sector secundari amb la construcció i la indústria com a elements importants i 
finalment el sector terciari o també anomenat serveis. 
 
L’evolució de l’ocupació en l’agricultura al municipi de Capellades ha seguit una tendència d’alts i 
baixos de 1991 fins el 2001. Representa una percentatge molt reduït del total de població ocupada, 
tant sols el 0,8 % l’any 2001. El municipi ha perdut en els darrers vint anys gran part de l’escassa 
superfície que tenia de conreu d’horts, donant pas a sòl urbà amb nombroses edificacions. Aquest fet, 
però, no ha fet disminuir el nombre de persones ocupades en aquest sector en el període 1991-2001, si 
és cert que a l’any 1996, la xifra d’ocupats en agricultura va disminuir a la meitat del nombre que hi 
havia al 1991. 
 
L’any 1991 hi havia 17 persones ocupades en aquest sector. Aquest valor va disminuir fins a situar-se 
a un total de 8 persones que treballaven la terra. A l’any 2001 la quantitat a augmentat a 18 persones, 
així que el retrocés en la superfícies agrària no s’ha vist traduït en una disminució dels treballadors 
agraris. A Capellades no hi destaca cap activitat ramadera que pugui ser tinguda en compte. 
 
El sector secundari és un pilar fonamental en l’economia del municipi. Antigament, des del segle XIX 
es va desenvolupar una forta indústria paperera i tèxtil a la zona, fet que es reflecteix en els nombrosos 
molins paperers que hi ha a la contrada, actualment en desús. Aquesta indústria, tot i que viu moments 
difícils, es la base per al sosteniment de la vila. 
 
L’any 1991, el 66 % de la població ocupada ho feia en el sector industrial. Aquest percentatge va anar 
perdent pes en els següents 10 anys, situant-se en un 54 %. En l’actualitat el percentatge d’ocupats en 
la indústria local és menor. 
 
En el sector secundari també existeix un àmbit d’activitat que és la construcció. Una activitat , que ha 
experimentat un creixement elevat en els últims 15 anys, però que en el context actual s’ha vist molt 
perjudicada per la manca de sentit comú que havia imperat. L’any 1991 la proporció de població 
ocupada dedicada a la construcció era d’un 3,9 %. A l’any 2001 el percentatge era de 6,9%, una xifra 
que ha anat augmentant fins a finals del 2007. 
 
Finalment, pel que respecte al sector serveis, s’observa que és també un sector fonamental en el  
motor econòmic del municipi, ja que constitueix una important font de creació de treball.  
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En el 1991 el pes que tenia el sector serveis dintre de la població ocupada era del 28,6 %, percentatge 
que ha augmentat considerablement situant-se en un 37,8 % l’any 2001. Destaquen, dintre del sector 
serveis el sector de l’hosteleria, amb un creixement de prop del 100 % en el període entre 1991 i el 
2001. 
 
En el municipi de la Torre de Claramunt s’observa un sector primari, dedicat a l’agricultura amb un 
pes relatiu superior al de Capellades, afavorit per la disponibilitat de sòl encara sense edificar. L’any 
1991 el percentatge d’ocupats en agricultura era d’un 4 %. El nombre s’ha mantingut al llarg dels anys 
en unes 23 persones dedicades a aquesta activitat, però l’augment del total de població ocupada a 
l’any 2001 fa que l’agricultura hagi perdut pes relatiu respecte les altres activitats econòmiques.  
 
El sector secundari, i en concret la indústria és el sector i l’activitat amb més importància dintre 
l’economia de la zona. L’any 1991 un 65 % de la població ocupada trebalava en aquest àmbit. El 
percentatge s’ha anat reduïnt en els últims anys, però continua essent una activitat d’importància 
cabdal. La construcció també desenvolupa un paper gens despreciable. En el període de 1991 a 2001, 
sempre s’ha situat en un 9 % de població ocupada en aquesta activitat. 
 
El sector serveis ha experimentat un creixement important, derivat de la presència de més població de 
primera residència, en detriment de població estacional de segona residència. L’any 1991 el sector 
serveis representava un 22 % del total de població ocupada, mentre que a l’any 2001 ja es sitúa en un 
37,6 %. 
 
3.2.3.2.3 Evolució localització de les activitats econòmiques 
Capellades, com ja s’ha comentat anteriorment, té un terme municipal molt reduït. Aquest fet ha 
provocat que el nombre d’establiments industrials no hagi augmentat en el període de 1991 fins al 
2001, tot i així, amb un pes d’un 14 % respecte el total d’establiments de negoci, és una activitat 
important per al municipi. 
 
L’activitat industrial al municipi es basa sobretot en tres pilars fonamentals: un 19 % dels establiments 
industrials del municipi es dediquen a la transformació de metalls i productes derivats (el cas més 
destacble és Himel), un 32 % que es dedica al tèxtil i finalment un 40 % dels establiments industrials 
que es dediquen al sector paperer. El nombre d’establiments s’ha mantingut estable en el període 
d’estudi. 
 
La importància de la indústria en l’economia del municipi no es veu reflectit en l’augment de 
superfície de sòl dedicat a ús industrial. Només un petit polígon industrial de 9,5 ha, Polígon Industrial 
de La Barquera, ha servit perquè s’hi implantin alguna empresa de transformació metal·lúrgica. 
 
L’increment del sòl industrial s’ha materialitzat en el municipi de la Torre de Claramunt, on empreses 
amb segell Capellades, s’hi han instal·lat, davant les facilitats de trobar sòl industrial a bon preu. Tot i 
així el sòl actualment ocupat per indústries no és exessivament elevat (9,3 ha). A diferència, però, del 
polígon de Capellades, aquest està pràcticament ocupat. Al municipi de la Torre destaquen les 
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empreses dedicades a la construcció, que han doblat el seu nombre entre 1991 i 2001, en passar de 36 
establiments a 68. També hi destaquen les indústries dedicades a la transformació metal·lúrgica. 
 
Cal destacar el desenvolupament industrial dut a terme al municipi de la Pobla de Claramunt. Aquest 
municipi sota la influència de Capellades, així ho contempla el Pla Territorial de les Comarques 
Centrals, ha produït un desenvolupament industrial molt destacable. Gràcies a la construcció l’any 
1994, del tram de la C-15 entre Igualada i Capellades, que permetia alhora una comunicació amb 
l’autovia A-2, es va crear un polígon industrial de 82,11 ha d’extensió. Aquest polígon, va rebre la 
influència d’empreses forànies i d’Igualada, que van veure l’oportunitat d’ubicar-se en un indret amb 
moltes possibilitats de comunicació. 
 
Pel que respecte a les empreses de comerç al detall, suposen un 25 % del total d’establiments del 
municipi de Capellades, detaquen els establiments de productes alimentaris i de venda de roba i calçat. 
Tot i que no han augmentat el nombre d’establiments d’aquesta tipologia en el període des de 1994 
fins a 2002, segueixen tenint un pes important del 32 % i el 21 % respectivament, respecte el total 
d’establiments de comerç al detall. 
 
Les empreses de serveis suposen un 36 % del total d’establiments del municipi, per tant, tenen un pes 
fonamental per a l’economia de la vila. Destaquen el comerç a l’engròs, l’hosteleria i la restauració, 
les empreses de transport i comunicació, les de serveis a empresa, serveis personals i immobiliàries.  
 

 
3.2.3.3 Sant Pere de Riudebitlles 
 
3.2.3.3.1 Població activa: ocupada i aturada 
La població a l’any 1991 era de 2.108 habitants en el municipi, d’aquests, 1.710 estaven en edat de 
treballar, xifra que suposa gairebé un 82 % del total de població. És el que es coneix com a població 
activa, que té possibilitats d’entrar en el món laboral. Si ens fixem en la població ocupada, aquesta 
representa un 45,5 % de la població en edat de treballar i un 37 % del total de població del municipi. 
El nombre de desocupats respecte el total de la població representa un 2,5 % i un 3  % respecte el total 
de població amb edat de treballar, per tant, s’observa com la taxa d’atur és molt reduïda. 
 
En el 1996 la població era de 2.144 habitants i el nombre d’habitants en edat de treballar va augmentar 
un 6 % respecte l’any anterior. La població ocupada es va situar en un 36,7 % del total de la població i 
en un 43,2 % respecte el total de persones en edat de treballar. En conseqüència el nombre d’habitants 
en atur va augmentar lleument situant-se en un 3,5 % respecte el total de la població del municipi. 
 
Si ens fixem en l’any 2001, anys de plena bonança econòmica, el percentatge de població activa va 
augmentar fins a situar-se en un 52 % del total de a població, que era de 2.110 habitants. Els 
desocupats representaven tant sols un 2,1 % dels habitants de Sant Pere. Per tant, es constata l’etapa 
de creixement viscuda per la ciutat.  
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En els següents anys del segle XXI, la xifra d’atur ha anat oscil·lant al voltant del 2 %, però en l’últim 
any registrat, 2008, la xifra d’aturats prèn una tendència a l’alça, coincidint amb l’actual etapa de crisi 
econòmica mundial. 
 
3.2.3.3.2 Evolució ocupació per sectors d’activitat  
Els principals sectors en que es divideixen les activitats són el sector primari, amb l’agricultura com a 
principal component, el sector secundari amb la construcció i la indústria com a elements importants i 
finalment el sector terciari o també anomenat serveis. 
 
L’evolució de l’ocupació en l’agricultura al municipi de Sant Pere ha seguit una línia descendent des 
de 1991 fins el 2001. Representa un percentatge molt reduït del total de població ocupada, i ha anat 
perdent pes dintre l’economia del municipi. La pèrdua de sòl útil per al conreu és una dels motius que 
han fet que l’agricultura es convertís en una activitat cada cop més residual, tot i així l’agricultura té 
un pes destacable si el comparem amb els altres municipi analitzats fins ara. L’any 1991 el 
percentatge d’ocupats en l’agricultura enfront el total d’ocupats era d’un 3,7 %, en el 1996 va situar-se 
en 3,4 % i ja a l’any 2001 el percentatge era de 2 %. 
 
El sector secundari, per la seva banda, té un pes específic molt important dintre l’economia del 
municipi. La indústria, molt influïda per la indústria vitivinícola, és un dels principals motors de 
l’economia de la regió. L’any 1991 donava feina a un 56 % de la població ocupada; aquest 
percentatge s’ha vist reduït al llarg dels anys. L’any 1996 el percentatge d’ocupats en la indústria era 
del 50,3 %, però a principis del nou segle ja se situava en un 42 %. 
En el sector secundari també existeix un àmbit d’activitat que és la construcció. Una activitat , que ha 
experimentat un creixement elevat en els últims 15 anys. L’any 1991 la proporció de població 
ocupada dedicada a la construcció era d’un 12 %. A l’any 2001 el percentatge era de 14%, una xifra 
que ha anat augmentant fins a finals del 2007. 
 
Finalment, pel que respecte al sector serveis, s’observa que juntament amb la indústria és el principal 
motor econòmic del municipi. En el 1991 el pes que tenia el sector serveis dintre de la població 
ocupada era del 27,1 %, percentatge que ha augmentat considerablement situant-se en un 41,6 % l’any 
2001.  
 
3.2.3.3.3 Evolució localització de les activitats econòmiques 
L’estructura empresarial d’Igualada ha crescut de manera considerable en els últims 20 anys. Des de 
1994 fins a l’any 2002 s’havia registrat un augment del nombre d’empreses del 31 % passant de 169 
empreses a 222 empreses. Es detecta un augment important de les empreses del sector secundari: 
indústries i empreses dedicades a la construcció, i de les empreses de serveis; mentre que les empreses 
dedicades al comerç al detall disminueix el seu nombre. 
 
Cal esmentar que la construcció de la carretera C-15 ha afavorit la implantació d’empreses, ja que 
anteriorment, al tenir unes comunicacion deficients amb la capital de la comarca, el desenvolupament 
industrial era residual. Un exemple clar és la instal·lació de l’empresa de paper “Cartonatges 
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Penedès”, la implantació de la qual coincideix amb la supressió del primer tram de la carretera de Sant 
Pere de Riudebitlles BP-2151 i la construcció de la nova C-15 amb un nou enllaç. 
 
Sant Pere no ha tingut un desenvolupament industrial massa acusat en l’aspecte de transformació del 
sòl en sòl industrial. No s’han creat grans polígons industruials i només en destaquen la zona abans 
comentada i ocupada per la paperera i la zona de la Plana del Sord. 
 
Dintre del sector industrial hi ha diverses tipologies d’indústria. Destaquen amb força la indústria 
tranformadora metal·lúrgica i la indústria vitivinícola. L’evolució que ha seguit la indústria 
transformadora metal·lúrgica des de 1994 fins al 2002 ha estat nul·la, ja que s’ha mantingut amb el 
mateix nombre d’establiments. Mentrestant, vitivinícola ha experimentat un augment important situat 
a l’entorn del 30 % en aquest període. Indústries com la de productes alimentaris tenen un pes gens 
despreciable. 
 
Pel que respecte a les empreses de comerç al detall, suposen un 15 % del total d’establiments del 
municipi, destaquen els establiments de productes alimentaris. Tot i que no han augmentat el nombre 
d’establiments d’aquesta tipologia en el període des de 1994 fins a 2002, segueixen tenint un pes 
important del 41 %, respecte el total d’establiments de comerç al detall. 
 
Les empreses de serveis suposen un 38 % del total d’establiments de la ciutat, per tant, tenen un pes 
fonamental per a l’economia de la ciutat. Destaquen el comerç a l’engròs, l’hosteleria i la restauració, 
les empreses de transport i comunicació, les de serveis a empresa, serveis personals i immobiliàries. 
 
 

3.2.3.4 Vilafranca del Penedès 
 
3.2.3.4.1 Població activa: ocupada i aturada 
La població a l’any 1991 era de 27.818 habitants en el municipi, d’aquests, 22.000 estaven en edat de 
treballar, xifra que suposa gairebé un 80 % del total de població. És el que es coneix com a població 
activa, que té possibilitats d’entrar en el món laboral. Si ens fixem en la població ocupada, aquesta 
representa un 48,7 % de la població en edat de treballar i un 39 % del total de població del municipi. 
El nombre de desocupats respecte el total de la població representa un 3,6 % i un 4,6 % respecte el 
total de població amb edat de treballar. 
 
En el 1996 la població era de 28.553 habitants i el nombre d’habitants en edat de treballar va 
augmentar lleugerament respecte l’any anterior. Tot i així el percentatge de persones ocupades va 
disminuir situant-se en un 39% del total de la població i en un 47 % respecte el total de persones en 
edat de treballar. En conseqüència el nombre d’habitants en atur va augmentar situant-se en un 5,7 % 
respecte el total de la població del municipi. 
 
Si ens fixem en l’any 2001, anys de plena bonança econòmica, el percentatge de població activa va 
augmentar fins a situar-se en un 46 % del total de a població, que era de 30.865 habitants. Els 
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desocupats representaven tant sols un 3,8 % dels habitants de Vilafranca. S’observa doncs, com 
disminueix lleugerament el nombre de d’ocupats, però baixa la taxa d’atur. 
 
En els següents anys del segle XXI, la xifra d’atur ha anat oscil·lant al voltant del 2,5 %, però en 
l’últim any registrat, 2008, la xifra d’aturats prèn una tendència a l’alça, coincidint amb l’actual etapa 
de crisi econòmica mundial. 
 
3.2.3.4.2 Evolució ocupació per sectors d’activitat  
Els principals sectors en que es divideixen les activitats són el sector primari, amb l’agricultura com a 
principal component, el sector secundari amb la construcció i la indústria com a elements importants i 
finalment el sector terciari o també anomenat serveis. 
 
L’evolució de l’ocupació en l’agricultura a la ciutat de Vilafranca ha seguit una línia ascendent des de 
1991 fins el 2001. Representa un percentatge molt reduït del total de població ocupada, però no només 
s’ha sabut mantenir, sinó que ha crescut. Tot i la pèrdua evident de camps de conreu i horts que ha 
exerimentat la ciutat, deixant pas a terrenys urbanitzables el nombre d’ocupats en el sector es manté, 
gràcies sobretot, a que l’economia de la cituat es basa en el conreu de la vinya. L’any 1991 el 
percentatge d’ocupats en l’agricultura enfront el total d’ocupats era d’un 1,7 %, percentatge que s’ha 
mantingut estable al llarg de la següent dècada. 
 
El sector secundari, per la seva banda, té un pes específic molt important dintre l’economia de la 
ciutat. La indústria, concentrada majoritàriament en indústria vitivinícola, és el principal motor de 
l’economia de la regió. L’any 1991 donava feina a un 40 % de la població ocupada; aquest 
percentatge s’ha vist reduït. L’any 1996 el percentatge d’ocupats en la indústria era del 38 %, però a 
principis del nou segle ja se situava en un 30 %. 
 
El sector secundari també existeix un àmbit d’activitat que és la construcció. Una activitat , que ha 
experimentat un creixement elevat en els últims 15 anys, però que en el context actual s’ha vist molt 
perjudicada per la manca de sentit comú que havia imperat. L’any 1991 la proporció de població 
ocupada dedicada a la construcció era d’un 7,3 %. A l’any 2001 el percentatge era de 9,6%, una xifra 
que ha anat augmentant fins a finals del 2007. 
 
Finalment, pel que respecte al sector serveis, s’observa que és el principal motor econòmic de la 
ciutat, ja que és el sector amb més població ocupada. Cal esmentar, que l’activitat agrícola i industrial 
de Vilafranca afavoreix la creació de llocs de treball en el sector serveis, ja que una indústria 
vitivinícola potent genera nombrosos comerços i establiments dedicats a la venda d’articles 
relacionats. 
 
En el 1991 el pes que tenia el sector serveis dintre de la població ocupada era del 50,7 %, percentatge 
que ha augmentat considerablement situant-se en un 58,1 % l’any 2001. 
 
 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

73 

3.2.3.4.3 Evolució localització de les activitats econòmiques 
L’estructura empresarial de Vilafranca ha crescut de manera molt considerable en els últims 20 anys. 
S’ha produït un notable increment del nombre d’empreses implantades en el municipi i en la seva 
regió d’influència. Des de 1994 fins a l’any 2002 s’havia registrat un augment del nombre d’empreses 
del 25 % passant de 2.475 empreses a 3.096 empreses. Es detecta un augment important de les 
empreses del sector secundari: empreses dedicades a la construcció, i de les empreses de serveis; 
mentre que les empreses dedicades al comerç al detall i indústries pràcticament queden en el mateix 
nombre. 
 
La importància de la indústria en l’economia de la ciutat es demostra en l’augment de l’ocupació dels 
polígons industrials de la ciutat, així com de la resta de la regió d’influència de la capital. El sector de 
l’Estació de Mercaderies, s’ha erigit com un centre industrial i logístic important, amb diversos 
polígons industrials amb una extensió total de 140 ha. Aquests polígons industrials s’han erigit per la 
ifluència de la N-340 i l’autopista AP-7 que conflueixen en el municipi en la seva part sud. 
 
Dintre del sector industrial hi ha diverses tipologies d’indústria. Destaquen amb força la indústria 
metal·lúrgica i la indústria agroalimentària. L’evolució d’aquests dos tipus d’indústria ha estat escassa 
tot i que segueixen mantenint un pes important dintre del sector industrial. Un altre tipus d’indústria 
destacable és la d’edició i transfromació de mobles (28 % del total d’establiments industrials). 
Indústries com la química i de productes alimentaris tenen un pes més residual. 
 
Pel que respecte a les empreses de comerç al detall, suposen un 24 % del total d’establiments de la 
ciutat, detaquen els establiments de productes alimentaris, de venda de roba i calçat i de productes per 
a la llar. Tot i que no han augmentat el nombre d’establiments d’aquesta tipologia en el període des de 
1994 fins a 2002, segueixen tenint un pes important del 26 %, el 20 % i el 19 % respectivament, 
respecte el total d’establiments de comerç al detall. 
 
Les empreses de serveis suposa un 43 % del total d’establiments de la ciutat, per tant, tenen un pes 
fonamental per a l’economia de la ciutat. Destaquen el comerç a l’engròs, l’hosteleria i la restauració, 
les empreses de transport i comunicació, les de serveis a empresa, serveis personals i immobiliàries. 
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3.2.3.5 Anàlisi productiu per comarques 2001-2007 
 
Amb l’anàlisi comarcal des dos anys diferenciats com són el 2001 i el 2007 podem obtenir una visió 
general de l’evolució de les activitats productives a la primera dècada del segle XXI i completar, així, 
l’anàlisi realitzat anteriorment. 

 
3.2.3.5.1 Anoia. 2001 
L'alentiment de l'economia el 2001 va ser especialment intens a la comarca de l'Anoia, que amb un 
modest 1,7%, quasi dos punts per sota el registre del 2000, va convertir-se en la vuitena comarca amb 
un menor creixement a Catalunya. 
 
L’any 2001 fou el tercer consecutiu amb creixements inferiors a la mitjana catalana, de manera que 
l’augment acumulat del període 1995-2001 va ser del 19,27%, per sota el 22,5% de Catalunya. Entre 
les comarques centrals, l'Anoia va ser la de menor progrés econòmic el 2001, pel notable descens de 
l'activitat amb més pes a la comarca, la indústria, que va presentar un increment interanual del 0,58%. 
L'activitat més dinàmica de l'economia va ser, en línia amb Catalunya, la dels serveis, amb un 3,59%.  
 
El sector primari de l’economia comarcal va mostrar més debilitat que en el conjunt de Catalunya, 
amb avenços del -14,03 i -7,5%, respectivament. El subsector agrari, va ser el principal responsable i, 
més concretament, el vi i derivats i l’oli d’oliva i subproductes (-17,4 i -73,3%, respectivament). 
D’altra banda, la ramaderia va davallar d’un 12,2%, en resposta al mal comportament del sector porcí. 
 
L'activitat de la construcció també va registrar un cert deteriorament del seu creixement, des del 3,8% 
el 2000, fins al 2,87% el 2001. L'obra civil va ser un dels principals responsables d’aquesta menor 
expansió, en alentir el seu creixement des del 12,5% del 2000, fins a l'1,6% el 2001, en línia amb els 
registres del conjunt català, però de més intensitat a l’Anoia pel major pes relatiu del sector. D'altra 
banda, l'edificació va créixer d’un 3,2%, conseqüència de l'enfortiment de la rehabilitació (6,7%). 
Aquest comportament de la construcció va traslladar- se al mercat de treball, amb un increment dels 
aturats sectorials registrats del 32,0%. 
 
Pel que fa a la indústria, cal recordar que l'Anoia és la sisena comarca catalana amb més pes del sector 
industrial en la producció comarcal (43,2%, respecte del 31,3% de Catalunya). En aquest context, el 
modest creixement del sector va generar una baixa contribució de la indústria al creixement total de 
tan sols 0,25 punts percentuals. Així, l’augment de l’activitat del sector industrial a l’Anoia va ser fins 
i tot menor que el 0,76% de mitjana registrat a les comarques centrals. L’explicació es troba en el 
dèbil creixement tant del tèxtil, cuir i calçat (-0,6%) com del paper i arts gràfiques (0,2%), la 
producció conjunta dels quals suposaren el 50,2% de la producció industrial comarcal. Els subsectors 
més dinàmics van ser el de la fusta i suro (6,3%), el d'altres minerals no metàl·lics (5,8%), el de 
maquinària i equipament mecànic (3,9%) i el de l’energia, gas, aigua i indústries extractives (2,8%). 
Aquest alentiment sectorial va traslladar-se al mercat de treball, amb una caiguda dels afiliats a la 
Seguretat Social de l’1,3% i l'augment de l'atur registrat de més de l’11%.  
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El 2001, el sector més dinàmic de l'economia de l'Anoia fou el terciari, que va créixer d’un 3,59%, per 
sobre el 3,34% del Principat. Els dos subsectors amb una millor evolució van ser el comerç i la 
reparació (4,3%) i l’hoteleria (4,2%). Altres activitats socials i de serveis (3,6%) i les administracions 
públiques, sanitat i educació (3,3%) van ser els dos subsectors amb un diferencial de creixement més 
gran en relació amb la mitjana de Catalunya, fet que va permetre un millor comportament del sector. 
Globalment, el mercat de treball va ser un fidel reflex del significatiu alentiment econòmic de la 
comarca. El nombre d'aturats registrats s’incrementà d’un 18,4%, principalment per l’augment del 
24,1% dels serveis, mentre que el d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar d’un 2,1%, avenç 
contingut com a conseqüència de les davallades a la indústria i al sector primari. 
 
 

Fig 5. Taxa de variació del PIB. 2001-2004. 

 
 
 

Fig 6. Creixement PIB. 2001 

. 
 
 
 
 
3.2.3.5.2 Anoia. 2007 
El 2007, el creixement del VAB de l’Anoia va moderarse fins al 2,75, des del 3,68% de l’any anterior, 
per una desacceleració generalitzada de tots els sectors d’activitat, fora dels serveis. Així, després d’un 
creixement de dos dígits durant el 2006, el primari avança de només el 0,68%, si bé supera la mitjana 
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de les comarques centrals (-0,59%). La indústria creix d’un 1,41% (mitjana de l’eix territorial situada 
en el 2,76%) i la construcció passa del 5,43 al 2,61%, també per sota la mitjana (4,42%). Només 
l’activitat terciària s’ha enfortit i passa del 3,82 al 3,99%, amb una aportació d’1,86 punts percentuals 
al creixement comarcal. Aquests resultats s’afegeixen al creixement acumulat del període 2000-2007, 
que ha estat del 16,6%, inferior al de les comarques centrals (20,8%) i al del conjunt català (23,4%).  
 
En el sector primari, els febles resultats reflecteixen les caigudes de vi i raïm (-1,0%) i del porcí (-
0,8%), branques que representen la meitat de la producció del sector i que només han estat 
compensades pels millors registres de cereals (17,9%). Amb això, la contribució del sector al VAB de 
la comarca és gairebé nul·la (0,01 p.p.), per bé que les afiliacions a la Seguretat Social no han deixat 
d’augmentar (11,0%, davant el 3,7% el 2006) amb 147 persones de mitjana el 2007. 
 
Altrament, l’activitat industrial ha englobat comportaments oposats en les branques principals. El 
tèxtil, cuir i calçat cau del 7,3%, mentre que el paper i arts gràfiques, i la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics avancen del 12,2 i el 5,4%, respectivament amb un pes que, sumat, és del 63,4% de 
l’activitat industrial de la comarca. En conseqüència, els afiliats en el sector han tingut un augment 
reduït, del 0,7%, una dècima per sota el del conjunt de Catalunya. Pel que fa al sector de la 
construcció, la desacceleració de l’activitat es concentra en el sector residencial, amb una caiguda dels 
habitatges iniciats del 30,6%, si bé els habitatges acabats continuen creixent a bon ritme (21,8%), i els 
afiliats en el sector van augmentant (6,7%).  
 
L’activitat terciària anota avanços elevats en els subsectors d’hoteleria (11,2%) i activitats 
immobiliàries i serveis empresarials (8,1%), mentre que les altres dues branques amb pesos elevats 
(comerç i reparacions i serveis col·lectius) bé mostren caigudes (-0,5% la primera), bé creixen 
tímidament (1,4% la segona). El trasllat d’aquesta evolució en el mercat laboral és d’un increment 
dels afiliats en el sector del 3,7%, en línia amb la mitjana catalana (3,8%), tot i que el nombre 
d’aturats augmenta del 0,6% en el sector. En termes agregats, el nombre d’afiliats al règim general de 
la Seguretat Social augmenta del 2,8%, per sota el conjunt català (3,1%). 
 
 

Fig 7. Taxa de variació del PIB. 2004-2007. 
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Fig 8. Creixement PIB. 2007. 

 
 

Fig 9. Estrucutra PIB. 2007. 

 
 
 
 
 
3.2.3.5.3 Alt Penedès. 2001 
En un context de deteriorament general de l'economia catalana, l'Alt Penedès va assolir un creixement 
del PIB de l'1,14%, la taxa més baixa dels darrers sis anys, que contrasta amb l’avenç del 5% el 1999. 
Aquesta contenció va incorporar la comarca al grup de les cinc comarques menys dinàmiques l’any 
2001. En aquest context, el creixement anual acumulatiu del període 1995-2001 va situar-se en el 
3,55%, per sobre el 3,44% de Catalunya.  
 
L'estructura econòmica de la comarca, relativament més industrial que terciària permet comprendre 
l'evolució econòmica del darrer any. El pes de la indústria (42,1%), per sobre el de la mitjana de 
Catalunya (31,3%), va provocar que la crisi registrada per aquest sector s'estengués a la resta de 
sectors. En línies generals, el sector serveis va ser el motor econòmic de la comarca, amb una 
expansió del 3,49% (3,34% de mitjana catalana), mentre que la indústria, el primari i la construcció 
van avançar per sota la mitjana. Així, el primari va davallar d’un 14,18%, davant el -7,50% de mitjana 
de Catalunya.Tant l'agricultura com la ramaderia van registrar caigudes del valor afegit del 14,4% i 
del 12,5%, respectivament. En el cas de l'agricultura, la disminució va estar provocada pel notable 
descens dels cereals (-13,9%) i la fruita fresca (-21,1%), així com de l'oli d'oliva i subproductes (-
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75,4%) i el vi i subproductes (-13,8%). Tanmateix, es destaquen els augments de les llegums (16,7%) 
i la fruita seca (5,5%).  
 
D’altra banda, el subsector ramader, concretament, el vaquí i el porcí, va assolir els descensos 
interanuals més importants, amb disminucions del 15,6 i 15,2%. Cal destacar el fet que tots van 
registrar davallades, excepte la producció d'ous, que va créixer d’un 2,0%. El creixement de la 
construcció es va alentir fins a l'1,73%, molt lluny del màxim, del 10,46%, assolit el 1999 i confirmant 
el menor dinamisme.  
 
La desacceleració del 2001 va tenir el seu origen en el dèbil creixement de l'edificació residencial 
(1,1%) i en la moderació del dinamisme de l'obra civil del 13,1% el 2000, al 2,2% el 2001. En aquest 
context, el ritme d’habitatges iniciats va davallar d’un 8,0%. Una de les conseqüències d’aquesta 
contenció de la construcció va ser la davallada de l’1,5% dels afiliats al règim general de la Seguretat 
Social.  
 
D'altra banda, la indústria de l'Alt Penedès va augmentar la producció de l'1,29%. L'elevat pes del 
sector a la comarca (42,1%) va fer que la contribució al creixement agregat fos del 0,54%. Entre els 
subsectors industrials més importants cal destacar l'1,1% d’alça dels aliments, begudes i tabac, que 
suposà el 25,4% de la producció industrial de la comarca, i el 0,7% del paper i arts gràfiques, així com 
el -1,1% de l'equipament elèctric, electrònic i òptic, mentre la indústria d’altres minerals no metàl·lics 
va liderar l'avenç del sector (6,3%).  
 
Els serveis van obtenir un creixement del 3,49% i van esdevenir el sector més dinàmic de l'economia 
de l'Alt Penedès el 2001. L’explicació d'aquest increment es troba en el notable dinamisme del comerç 
i la reparació i l’hoteleria, amb taxes superiors al 4%. Tot i així, tant les immobiliàries i serveis 
empresarials com les administracions públiques, sanitat i educació pública i privada van registrar taxes 
superiors al 3%.Tanmateix, la industrialització més gran de l'economia de la comarca va restar 
importància al creixement del terciari, que contribuí al creixement del PIB amb 1,46 punts 
percentuals, respecte dels gairebé 2 punts a Catalunya. En conseqüència, l’alentiment de l'economia 
comarcal el 2001 es va traduir en importants diferencials en els increments de l'afiliació a la Seguretat 
Social (2,2% de l'Alt Penedès, davant el 3,7% de Catalunya). Els sectors determinants d’aquest 
diferencial van ser la indústria (0,5%) i la construcció (-1,5%). No obstant, la pitjor part quant al 
mercat de treball va correspondre a l’atur registrat, que amb un augment del 19,1%, va situar la taxa 
d’atur en el 4,9% de la població activa. 
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Fig 10. Taxa de variació del PIB. 2001-2004. 

 
 

Fig 11. Creixement PIB. 2001. 

 
 
 
 
 

3.2.3.5.4 Alt Penedès. 2007 
El 2007, la comarca de l’Alt Penedès va mostrar un dinamismesuperior al de l’any anterior (3,04, 
davant l’1,88%), encara que no va arribar a superar la mitjana catalana (3,54%). Explica aquesta 
millora el guany de dinamisme de la indústria i dels serveis, amb un increment del valor afegit de 
l’1,51 i el 4,76%, respectivament (0,58 i 3,40% anteriors). Addicionalment, el sector de la construcció 
ha avançat d’un 2,60%, si bé aquest registre significa una moderació de 0,66 punts percentuals 
respecte al 2006. El sector primari cau d’un 1,20%, influït per la poca pluviositat, després de 
l’extraordinari registre de l’any anterior (avanç del 20,11%). Amb aquestes dades, el creixement 
acumulat entre el 2000 i el 2007 és del 21,2%, davant el 21,8% de l'eix metropolità i per sota l'alça 
acumulada del conjunt català (23,4%). 
 
Dins el subsector agrícola, es destaca la producció de raïm i vi, la més important de la comarca (amb 
un pes de prop del 82% del sector), que davalla del 0,5% respecte al 2006, també per manca de pluja. 
Cauen igualment la fruita fresca, del 10,2%, i la fruita seca, del 30,1%. Pel que fa a la ramaderia, 
l’ovina retrocedeix del 22,3%, la producció de llet del 15,6% i el porcí del 0,4%, registres no 
compensats per l’avanç del 7,8% del vacum i el 0,3% de l’aviram. La caiguda de l’activitat en el 
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sector primari no ha impedit que el nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social hagi 
augmentat d’un 29,3%, des de 157 persones fins a 203 de mitjana del 2007. Altrament, la indústria ha 
accelerat el seu creixement respecte al 2006, des del 0,58 fins a l’1,51%. Aquest impuls és 
conseqüència de l'acceleració en el ritme d’avanç del subsector de l'alimentació, begudes i tabac, de  
4,3 fins al 3,2%. Addicionalment, la indústria del paper i arts gràfiques ha crescut d’un 6,2%, mentre 
que la metal·lúrgia i els productes metàl·lics ha caigut de l’1,9%. El trasllat dins el mercat laboral ha 
significat un creixement del 0,8% dels afiliats en el sector al llarg de l’any.  
 
Pel que fa al sector de la construcció, la moderació en el ritme d’avanç interanual s’ha concentrat en el 
subsector residencial, amb una caiguda dels habitatges iniciats del 16,0%, menor que la mitjana 
catalana (-32,7%), mentre que els habitatges acabats han continuat tenint augments elevats (35,9%), i 
els afiliats en el sector han crescut d’un 8,7%, molt per sobre la mitjana catalana (2,7%). Respecte al 
sector terciari, es destaquen els elevats creixements de la intermediació financera (9,6%) i del 
transport i les comunicacions (8,4%), mentre que els subsectors de major pes dins els serveis (comerç 
i reparacions, i immobiliàries i serveis empresarials, amb un pes conjunt del 47,0%) han anotat 
creixements més moderats (2,3 i 5,7%, respectivament). Les afiliacions d’aquest sector han avançat 
del 3,9%, en línia amb la mitjana catalana, del 3,8%. Agregadament, el nombre d’afiliats al règim 
general de la Seguretat Social de la comarca ha augmentat del 3,2% de mitjana, per sobre el registre 
de l’any anterior (2,4%) i en sintonia amb el conjunt de Catalunya (3,1%). 
 
 

Fig 12. Taxa de variació del PIB. 2004-2007. 
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Fig 13. Creixement PIB. 2007. 

 
 

Fig 14. Estrucutra PIB. 2007. 
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3.2.4 Sistema d’infraestructures 

 

3.2.4.1 Igualada 
 
3.2.4.1.1 Relació de la carretera amb la xarxa de carreteres 
La carretera C-15 entre el tram entre Igualada i Capellades va suposar un pas endavant en les 
comunicacions de la capital de la comarca. La seva construcció va suposar una nova connexió de la 
ciutat amb l’autovia A-2, una important infraestructura que comunica Madrid amb Barcelona. 
 
Igualada, doncs, té 3 grans carreteres que conflueixen en el terme municipal: l’autovia A-2, que 
travessa la ciutat per la seva part nord mitjançant un eix est-oest del territori català, l’eix C-37 que 
comunica Montblanc amb Manresa passant per Igualada i finalment la C-15 que comunica la ciutat 
amb Vilanova i la Geltrú. 
 
És per tant, la ciutat d’Igualada, un centre de confluència de 3 grans eixos viaris amb una potencialitat 
enorme i que poden dotar a la ciutat de molt més desenvolupament del que han produït fins ara. 
 
L’escenari futur contempla la millora de les comunicacions entre aquests 3 grans eixos comentats 
anteriorment, ja que es preveu dotar de continuitat a l’eix C-15 per a que s’uneixi amb la C-37 fins a 
Manresa, i alhora afavorir les connexions dels vehicles amb l’A-2. 
 
 

Fig 15. Xarxa de carreteres principals d’Igualada. 

 
 
 
3.2.4.1.2 Evolució del parc d’automòbils 
Des de l’any 1991 fins a l’actualitat el parc d’automòbils no ha parat de créixer. Els índexs de 
motorització per cada 1000 habitants mostren una clara tendència a l’alça de tots els tipus de vehicles, 
turismes, furgonetes i motocicletes. 
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L’índex de motorització de turismes entre 1991 i 2001 ha augmentat un 29 %, les motocicletes un 
40,4 %, els camions i furgonetes un 48 % i en total l’augment registrat ha estat de 33,4 %. 
 
3.2.4.1.3 Evolució de la mobilitat 
Si s’observen dades de mobilitat obligada en el període de 1991 fins a 2001 se’n poden extreure 
diverses conclusions. 
 
En el 1991, respecte la mobilitat obligada residència lloc de treball, Igualada presenta uns ratios de 
atracció/generació de viatges positiu, això significa que atreu més viatges que no pas els que genera. 
El que crida l’atenció és l’escassetat de desplaçaments amb transport públic que s’originen ja sigui en 
orígen o en destí a la ciutat. Aquest fa pensar que la xarxa de transport públic no està suficientment 
desenvolupada. El total de viatges atrets en transport col·lectiu suposa tan sols el 6,4 % del total de 
viatges atrets, mentres que els generats només en són un 8,2 %. 
 
Els desplaçaments dintre la ciutat es produeixen un 50 % en vehicle privat i l’altre 50 % en altres 
modes de transport individual. Els desplaçament fora de la cituat s’efectuen en gran part (80%) 
mitjançant el vehicle privat, mentre que els desplaçament des de fora també són efectuats mitjançant 
el vehicle privat (70%). Aquest fet diu molt del transport públic que arriba i surt de la ciutat. 
 
En el 2001, el nombre de viatges atrets i generats augmenta quasi en la mateixa proporció respecte 
l’any 1991, un 21 % els atrets i un 24 % els generats. Els desplaçaments dintre amb el vehicle privat 
augmenten espectacularment més d’un 100 % respecte el 1991. També es registre un augment més 
moderat en els desplaçaments des de fora i cap a fora. El més destacable, però és la disminució de 
trajectes amb transport col·lectiu en tots els desplaçaments. 
 
Pel que fa als desplaçaments estudi residència cal destacar la diferència entre els desplaçament 
generats i atrets l’any 1991 i l’any 2001, ja que en aquest últim any s’observa una disminució 
important del nombre de desplaçaments comptabilitzats, així com el rati negatiu de viatges atrets i 
generats l’any 2001, fet que suposa una major generació de viatges per raons d’estudi, que no pas els 
altrets. La tendència d’utilitzar el vehicle privat enfront del transport públic també es constata en els 
viatges per raons d’estudi. 
 
3.2.4.1.4 Evolució del trànsit 
Veure plànols IMD. 
 
3.2.4.1.5 Relació amb la resta d’infraestructures 
Igualada disposa, des de 1893, de la línia de ferrocarril Llobregat-Anoia operada per l’empresa 
pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquesta línia finalitza el seu recorregut a 
l’estació de l’entrada d’Igualada. Ofereix un servei de 3 trens per hora i tarda una hora i tres quarts per 
arribar a Barcelona (Plaça d’Espanya). És un servei molt deficient ja que amb vehicle privat trigues 
una hora menys per realitzar el mateix recorregut, aquest és un dels motius pels quals s’explica la 
diferència de viatges generats i atrets amb el vehicle privat i amb transport públic. 
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La previsió en un horitzó de 10 anys és l’allargament de la línia de ferrocarrils soterrada per tota la 
ciutat, arribant fins a la zona del nou hospital, coincidint també amb la construcció d’un nou eix 
ferroviari transversal que comuniqui Lleida amb Girona, sense passar per Barcelona. Aquesta 
infraestructura serà molt beneficiosa per al desenvolupament de la ciutat. 
 
 

3.2.4.2 Capellades 
 
3.2.4.2.1 Relació de la carretera amb la xarxa de carreteres 
La carretera C-15 entre el tram entre Igualada i Capellades va suposar un pas endavant en les 
comunicacions del municipi. La seva construcció va suposar una nova connexió de la vila amb 
l’autovia A-2, una important infraestructura que comunica Madrid amb Barcelona. 
 
La xarxa viària de Capellades es veu limitada a dues carreteres que passen pel terme municipal: la 
carretera C-244 que comunica Igualada amb Vilafranca passant per una multitud de pobles amb un 
traçat molt revirat, i la carretera C-15, substitut de la C-244, que comunica Igualada amb Vilafranca 
passant per sota del municipi de Capellades. 
 
Tot i que la carretera C-244 ha perdut importància, encara absoveix molt trànsit que pretén anar a 
poblacions veïnes com la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí o inclús 
Igualada. 
 
La construcció de la C-15 va permetre als vilatants de Capellades accedir a l’autovia A-2 amb una 
major comoditat, per tant, la tasca de l’eix viari en estudi, té una gran repercussió a nivell d’establir 
relacions entre xarxes existents. 
 

Fig 16. Xarxa de carreteres principals de Capellades 
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3.2.4.2.2 Evolució del parc d’automòbils 
Des de l’any 1991 fins a l’actualitat el parc d’automòbils no ha parat de créixer. Els índexs de 
motorització per cada 1000 habitants mostren una clara tendència a l’alça de tots els tipus de vehicles, 
turismes, furgonetes i motocicletes. 
 
L’índex de motorització de turismes entre 1991 i 2001 ha augmentat un 46 %, les motocicletes un 
37,8 %, els camions i furgonetes un 54 % i en total l’augment registrat ha estat de 46 %. 
 
3.2.4.2.3 Evolució de la mobilitat 
Si s’observen dades de mobilitat obligada en el període de 1991 fins a 2001 se’n poden extreure 
diverses conclusions. 
 
En el 1991, respecte la mobilitat obligada residència lloc de treball, Capellades presenta uns ratios de 
atracció/generació de viatges negatiu, això significa que genera més viatges que no pas atreu, però per 
les xifres registrades són valors pràcticament idèntics. Al ser un poble petit quasi tots els 
desplaçaments interiors es realitzen a peu, i pràcticament cap amb vehicle privat. 
Els desplaçaments generats i atrets amb transport col·lectiu són menors als viatges amb vehicle privat i 
amb altres mitjans de transport, però cal destacar, que és un nombre gens despreciable, si el comparem 
amb els registrats a la ciutat d’Igualada, un 12 % dels viatges generats es fan amb transport col·lectiu i 
un 8 % respecte els viatges atrets. 
 
Els desplaçaments dintre del municipi es realitzen en un 85 % a peu, mentre que els desplaçaments 
cap a fora es realitzen en un 66 % amb vehicle privat. Els desplaçaments des de fora del municipi es 
realitzen pràcticament tots (78 %) amb vehicle privat. 
 
L’any 2001 el rati de atrets i generats és més negatiu, això significa que el poble no genera tanta 
activitat laboral i que la gent es desplaça més a fora. La tendència és que s’accentua el fet que les 
persones utilitzen més el vehicle privat enfront del transport públic. 
 
Pel que fa als desplaçaments estudi residència cal destacar la diferència entre els desplaçament 
generats i atrets l’any 1991 i l’any 2001, ja que en aquest últim any s’observa una disminució 
important del nombre de desplaçaments comptabilitzats, així com el rati negatiu de viatges atrets i 
generats l’any 2001, fet que suposa una major generació de viatges per raons d’estudi, que no pas els 
altrets. La tendència d’utilitzar el vehicle privat enfront del transport públic també es constata en els 
viatges per raons d’estudi. 
 
3.2.4.2.4 Evolució del trànsit 
Veure plànols IMD. 
 
3.2.4.2.5 Relació amb la resta d’infraestructures 
Capellades disposa de la línia de ferrocarril Llobregat-Anoia operada per l’empresa pública 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Ofereix un servei de 3 trens per hora i tarda una 
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hora i mitja per arribar a Barcelona (Plaça d’Espanya). És un servei molt deficient ja que amb vehicle 
privat trigues tres quarts d’hora per realitzar el mateix recorregut, aquest és un dels motius pels quals 
s’explica la diferència de viatges generats i atrets amb el vehicle privat i amb transport públic. 
 
La línia de ferrocarril circula a una cota molt més baixa que el municipi, ja que Capellades és una vila 
que està situada damunt una cinglera, el Capelló. Aquest fet fa que estigui establert un autobús urbà 
que fa el recorregut Capellades – estació i viceversa. 
 
 

3.2.4.3 Sant Pere de Riudebitlles 
 
3.2.4.3.1 Relació de la carretera amb la xarxa de carreteres 
Sant Pere de Riudebitlles és un municipi on no hi conflueixen grans eixos viaris. Amb la construcció 
de la carretera C-15, van veure millorades enormement les seves possibilitats d’establir relacions amb 
la capital de la comarca i amb les viles veïnes. 
 
Abans de la construcció de la C-15, tan sols hi arribava la carretera C-244 d’Igualada a Vilafranca i la 
carretera fins a Sant Sadurní passant per Lavit, la BP-2151. L’aparició de l’eix viari C-15 afavoreix 
molt més el trànsit de persones i de mercaderies ja que estableix un corredor de gran potencial tot just 
a mig quilòmetre del municipi. 
 

Fig 17. Xarxa de carreteres principals de Sant Pere de Riudebitlles. 

 
 

3.2.4.3.2 Evolució del parc d’automòbils 
Des de l’any 1991 fins a l’actualitat el parc d’automòbils no ha parat de créixer. Els índexs de 
motorització per cada 1000 habitants mostren una clara tendència a l’alça de tots els tipus de vehicles, 
turismes, furgonetes i motocicletes. 
 
L’índex de motorització de turismes entre 1991 i 2001 ha augmentat un 42 %, les motocicletes un 10 
%, els camions i furgonetes un 40 % i en total l’augment registrat ha estat de 37 %. 
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3.2.4.2.3 Evolució de la mobilitat 
Si s’observen dades de mobilitat obligada en el període de 1991 fins a 2001 se’n poden extreure 
diverses conclusions. 
 
En el 1991, respecte la mobilitat obligada residència lloc de treball, Sant Pere presenta uns ratios de 
atracció/generació de viatges negatiu, això significa que genera més viatges que no pas atreu. Al ser 
un poble petit quasi tots els desplaçaments interiors es realitzen a peu, i pràcticament cap amb vehicle 
privat. 
 
Els desplaçaments generats i atrets amb transport col·lectiu són menors als viatges amb vehicle privat i 
amb altres mitjans de transport. L’escassa oferta en transport públic dificulten l’augment de viatgers 
que es desplacen amb transport col·lectiu. 
 
Els desplaçaments dintre del municipi es realitzen en un 75 % a peu, mentre que els desplaçaments 
cap a fora es realitzen en un 80 % amb vehicle privat. Els desplaçaments des de fora del municipi es 
realitzen pràcticament tots (90 %) amb vehicle privat. 
 
L’any 2001 el rati d’atrets i generats és més negatiu, això significa que el poble no genera tanta 
activitat laboral i que la gent es desplaça més a fora. La tendència és que s’accentua el fet que les 
persones utilitzen més el vehicle privat enfront del transport públic. 
 
Pel que fa als desplaçaments estudi residència cal destacar la diferència entre els desplaçament 
generats i atrets l’any 1991 i l’any 2001, ja que en aquest últim any s’observa una disminució 
important del nombre de desplaçaments comptabilitzats, així com el rati negatiu de viatges atrets i 
generats l’any 2001, fet que suposa una major generació de viatges per raons d’estudi, que no pas els 
altrets. La tendència d’utilitzar el vehicle privat enfront del transport públic també es constata en els 
viatges per raons d’estudi. 
 
3.2.4.2.4 Evolució del trànsit 
Veure plànols IMD. 
 
3.2.4.2.5 Relació amb la resta d’infraestructures 
Sant Pere de Riudebitlles no disposa de cap tipus d’infraestructura ferroviària, la més aprop és la línia 
de RENFE a Sant Sadurní d’Anoia. Aquest fet dificulta el desenvolupament del municipi, tant a nivell 
demogràfic com econòmic i social. 
 
Un punt fort del municipi és la proximitat de l’autopista AP-7 (passa per Sant Sadurní), ja que una 
infraestructura d’aquesta magnitud afavoreix l’establiment de relacions socials i ecnòmiques per al 
municipi. 
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3.2.4.4 Vilafranca del Penedès 
 
3.2.4.4.1 Relació de la carretera amb la xarxa de carreteres 
La carretera C-15 al seu pas per Vilafranca no està del tot resolta, però si que ha creat unes sinèrgies 
procedents de la comarca de l’Anoia. El projecte de by-pass de la ciutat per enllaçar amb el tram que 
comunica Vilafranca amb Vilanova i la Geltrú encara no està executat, i per tant, els enllaços amb les 
altres carreteres i vies existents en el municipi no estan finalitzats. Tot i així, la carretera estableix 
unes relacions amb les altres vies del municipi. 
 
A Vilafranca hi conflueixen diferents vies d’una importància cabdal: d’una banda tenim l’autopista 
del Mediterrani AP-7, una via de primera magnitud que té la seva repercussió econòmica i social, per 
una altra banda, la nacional N-340 que recorre la costa del Baix Penedès i finalment la C-15 que 
travessa el municipi i que va des d’Igualada fins a Vilanova i la Geltrú. 
 

Fig 18. Xarxa de carreteres principals de Vilafranca del Penedès. 

 
 

3.2.4.1.2 Evolució del parc d’automòbils 
Des de l’any 1991 fins a l’actualitat el parc d’automòbils no ha parat de créixer. Els índexs de 
motorització per cada 1000 habitants mostren una clara tendència a l’alça de tots els tipus de vehicles, 
turismes, furgonetes i motocicletes. 
 
L’índex de motorització de turismes entre 1991 i 2001 ha augmentat un 34 %, les motocicletes un 29 
%, els camions i furgonetes un 36 % i en total l’augment registrat ha estat de 34 %. 
 
3.2.4.1.3 Evolució de la mobilitat 
Si s’observen dades de mobilitat obligada en el període de 1991 fins a 2001 se’n poden extreure 
diverses conclusions. 
 
En el 1991, respecte la mobilitat obligada residència lloc de treball, Vilafranca presenta uns ratios de 
atracció/generació de viatges positiu, això significa que atreu més viatges que no pas els que genera. 
El que crida l’atenció és l’escassetat de desplaçaments amb transport públic que s’originen ja sigui en 
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orígen o en destí a la ciutat. Aquest fa pensar que la xarxa de transport públic no està suficientment 
desenvolupada. El total de viatges atrets en transport col·lectiu suposa tan sols el 6,5 % del total de 
viatges atrets, mentres que els generats només en són un 8,2 %. Aquests percentatges són pràcticament 
calcats que els que presenta Igualada, això fa pensar que la situació és idèntica en totes dues ciutats. 
 
Els desplaçaments dintre la ciutat es produeixen un 34 % en vehicle privat i l’altre 63 % en altres 
modes de transport individual. Els desplaçament fora de la cituat s’efectuen en gran part (76%) 
mitjançant el vehicle privat, mentre que els desplaçament des de fora també són efectuats mitjançant 
el vehicle privat (84%). Aquest fet diu molt del transport públic que arriba i surt de la ciutat. 
 
En el 2001, el nombre de viatges atrets i generats augmenta quasi en la mateixa proporció respecte 
l’any 1991, un 27 % els atrets i un 33 % els generats. Els desplaçaments dintre amb el vehicle privat 
augmenten espectacularment més d’un 100 % respecte el 1991. També es registre un augment més 
moderat en els desplaçaments des de fora i cap a fora. El més destacable, però és la disminució de 
trajectes amb transport col·lectiu en tots els desplaçaments. 
 
Pel que fa als desplaçaments estudi residència cal destacar la diferència entre els desplaçament 
generats i atrets l’any 1991 i l’any 2001, ja que en aquest últim any s’observa una disminució 
important del nombre de desplaçaments comptabilitzats, així com el rati negatiu de viatges atrets i 
generats l’any 2001, fet que suposa una major generació de viatges per raons d’estudi, que no pas els 
altrets. La tendència d’utilitzar el vehicle privat enfront del transport públic també es constata en els 
viatges per raons d’estudi. 
 
3.2.4.1.4 Evolució del trànsit 
Veure plànols IMD. 
 
3.2.4.1.5 Relació amb la resta d’infraestructures 
El ferrocarril va arribar a Vilafranca el 1865 gràcies a la línia fèrria de Martorell a Tarragona que 
actualment hi dóna servei Rodalies Barcelona amb la línia 4 o de l'interior i que uneix Sant Vicenç de 
Calders (el Vendrell, Baix Penedès) amb Manresa (Bages) via l'estació de Vilafranca del Penedès. 
 
Amb la construcció de la línia d'alta velocitat Madrid - Saragossa - Barcelona - Frontera Francesa, que 
passa pel mig de la població, s'ha soterrat les vies de ferrocarril d'alta velocitat i la línia fèrria de 
Martorell a Tarragona, permeten la futura construcció d'una rambla, a més de la construcció del nou 
edifici de l'estació de Vilafranca del Penedès, actualment la instal·lació està composta per l'antic 
edifici de l'estació (que segueix amb les seves funcions habituals ja que encara no ha estat reemplaçat) 
i les noves andanes soterrades. L'estació no ha estat habilitada perquè hi puguin parar trens que passen 
per la L.A.V. però queda pendent la construcció d'una segona estació a les afores de la ciutat (entre 
Vilafranca i la Granada) anomenada estació de Vilafranca-TAV on hi pararan trens d'alta velocitat 
regionals. 
 
 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

90 

3.2.4.5 Anàlisi conjunt 
 
Si fem un cop d’ull al Pla Territorial de les Comarques Centrals s’observa com en el cas de l’Anoia la 
mobilitat obligada atreta i generada amb l’Alt Penedès té un valor molt destacable només superada pel 
Barcelonès i el Baix Llobregat (les dues comarques molt potents econòmicament i amb un fort 
component atractor de viatges). 
 

Fig 19. Mobilitat obligada atreta i generada per les comarques centrals. 

 
 
En la figura següent es mostra el repartiment del nombre de viatges per diferents cmarques. S’observa 
que la relació de l’Anoia amb l’Alt Penedès i el Bages és destacable malgrat la precarietat de les vies 
de comunicació entre aquestes comarques a l’any 1996. Aquestes dades són justificatives del projecte 
de construcció de la C-15. 
 

Fig 20. Perecentatges de mobilitat obligada entre comarques (1996). 
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4 Els actors 

 
Un projecte d’aquestes característiques afecta a un gran nombre d’actors que s’hi veuen involucrats. 
Al tractar-se d’una infraestructura viària que afecta a diverses comarques fa que la seva repercussió 
vagi més enllà del territori per on discorre i adquireixi un caràcter nacional. 
 
Els principals actors que han intervingut en la construcció de l’Eix Diagonal i en el tram d’estudi en 
particular són: 
 

- La Generalitat de Catalunya. 
- Les administracions locals de cada municipi. 
- Les empreses constructores. 
- Les concessionàries. 
- Agrupacions d’empresaris. 
- Agrupacions ecologistes. 
- Altres entitats municipals. 
 

Tots aquests actors es poden dividir en tres grups: el polític, l’econòmic financer i el social. 
 

4.1 Actors polítics 

 

4.1.1 Govern de Catalunya 

La Generalitat de Catalunya a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va 
plasmar en el Pla de carreteres de Catalunya de l’any 1985 la necessitat de crear un eix que unís 
Vilanova i la Geltrú amb Igualada passant per Vilafranca del Penedès. El tram Vilanova – Vilafranca 
es va emmarcar dintre de la Xarxa Bàsica Primària, mentre que el tram Vilafranca – Igualada 
pertanyia a la Xarxa Bàsica Secundària.  
 
L’organisme dependent de la Generalitat, GISA, va ser i és l’encarregat de dur a terme tot el procés 
concursal d’adjudicació dels diferents estudis previs, projectes constructius i adjudicació de les obres 
dels diferents trams que s’han anat executant des del 1991 fins a l’actualitat1.  
 

                                                           
1
 Veure el punt 1.4 Antecedents del tram d’estudi on hi apareixen les diferents intervencions de GISA i del 

Govern de Catalunya des de l’aparició de l’eix viari en el Pla de Carreteres l’any 1985 fins a l’actualitat. 
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4.1.2 Administracions locals 

Les diferents administracions locals dels municipis per on discorre l’Eix Diagonal han intervingut de 
manera desigual en tot el procés de la seva construcció. 
En el marc de la fira de novembre de l’any 1999 els alcaldes de les 4 principals ciutats unides per 
l’Eix Diagonal (Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú), es van reunir amb 
l’objectiu de constituir una declaració conjunta a favor de l’eix i establir un front comú contra el 
govern català, per intentar agilitzar les obres.  
 
En el mateix marc i en la mateixa data però de l’any 2008, els 4 alcaldes es van tornar a reunir per 
exigir una millora de les comunicacions entre les 4 capitals de comarca. Les seves demandes anaven 
orientades a pressionar el govern que mantingués els terminis establerts per a la finalització definitiva 
de l’Eix Diagonal i una aposta clara per a la creació d’infraestructura ferroviària que comuniqui les 4 
ciutats.  
 
Si bé, els alcaldes de les 4 ciutats més importants unides per l’Eix Diagonal, (són també les capitals de 
comarca. Vilanova i la Geltrú – Garraf, Vilafranca el Penedès – Alt Penedès, Igualada – Anoia, 
Manresa – Bages) han intervingut en el procés per a que l’Eix Diagonal sigui una realitat, els 
ajuntaments d’altres poblacions afectades amb prou feines s’han pronunciat. 
 
L’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles va reclamar al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques que es realitzés un accés directe a la C-15, quan es va construir el tram entre Capellades i 
Sant Pere. Aquesta petició li va ser denegada, però a canvi es va construir un nou pont de 40 metres de 
longitud que suprimia un tram de revolts molt perillós de la carretera d’entrada al municipi. 
 
Pel que fa a l’ajuntament de Capellades no hi ha constància de cap pronunciament oficial en relació a 
la carretera C-15. 
 

4.2 Actors econòmics i financers 

 
En l’execució de l’Eix Diagonal es poden diferenciar dos agents inversors que han aportat el capital 
necessari per al desenvolupament de les obres ja executades i per les obres que s’han d’executar. La 
Generalitat de Catalunya i un conjunt inversor privat. 
 

4.2.1 Generalitat de Catalunya 

La Generalitat de Catalunya va aportar el capital necessari per a la construcció dels trams que estan 
executats fins a l’actualitat, o sigui, el tram Igualada – Capellades, Capellades – Sant Pere de 
Riudebitlles i el tram Sant Pere de Riudebitlles – Puigdàlber. Aquestes inversions es van satisfer amb 
fons públics destinats a la creació d’infraestructures de mobilitat.  
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A continuació es detalla les inversions dutes a terme per a la Generalitat, així com les empreses 
constructores que es van adjudicar la construcció dels diferents trams. 
 

Taula 2. Inversions de la Generalitat de Catalunya. 

Tram  Adjudicatària  Pressupost 

Igualada - Capellades  FCC 16.079.291,20 € 

Capellades - St. Pere de 
Riudebitlles 

Dragados 28.109.336,12 € 

St. Pere de Riudebitlles - 
Puigdàlber  

Copisa 10.098.309,66 € 

  54.286.936,98 € 

 

 
 

4.2.2 Inversors privats 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’Eix Diagonal està executat en un 48 % de la seva totalitat 2. En 
data de 10 de juny de l’any 2008 es va obrir el concurs per a la concessió de l’Eix Diagonal. Aquesta 
concessió incloïa l’execució de les obres restants per part de la concessionària i la gestió i explotació  
de tot l’Eix durant un període de 33 anys. 
 
El finançament, doncs, d’aquesta infraestructura viària es va plantejar com un peatge a l’ombra. 
Aquest sistema de finançament consisteix en que la concessionària es fa càrrec de la construcció i 
manteniment de la infraestructura, finançant íntegrament tota la inversió, però a canvi rep de 
l’administració un cànon per vehicle que utilitza la infraestructura. D’aquesta manera l’administració 
no ha de fer front a unes despeses milionàries de manera immediata, sinó que pot anar retornant les 
inversions de manera esglaonada, sempre pagant el cànon per vehicle.  
 
La concessionària que va guanyar el concurs era la formada per Iridium Conseciones de 
Infraestructures, S.A. i CAT Desenvolupament de Concessions Catalanes, S.L. totes dues situades 
a l’òrbita del grup ACS.  
 
La oferta que van presentar aquest grup d’ACS plantejava una rebaixa significativa respecte als plecs 
facilitats per l’empresa pública GISA. La concessionària va proposar un cànon per vehicle de 
0,071503 euros, xifra que suposava una rebaixa del 7,5 % respecte l’import plantejat per GISA. 
 
Les obres es van preveure construir per un valor de 317,58 milions d’euros, un 21 % menys que el 
pressupost de licitació. 
                                                           
2 Veure l’apartat 1.1 Introducció. Eix Diagonal. 
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4.3 Actors socials 

 
Dintre d’aquest grup hi ha actors molt diversos. Per un costat hi destaquen el món empresarial de la 
zona, que no hi intervé econòmicament en el finançament de la infraestructura, però hi té molts 
interessos i esperances dipositades. Per un altre costat hi ha els grups ecologistes, que han intervingut 
de manera activa en les millores en el projecte i en canvis de traçat. I finalment hi ha la societat en 
general i grups minoritaris. 
 

4.3.1 Empresariat 

A la comarca de l’Anoia i de l’Alt Penedès existeixen associacions d’empresaris que han exercit 
pressió i han treballat per a la finalització de l’Eix Diagonal, al llarg de les dues últimes dècades.  
 
L’Associació d’Empresaris Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, associació que reuneix empresaris de 
les tres comarques, han fet nombroses trobades, col·loquis, conferències per tractar el tema de la C-15. 
Destaca la jornada que van desenvolupar a Vilanova i la Geltrú el 28 de juny de 2006 amb el Director 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, per exposar i dialogar sobre l’estat de l’art i el 
futur immediat. 
 
L’Associació Empresarial de l’Anoia, associació que reuneix empresaris d’aquesta comarca, van 
editar l’any 2000 un dossier on s’hi exposaven les mancances i deficiències en les infraestructures de 
la comarca de l’Anoia. Reclamaven una millora en les comunicacions viàries i ferroviàries i entre les 
reivindicacions hi havia la millora de la carretera Igualada – Vilafranca del Penedès (C-15) i la millora 
de la carretera Igualada – Manresa (C-37). 
 

4.3.2 Grups ecologistes 

El col·lectiu ecologista de l’Alt Penedès, Bosc Verd, ha fet nombroses actuacions que han suposat 
canvis en la construcció de la carretera C-15.  La seva intervenció en la fase de projecte del tram 
Capellades – Sant Pere de Riudebitlles, va suposar un retard posterior en les obres i un encariment 
notable en la construcció del tram. Van presentar al·legacions al traçat de la carretera, ja que afectava 
un corredor biològic de vital importància pel desplaçament de diverses espècies animals i suposava 
una afectació directe a un niu d’àligues cuabarrades que habitava a la zona entre Vallbona d’Anoia i el 
Bedorc. 
 
Les seves al·legacions van ser recollides per part de l’administració i van aconseguir que es 
modifiqués el traçat de l’eix viari, construint-se un fals túnel que afavoria el manteniment del corredor 
biològic i la preservació del niu d’àligues. 
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4.3.3 Societat 

Hi ha hagut diferents pronunciaments de particulars afectats pel traçat de la carretera, que han 
presentat al·legacions a l’administració, de l’estudi informatiu i ambiental dels diferents trams que 
s’han anat executant. 
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5. Entrevistes 
 

Entrevista al Sr. Ramon Felip. 
President de la UEA (Unió Empresarial de l’Anoia) 
 
 

- Es van produir expectatives de creixement o transformacions en el món empresarial durant 
l’etapa de planejament o construcció de l’eix viari C-15? 
Efectivament, abans de tenir la C-15 com la tenim ara, el més normal era donar la volta per Martorell, 
agafar l’autopista, pagar peatge, amb el que comporta... i en definitiva donar moltes voltes, fet que 
hem patit contínuament aquí. 
 

- En el context català, què suposa obrir una nova infraestructura que millora les connexions 
entre les comarques anomenades centrals i la costa del Garraf? 
Aquest Eix Diagonal que ara està amb licitació i amb trams executats, ens ha d’apropar per una banda 
cap a l’Eix Transversal i per l’altra cap a la costa de Garraf, el Port de Vilanova i Sitges, la sortida cap 
al mar, infraestructures, en definitva, bàsiques, elementals. 
 
Aquest eix viari comunica les principals capitals de comarca, fet que fa que ens ajudi a la 
competitivitat que tant volem i que en definitva les infraestructures viàries, ferroviàries i 
aeroportuàries ens ajuden a assolir. 
 

- El tram entre Igualada i Capellades es va inaugurar l’any 1994, de Capellades fins a St. Pere 
de Riudebitlles l’any 1999 i el 2004 fins a Puigdàlber. Quins són els principals efectes que s’han 
produït des d’aleshores, en l’àmbit econòmic i empresarial per a la comarca de Anoia? 
Fins aquí ens hem quedat no? Ara falta acabar-ho, resoldre el tema de Vilafranca i desdoblar el tram 
fins a Vilanova. Un cop estigui acabat, poblacions com Igualada, Capellades, Sant Pere de 
Riudebitlles que tenen un sector paperer molt i molt important i que ofereixen casi tot el transport per 
via terrestre tindran una sortida de mercaderies nord i una cap al mar que serà de vital importància pel 
desenvolupament d’aquest teixit empresarial. 
 

- Quins són els canvis o transformacions sobre la mobilitat de les persones i transport de 
mercaderies que ha produït la carretera? (Més desplaçaments per oci, compres, turisme, 
intercanvi de productes...) 
Aquestes millores afecten en tots el temes, ja sigui oci, ajunten poblacions petites amb capitals de 
comarca que afavoreix l’intercanvi econòmic i comercial. Sempre hem dit que l’apropament de ciutats 
i per tant de les persones millora enormement el coneixement, aspectes culturals, etc. 
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- Què n’espera de la construcció del futur Eix Diagonal? Quines expectatives té de cara el futur? 
Nous reptes que cal plantejar per poder superar les mancances 
És una obra cabdal perquè tradicionalment les comarques interiors hem quedat una mica aïllades de la 
capital Barcelona. Vic, Manresa, Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú són ciutats importants 
amb un teixit empresarial important i que fa que aquesta via sigui trascendental fins i tot per apropar-
nos cap a França. 
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Entrevista al Sr. Ramon Novell. 

Director General de Cafès Novell i membre de l’Adeg (Associació 
d’Empresaris Garraf Alt Penedès). 
 

- Es van produir expectatives de creixement o transformacions en el món empresarial durant 
l’etapa de planejament o construcció de l’eix viari C-15? 
Jo penso que la incidència comercial es va produir en el tram Vilafranca-Vilanova, molt més que en 
els altres trams. Potser cal dir que en comptes de crear una via que funciona únicament per al comerç 
entre Vilanova-Vilafranca-Igualada podem veure que ha augmentat la relació comercial entre 
Vilanova-Vilaranca, mentre que Igualada potser queda una mica més allunyada. Abans anar a 
Igualada era una odissea i ara tot això es va expandint. Clar, Barcelona és un focus d’atraure gent 
sempre. Però passejar, anar a veure botigues a Vilafranca tendim a anar a Vilanova i a Igualada 
tendeixen a anar a Manresa. Igualada no ha triomfat a nivell comercial, de la mateixa manera que no 
ho ha fet Vilafranca. Comercialment són més atractives Manresa i Vilanova però sempre els passa per 
davant Barcelona. 
 
Anar a comprar com a particular potser no ha triomfat però en l’àmbit empresarial si que ho ha fet. 
Igualada és a 20-25 minuts ara, val la pena arribar-s’hi ara.  
 

 

- En el context català, què suposa obrir una nova infraestructura que millora les connexions 
entre les comarques anomenades centrals i la costa del Garraf? 
Sempre ens queixem del sistema radial de Madrid, però aquí en el fons passa el mateix amb 
Barcelona. Així, la C-15 serveix per millorar un nou flux de gent entre les diferents comarques. 
Millora el comerç, potser no tant el particular com l’empresarial.  
 
El què passa és que s’hauria de tenir en compte més el terme paisatgístic, que moltes vegades el 
deixem de banda. Per exemple amb la Ronda del Vallès sembla que ara ho estan arreglant a poc a poc 
tenint en compte aquest tema ecològic.  
 
El què és lamentable és que no estigui fet el tram Vilafranca-Vilanova. Per anar a la platja per 
exemple, la gent s’ha d’endinsar a Vilafranca i això crea un caos i una saturació inexplicable.  
 
- El tram entre Igualada i Capellades es va inaugurar l’any 1994, de Capellades fins a St. Pere 
de Riudebitlles l’any 1999 i el 2004 fins a Puigdàlber. Quins són els principals efectes que s’han 
produït des d’aleshores, en l’àmbit econòmic i empresarial per a la comarca de Anoia? 
Com anteriorment deia, en l’àmbit econòmic i empresarial si que hem pogut veure una millora degut a 
la construcció de l’actual C-15. El fet que entre comarques puguem arribar d’una ciutat a una altra 
amb menys de mitja hora fa que les relacions empresarials millorin bastant al mateix temps que 
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expandim el nostre producte per altres zones de Catalunya que abans, sense aquesta infraestructura, no 
hauríem fet.  

 

- Quins són els canvis o transformacions sobre la mobilitat de les persones i transport de 
mercaderies que ha produït la carretera? (Més desplaçaments per oci, compres, turisme, 
intercanvi de productes...) 
Jo crec que no hi ha canvis d’oci ni de compres, però a nivell empresarial trobo que molt. Ni 
Vilafranca ni Igualada esdevenen grans ciutats de compres, per tant els habitants d’un lloc o d’un altre 
mai aniran a aquestes dues ciutats ja que en triaran una altra amb moltes més botigues, centres 
comercials, etc.  
 
- Què n’espera de la construcció del futur Eix Diagonal? Quines expectatives té de cara el futur? 
Nous reptes que cal plantejar per poder superar les mancances 
Trobo que la construcció del que serà el nou Eix Diagonal fa que els empresaris ens plantegem una 
sèrie d’expectatives que sembla que hagin de facilitar molt més la nostra expansió arreu de Catalunya. 
Així, la gran expectativa podria ser la consolidació d’un intercanvi comercial de qualitat gràcies a 
aquesta nova infraestructura que permetrà que totes les empreses del cor de Catalunya puguin 
mantenir un contacte més estret entre elles i puguin prescindir una mica més del què és la capital de 
Catalunya.  
 
Ara, un tema pendent que queda per arranjar tant en la C-15 com en el que serà el nou Eix Diagonal 
seria una incorporació immediata d’un transport públic que permeti a la gent d’aquesta zona moure’s 
per aquestes comarques lliurement, sense haver de dependre d’un transport privat.  
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Entrevista al Sr. Jordi Asensi. 
Membre del grup ecologista de l’Alt Penedès Bosc Verd 
 
La carretera C-15, tot i el llarg procés de construcció i finalització, es vol convertir en un gran eix 
viari, formant part de l’anomenat Eix Diagonal que connecta les anomenades comarques centrals amb 
la costa del Garraf.  

 

- Quina va ser la seva postura durant l’etapa de planejament de l’eix viari C-15? Crèien 
necessària la construcció de la carretera o s’hi oposaven frontalment? 
Nosaltres estem d’acord en què feia falta un tram entre el què és Vilanova i la Geltrú, Vilafranca i 
Igualada perquè abans hi havia un altre tipus de carreteres amb moltes corbes. Per exemple, abans 
entre Vilafranca i Igualada trigaves entre mitja hora i tres quarts i ara trigues molt menys.  
 
El què passa és que nosaltres, el Bosc Verd, ens vam posicionar en contra en la manera com es va fer 
la carretera. La nostra queixa és sobre com es fan les infraestructures. S’imposen al territori en 
comptes d’adaptar-se a ell. Per exemple, a la carretera C-15 en el tram entre Igualada i Vilafranca hi 
ha un problema claríssim: s’han fet pocs túnels o falsos túnels, els parcs de fauna són pocs, per 
exemple hi ha un niu d’àguila cuabarrada i l’única cosa que han fet per preservar-lo és posar una mena 
de malla verda semitransparent prop la carretera, que podem qualificar com una actuació bastant 
minsa. D’àguiles Cuabarrades, n’hi ha entre 60 i 80 parelles en tot el territori català,  i per tant creiem 
que es podia haver fet més per adaptar-se al medi d’aquest animal. Així que no estem en contra de la 
carretera però si que ho estem en la manera com es fa, i també com s’utilitza més tard. 

 

- Gràcies a les seves al·legacions van aconseguir modificar el traçat de la carretera al seu pas per 
Capellades. Quines millores mediambientals va comportar aquesta modificació? Quins danys es 
van poder minimitzar o pal·liar? Quines accions van dur a terme per a poder assolir aquest 
objectiu? 
Nosaltres, el Bosc Verd, l’àmbit de l’Anoia no el vam tocar si no que el van portar gent de Sant Pere 
de Riudebitlles que van decidir crear una plataforma per fer al·legacions al projecte, i nosaltres, com a 
grup ecologista el què vam fer va ser donar-los suport. Sé que es van fer algunes petites modificacions 
però van ser petites, perquè clar, per exemple demanar que es facin falsos túnels incrementa el cost i 
moltes vegades l’administració pública  intenta estalviar el màxim i no estimen el que haurien per a 
tenir en compte les variables ecològiques. Així, el grup al qual pertanyo vam treballar més en el que 
seria el tram Vilafranca-Vilanova, fent al·legacions.  

 
- Com van viure el procés de construcció de l’eix viari? Amb expectatives positives per a la 
comarca? Negatives? 
Nosaltres a la fase prèvia presentem al·legacions i estem a l’aguait d’intervenir abans que es comenci 
a construir. Quan el projecte ja s’ha firmat i confirmat o bé ja està en fase de construcció  normalment 
la nostra feina finalitza aquí, més que res perquè no tenim capacitat organitzativa, ja que nosaltres a El 
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Bosc Verd treballem sense afany de lucre. Així doncs només treballem en el moment previ a la 
construcció, mai desprès, a no ser que estiguem parlant d’un espai natural com ara els ‘Pelacs de 
Viloví’ que tenen un gran interès ecològic. Els elements positius són les relacions entre les comarques 
de les que formen part Vilafranca i Igualada, per exemple.  

  
- Quins són els efectes que s’han produït a Vilafranca i a la comarca arran de la construcció de 
la carretera C-15? L’eix pot servir per a confirmar un espai regional? 
Un element negatiu podria ser que només hi passen cotxes, camions i furgonetes, mentre que no hi ha 
cap transport públic que passi per la zona de la C-15. Els autobusos que hi ha passen per l’antiga 
nacional, de manera que no ha servit ‘de res’ en aquest sentit la C-15. Cal que el transport públic 
tingui la possibilitat de tenir connexió, amb autobusos cada quart d’hora, cada mitja hora, etc. per no 
haver de dependre tant del transport privat. 
 
- Què n’espera de la construcció del futur Eix Diagonal? Quines expectatives té de cara el futur?  
Nosaltres estàvem d’acord amb aquesta infraestructura perquè nosaltres creiem en la Vegueria 
Penedès. Ens agradaria que la Vegueria Penedès existís per no dependre tant de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Aquesta infraestructura si que potencia aquesta realitat, però per altra banda cal tenir en 
compte la política, que potser no hi està tant d’acord.  
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Entrevista al Sr. Jordi Aymamí. 
Alcalde d’Igualada 

 
- Es van produir expectatives de creixement o transformacions en el municipi durant l’etapa de 
planejament o construcció de l’eix viari C-15? 
Les expectatives es van produir perquè tot el que representa millor connectivitat crea expectatives i el 
fet de que Igualada funcioni com una ròtula de territori entre Manresa, l’eix del Llobregat i la zona 
Calaf- Penedès fa que se’n creïn d’expectatives, ara és difícil concretar-les, a part d’una millor 
mobilitat, connectar varis territoris, i quedaria per crear una millor mobilitat en base a un transport 
públic més proper, ja que per ara tenim una xarxa de transport públic molt deficitària. Aquestes són 
unes expectatives lògiques quan es produeix una millora de connectivitat dels territoris, i a més cal 
anomenar les possibilitats que es creen en relació a la mobilitat d’oci, la mobilitat comercial, que es 
veuen clarament millorades. No hi ha cap projecte concret que s’hagi creat en base a aquesta nova 
connexió, ara hi ha projectes que milloren respecte la seva ubicació estratègica precisament gràcies a 
aquesta comunicació, tant la que ja existeix amb Vilafranca, com la que existirà amb Manresa: el parc 
Motor agafa força, l’eix del World Trade Center Igualada també, en definitiva, es cerquen espais tan 
amples com es pugui d’influència en el territori. Qualsevol projecte que es planteja, si es calcula en 
base  isòcrones de temps, amb una isòcrona de temps d’una hora, que es defineix com la isòcrona de 
temps raonable per garantir proximitat, doncs ara, tot el que és la zona de Penedès, fins al Garraf entra 
dins aquesta isòcrona gràcies a la C-15.  

 
 
- En el context català, què suposa obrir una nova infraestructura que millora les connexions 
entre les comarques anomenades centrals i la costa del Garraf? 

 
En el context català, crec que si ens ho plantegem en l’àmbit de l’Eix Diagonal, cal di que Barcelona 
no representa la centralitat que Espanya té en certes territoris com ara és Madrid. Si que gairebé tot 
acaba passant per Barcelona però no és un sistema radial tan bèstia com el que Madrid representa. 
L’Eix Diagonal representa una forma de centralitat del territori sense haver de passar per aquesta 
centralitat barcelonina, la qual cosa no posa en dubte la capitalitat del principat: Barcelona és i serà un 
referent en tots els sentits, però a l’hora de moure’ns pel territori, tenir unes alternatives potents 
mitjanant les quals no haguem d’arribar-nos a la capital de Catalunya per accedir a qualsevol altre 
lloc, doncs a nosaltres ens va bé. Per exemple, fins ara el mecanisme més convenient per anar a 
Vilafranca, abans de la creació de la C-15 era anar fins a Martorell amb la N-2, a Martorell agafar 
l’autopista i baixar fins a Vilafranca. És a dir, per anar al sud anàvem cap a l’est i desprès giràvem cap 
al sud; fèiem un gir estranyíssim, el mateix que fèiem per anar a Manresa. Per tant, aquesta tendència 
del país a centralitzar les interconnexions en l’àmbit metropolità és la que es trenca d’alguna manera 
amb aquest nou model que el què busca són interconnexions de nòduls, poblacionals. Igualada, 
Vilafranca, Manresa, Vilanova i la Geltrú, i fins i tot Berga han de poder estar connectades amb una 
xarxa que no sigui radial, si no que sigui asimètrica mitjançant altres eixos. I la C-15 representa això, 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

103 

la aparició en potència d’un eix que no té el seu inici i la seva fi a Barcelona, i que, per tant permet 
interconnectar aquestes poblacions amb un concepte diferent, un concepte d’interconnexió en xarxa.  
 
L’eix del Llobregat encara continua tenint molt aquest concepte radial, és a dir, està pensat per anar de 
Barcelona a qualsevol altre lloc; en canvi, la C-15 i també d’alguna manera la C-25, l’eix transversal, 
són dues figures que interconnecten territoris sense aquesta dependència de la centralitat barcelonina i 
de l’àrea metropolitana. Jo penso que facilita la mobilitat, canvia un plantejament que fins ara era molt 
potent a l’hora de fer les planificacions d’infraestructures, i en aquest sentit era absolutament positiu, i 
permet que poblacions que són molt properes entre elles, que estan a 30km, 40km o 50km tinguin 
diferents mecanismes per comunicar-se que potencien a més interrelacions noves: a la C-15 ens queda 
fomentar la mobilitat de les persones, i per fer això es requereix d’un transport públic més potent: la 
C-25 edueix a quest problema i la C-15 té també aquesta qüestió damunt la taula. Això no acabarà de 
funcionar fins que, o bé en el cas de la C-25  tinguem l’eix ferroviari transversal, que facilitarà d’una 
forma tremenda aquesta interconnexió, i en el cas de la C-15 cal que tinguem un transport, com a 
mínim per carretera, més potent, amb unes freqüències que faci que la gent descobrim llocs propers 
dels quals hem estat veïns històricament però amb els quals ens hem relacionat molt poc. Igualada-
Vilafranca o Igualada-Manresa, històricament per les seves males comunicacions teníem una relació 
gairebé inexistent, mentre que si que ens relacionàvem amb Barcelona. L’eix diagonal representa un 
intent de fer un altre tipus de comunicació, de manera que canvia els plantejaments en el context 
català de les infraestructures. 
 

- El tram entre Igualada i Capellades es va inaugurar l’any 1994, de Capellades fins a St. Pere 
de Riudebitlles l’any 1999 i el 2004 fins a Puigdàlber. Quins són els principals efectes que s’han 
produït des d’aleshores, en l’àmbit econòmic, industrial, turisme?  
S’ha promogut la mobilitat i n’estic convençut que això ha tingut efectes. S’ha fet un estudi entre 
l’any 2000 i 2003 per part de la Caixa de Catalunya sobre les relacions entre les nostres poblacions en 
el context de les dues comarques, Penedès-Anoia. Aquest estudi observava justament aquests 
possibles efectes, i ja se’n veien alguns d’ells amb claredat, i encara se’n veuran més cap al 2012 quan 
el tram Puigdàlber a Vilafranca i totes les interconnexions de la capital del Penedès s’acabin.  
 
Cal esmentar els efectes sobre el turisme, ja que tot el què és la nostra relació amb la platja es va 
potenciar. Amb aquesta nova comunicació es millora moltíssim la nostra relació amb Vilanova i la 
Geltrú, El Vendrell, Comarruga... el què podem considerar la ‘platja d’Igualada’.  
 
Industrialment no conec cap cas d’interrelació industrial, però en tot cas si que es produeix amb molta 
més facilitat el que seria la mobilitat de tots aquests empresaris, autònoms, instal·ladors, gent de 
manteniment,etc. que es belluguem amb molta més facilitat.  
 

- I els efectes produïts sobre el creixement de la població i el creixement residencial? 
No crec que en aquest moment hi hagi elements que ens permetin mesurar aquest creixement 
residencial ja que avui dia la població es belluga més. El què permet la creació de la nova carretera és 
justament rebaixar-ho; és a dir, si jo sóc un igualadí que treballa a Vilafranca, avui puc anar-hi sense 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

104 

haver de plantejar-me un canvi de residència. Estem parlant d’isòcrona de temps amb Vilafranca de 
mitja hora, per tant és una isòcrona que no dóna peu a plantejar-se un canvi de residència, sobretot 
amb l’ús del transport privat. Si es produís una millor freqüència del transport públic, es milloraria 
encara molt més aquesta interconnexió i es crearia una millor i més gran mobilitat.  
 
Així com l’A-2 genera un canvi i un creixement de la nostra població, en el cas de Vilafranca i de 
Vilanova ens seria molt difícil concretar-ho.  

 

- Existeix alguna problemàtica que des de la construcció de l’eix afecti al seu municipi? Com es 
pot solucionar? 
 
L’única problemàtica, que més que problemàtica és un  tema pendent que cal resoldre és la connexió 
de la C-15 avui existent amb el traçat del què era la C-37 i veure com encaixa això amb la A-2, amb la 
continuació de l’eix Diagonal, la C-15 i la C-37. I també com encaixa això amb al canvi de traçat de la 
A-2, de tal manera que avui ja hi ha empresa contractada per fer el tram Igualada-,Manresa, i 
precisament un dels problemes amb el que es troba aquesta empresa és la de com resoldre aquesta 
interconnexió, i planteja la possibilitat de deixar-ho pendent fins que es decideixi el traçat exacte per 
on ha de passar Castellolí. 
 

- Quins són els canvis o transformacions sobre la mobilitat de la població, arran de la 
construcció d’aquest eix viari? 
 
- Què n’espera de la construcció del futur Eix Diagonal? Quines expectatives té de cara el futur? 
Nous reptes que cal plantejar per poder superar les mancances? 
 
- L’eix diagonal esdevindrà amb tota la seva potència quan estigui completat, vora l’any 2012. hi 
havia dos obstacles molt importants a resoldre sobre aquest Eix: un d’ells era la connexió d’aquest eix 
amb l’Eix Transversal, amb tot el què és la circumval·lació de Manresa ; i l’altre era com es podia 
superar la interconnexió amb Vilafranca i la seva continuació amb Vilanova i la Geltrú. Resolt el 
problema de Canyelles  el tema està expedit de problemàtica. Ara, la potència de l’Eix Diagonal que 
serà molta la podrem veure quan puguem anar de Manresa a Vilanova i la Geltrú , per tant s’obrirà un 
altre món de possibilitats: una direcció Girona-Frontera i l’altre direcció Túnel de Puymorens. Llavors 
podrem veure l’impacte econòmic que tindrà, sobretot en els municipis que formaran part de l’Eix, en 
el cas d’Igualada jo crec que en tindrà ja que estarem situats en una important ròtula d’aquest eix, tant 
per la part nord de l’eix com per la part sud respecte l’A-2. Nosaltres ens convertim en un espai molt 
més atractiu del què érem.  

 
 
 
- Pot servir aquest eix per conformar un espai regional, una vegueria, per exemple? 
Les persones ens belluguem a buscar els serveis allà on ens sembla més convenient, sobretot en les 
poblacions frontereres. La mobilitat crea una nova oportunitat. Que aquesta oportunitat acabarà sent 
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alguna cosa administrativa? Això no ho sé. Però que amb tota seguretat crearà un espai de relació 
econòmica i social que serà prou viu, a la gent se li obren moltes més possibilitats. Amb tota seguretat 
es crearà una nova proposta d’interrelació i en aquest sentit pot potenciar territoris amb 
interdependències que es generin clústers d’activitat econòmica o d’interrelació entre ells, i això és 
positiu. 



ESTUDI DELS EFECTES SOCIOECONÒMICS I AMBIENTALS DE LA 
 CARRETERA C-15. TRAM IGUALADA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

106 

Entrevista al Sr. Domingo Montserrat.  
Cap de l’enginyeria Tècnica i Construcció de Catalunya. 
 

- Es van produir expectatives de creixement o transformacions la seva comarca durant l’etapa 
de planejament o construcció de l’eix viari C-15? 
No, em sembla que no hi ha hagut massa expectatives. Aquí la gent no es mira aquestes coses i una 
vegada estan fetes se’n gaudeix, entre cometes 

 

- En el context català, què suposa obrir una nova infraestructura que millora les connexions 
entre les comarques anomenades centrals i la costa del Garraf? 
Això és capital. Si ens fixem en el Pla Territorial de Catalunya redactat pel senyor Serratosa s’observa 
com la IMD de l’antiga C-244 ha augmentat moltíssim amb la nova carretera C-15. La nova C-15 té 
una importància capital, sobretot per la connexió de la ciutat d’Igualada amb el mar i totes les 
relacions econòmiques que existeixen. 

 
Representaria una potencialitat econòmica per Igualada brutal, perquè tindries un port de primer nivell 
a l’accés que ara no té. Representaria una connexió amb les dues comarques veïnes, que serien l’Alt 
Penedès i el Garraf i això si estem parlant d’un temps ara amb menys de mitja hora ho recorres. 
 

- El tram entre Igualada i Capellades es va inaugurar l’any 1994, de Capellades fins a St. Pere 
de Riudebitlles l’any 1999 i el 2004 fins a Puigdàlber. Quins són els principals efectes que s’han 
produït des d’aleshores, en l’àmbit econòmic, indústrial, turisme?  
En l’àmbit econòmic és important per la interrelació, la meitat de la gent de la comarca de l’Alt 
Penedès va a comprar a Igualada, l’altra meitat a Vilanova, per tant, el que abans era una odissea, una 
hora, ara és mitja hora, i evindentment s’ha millorat moltíssim la relació econòmica. 
 
Desconec la relació que hi ha entre Vilafranca i Igualada a nivell industrial, l’Anoia el que si té és una 
càmara de comerç, un grup empresarial molt actiu i que funciona molt bé, cosa que aquí al Penedès 
encara no existeix. A nivell industrial potser la cosa no va tant bé, potser no s’ha notat tant, perquè la 
cosa no està massa bé, però Igualada el que li està passant amb el problema del tèxtil és el mateix que 
li va passar a Terrassa, que es va convertint en una ciutat de la corona de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per tant, per tot el tema residencial els hi haurà anat relativament molt bé. 
 
Amb el tema turístic, penso que no funciona tant, ja que no s’ha promocionat prou. No veig jo una 
política de gestió del turisme, a mi em sembla que no està explotat. 
 

- I els efectes produïts sobre el creixement de la població i el creixement residencial de les 
diferents poblacions per on discorre l’eix viari? 
Aquí passarà el que deia Dupuy, de l’urbanisme de les xarxes, aquí es començarà a desenvolupar en 
grans quantitats el creixement residencial, Igualada està claríssim que s’està desenvolupant, però Sant 
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Pere de Riudebitlles és un dels llocs que experimentarà un creixement importantíssim. Tots els nuclis 
a partir de Sant Pere: Puigdàlber, La Granada... són petits i no tenen voluntat política de créixer, tot el 
contrari, en canvi Sant Pere que és un nus té tots els números per créixer de manera important. 
 

- Existeix alguna problemàtica que des de la construcció de l’eix afecti a les poblacions per on 
discorre la carretera? Com es pot solucionar? 
No conec cap problemàtica. Jo crec que tots els municipis estan contents amb la millora de les 
comunicacions. 
 

- Quins són els canvis o transformacions sobre la mobilitat de la població de la comarca, arran 
de la construcció d’aquest eix viari? 
Abans des d’Igualada fins a Vilafranca tardaves una hora, ara amb mitja hora ho tens enllestit, en tema 
de mobilitat és un canvi espectacular. Clar ara pots anar un cap de setmana a passar el dia a la platja o 
a fer el bermut a la platja i tornar a dinar a casa. 
 

- Què n’espera de la construcció del futur Eix Diagonal? Quines expectatives té de cara el 
futur?. Nous reptes que cal plantejar per poder superar les mancances 
Expectatives moltes, de creixement econòmic, d’augment de mobilitat... Nous reptes de cara al futur 
serien millorar els serveis de transport públic que actualment són inexistents. Féssis un bon servei 
terrestre de transport col·lectiu veuries com augmentarien els desplaçaments de persones. 
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6. Conclusions 
 
Un cop realitzat l’estudi dels indicadors podem extreure diverses conclusions sobre l’afecció que ha 
tingut la carretera C-15 sobre el territori per on discorre: 
 
Des de punt de vista mediambiental és evident que la carretera ha transformat el paisatge, s’ha passat 
d’una carretera molt integrada en la natura, l’antiga C-244, amb molts revolts i amb un traçat molt 
urbà, ja que connecta diverses poblacions passant pel bell mig dels municipis, a una carretera ambun 
traçat molt més rectilini que s’allunya de les travessies però que té un grau de permeabilitat en el 
territori molt destacable. 
 
Durant la fase d’estudi i de projecte es va desenvolupar una bona tasca per tal d’integrar la carretera 
en el paisatge. En gran part aquesta integració es va aconseguir mitjançant la pressió de grups 
ecologistes que van aconseguir que es fes cas a les reivindicacions de protecció d’una parella d’àliga 
cuabarrada. Fruit d’aquestes reivindicacions es va construir un fals túnel que evita la interrupció del 
pas de fauna i protegeix la parella d’aus protegides del soroll i de l’impacte visual de la carretera. 
 
Val a dir, que totes les mesures que es van prendre no són suficients per garantir la preservació del 
medi natural, ja que en tractar-se d’una zona d’alt valor ecològic i natural, es podrien haver habilitat 
més passos de fauna i construït més falsos túnels que garantíssin la vida de la fauna autòctona. 
 
Des del punt de vista de l’afecció de la carretera en l’augment demogràfic de les poblacions objecte 
d’estudi no es pot realitzar cap afirmació categòrica i rotunda. Si ens fixem en la cituat d’Igualada 
sembla ser que ha tingut més influència, durant les dues últimes dècades, l’autovia A-2. Aquest 
important eix que connecta Igualada amb Barcelona per l’est i amb Lleida per l’oest, ha provocat un 
fenòmen migratori molt important des de la primera corona metropolitana de Barcelona fins a la 
capital de l’Anoia. Les dades de fluxos migratoris demostren que la població immigrant interior 
d’Igualada prové essencialment de ciutats metropolitanes de la capital del país. El mateix fenòmen 
s’ha desenvolupat a Capellades i per extensió a la Torre de Claramunt. 
 
Si ens fixem en Sant Pere de Riudebitlles el desenvolupament demogràfic encara ha d’arribar. Es 
tracte d’un node gens despreciable situat entre Igualada i Vilafranca (C-15) i a pocs minuts de Sant 
Sadurní. En el cas de Vilafranca, fa temps que reben població immigrada de la primera corona 
metropolitana de Barcelona que es pot fer correspondre amb la presència de grans infraestructures de 
comunicació com l’AP-7 o la N-340. 
 
Tot sembla indicar que la carretera, que ha augmentat enormement la comunicació entre Igualada i 
Vilafranca, el que ha provocat és una disminució dels canvis de residència per motius laborals. 
Persones d’Igualada i rodalies que treballaven a Vilafranca, antigament, es podien plantejar un canvi 
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de residència, ja que el temps de viatge era superior a una hora. Actualment gràcies a aquesta 
infraestructura viària, ha frenat el possible canvi de residència per motius laborals. 
 
Des d’un punt de vista d’incidència de l’eix viari en l’activitat productiva sembla raonable pensar que 
la infraestructura pot haver ajudat al desenvolupament industrial, comercial i econòmic de les 
poblacions objecte d’estudi. Els intercanvis de mercaderies entre les dues capitals de comarca han 
augmentat amb la construcció de la carretera, així com el desenvolupament industrial i la creació de 
llocs de treball.  
 
En poblacions com Capellades i Sant Pere de Riudebitlles la carretera ha estat fonamental pel 
desenvolupament industrial. Les papereres de Capellades, situades prop del riu han vist com la creació 
de la carretera ha afavorit el seu transport de mercaderies o de primeres matèries, ja que l’eix circula 
molt a prop del riu Anoia. A Sant Pere de Riudebitlles la creació de la C-15 i l’eliminació de l’antiga 
entrada al municipi per la carretera C-244, han fet que s’allieberés un gran solar que ha permès la 
instal·lació d’una gran indústria paperera com és Cartonatges Penedès. És evident que sense la creació 
de la infraestructura viària no s’hauria instal·lat allí aquesta macro indústria del paper. 
 
Cal destacar el paper de la C-15 d’unió de ciutats com Igualada amb Vilafranca i posteriorment a 
Vilanova i la Geltrú. Aquesta última ciutat, capital de la comarca del Garraf i fora de l’àmbit del 
present estudi, desenvolupa un paper cabdal en el desenvolupament econòmic i industrial de les 
capitals de l’Anoia i l’Alt Penedès. Vilanova i la Geltrú és una capital amb un port important dintre 
del territori català, el fet que l’eix diagonal (C-15) uneixi Igualada i Vilafranca amb un port de primer 
ordre en menys d’una hora en el cas de la ciutat anoienca i en menys de mitja hora en el cas de la 
ciutat penedescenca, fa que sigui un valor afegit de cara a la implantació de noves empreses. Si a 
aquest fet si suma que Igualada acollirà el nou aeroport corporatiu de Catalunya, s’està creant doncs 
una regió amb moltes possibilitats de creixement econòmic. 
 
A nivell d’oci i de compres la carretera ha tingut un paper important. Gràcies a la C-15 és molta la 
gent d’Igualada i Capellades que viatgen a Vilafranca per a efectuar compres o altres activitats d’oci i 
viceversa. A més, la millora de les comunicacions amb Vilanova i la Geltrú ha fet que per molta gent 
de l’Anoia la platja de la capital del Garraf, sigui la platja que utilitzen per a temps d’oci. 
 
Si ens fixem en termes de mobilitat, és important la generació de viatges entre les dues capitals per 
raons de feina o estudis. Les dades d’IMD disponibles per a diferents anys des que va començar la 
construcció del tram Igualada – Capellades fins a l’actualitat, mostren una ràpida evolució del nombre 
de vehicles que utilitzen la infraestructura. El fet de passar d’una carretera amb un traçat molt curvilini 
a una carretera amb traçat recte ha fet que la utilitzin molts més usuaris que no pas fa vint anys. 
Anteriorment la gent d’Igualada per anar a Vilafranca anàven fins a Martorell per a l’A-2 i allà 
agafaven l’autopista del Mediterrani en sentit Tarragona. Tot això s’ha corregit amb la construcció del 
nou traçat. 
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Des d’un punt de vista de relació de la carretera amb altres infraestructures es pot concloure que 
existeix una relació important però que cal millorar. La finalització del futur Eix Diagonal farà que la 
comunicació de la C-15 amb l’autovia A-2 sigui molt més fluïda i el mateix amb la comunicació de la 
C-15 amb l’AP-7 a Vilafranca. Per tant, ens trobarem en un escenari on la carretera sigui molt més 
vertebradora del territori i on s’afavoreixin les comunicacions amb la resta del territori català. 
 
Cal però, una reflexió en aspectes com el transport públic, no hi ha una aposta clara pel transport 
col·lectiu que pugui generar més mobilitat de persones ni mercaderies. L’aposta de futur ha de ser 
consolidar sistemes de transport col·lectiu que puguin treure vehicles de la carretera i generar noves 
oportunitats per a la població dels diferents municipis per on discorre l’eix. 
 
La carretera C-15 entre les ciutats d’Igualada i Vilafranca del Penedès és un eix important per la regió, 
ja sigui per al desenvolupament econòmic general, desenvolupament industrial, turístic, cultural... que 
acosta dues capitals de comarques veïnes antigament tant allunyades i tant properes a la vegada. 
L’aposta per aquest eix és la garantia per a poder seguir un model infraestructural descentralitat que 
faciliti el desenvolupament dels territoris no metropolitants. 
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