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PONÈNCIES 
 

Tema 3. Generació de coneixement en la recerca: interdisciplinarietat i/o diàleg social 

 

1. Antecedents  
 

En el marc del Departament d’Infraestructures del Transport i Territori de la Universitat 

Politècnica de Catalunya s’ha format un grup de professors interessats en una anàlisi 

territorial des de les infraestructures viàries, constituït pels autors d’aquest article i que 

inclou una perspectiva interdisciplinària en la que es tracten els temes propis de 

l’enginyeria, l’arquitectura, l’economia i la història associades a la infraestructura 

viària. Aquest equip participa del Màster Oficial de la UPC en Sostenibilitat, i 

concretament en el perfil d’Infraestructures i Territori Sostenible. 

 

L’inici d’aquest equip es va configurar a través de l’Estudi d’Impacte Territorial i 

Mediambiental de la Variant de la N-240 sobre la Comarca de l’Alt Camp, que va ser 

encarregat en el marc d’un conveni entre la Cambra de Comerç de Valls i la Universitat 

Politècnica de Catalunya (C-5554) a través del Departament d’Infraestructures del 

Transport i Territori [2]. El treball va ser elaborat per aquest equip multidisciplinar 

(enginyers de camins, economista, arquitecte, historiadora) juntament amb la 

col·laboració de Mare Nostrum. Consultoria i Enginyeria Mediambiental. 

 

En aquests moments existeix una aproximació al territori des de les diferents 

disciplines, però són escasses les aproximacions interdisciplinars, i encara menys en el 

cas que l’objecte central siguin les infraestructures viàries i la seva relació amb el 

territori. Les aportacions dels autors es troben en les referències adjuntes. 

 

2. Cap a una nova lectura de les avaluacions d’impacte territorial 
 

Les avaluacions d’impacte ambiental de las infraestructures viàries han de deixar de ser 

anàlisis purament lineals per passar a considerar l’efecte global que tenen sobre el 

territori. Davant de la convicció d’aquesta necessitat és obligat plantejar un nou 

enfocament. 

Es proposa una metodologia d’interacció de la nova accessibilitat, deguda a les 

infraestructures viàries introduïdes, amb l’estructura espacial del territori objecte 
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d’anàlisi, tenint en compte a més les perspectives que genera. Aquesta metodologia es 

basa principalment en els següents fenòmens territorials: 

• la modificació de la infraestructura viària és una ocasió única per a una posada 

en valor del patrimoni històric, tant arquitectònic como fins i tot viari, cada 

vegada més imprescindible per a la potenciació d’un territori. 

• la nova infraestructura genera perspectives socio-econòmiques  

• el canvi d’accessibilitat associada a la infraestructura ha de preservar el medi 

natural i potenciar l’activitat econòmica 

• l’avaluació dels efectes estructurals està condicionat per una nova ordenació 

urbanística. 

• és necessari una anàlisi cost-benefici que sigui capaç d’integrar les variables 

territorials anteriors. 

Sobre aquestes bases és possible elaborar una metodologia d’impacte territorial 

imprescindible per a una nova època, en la que el potencial territorial s’està convertint 

en un dels eixos essencials de la millora de qualsevol territori [8]. 

 

3. Vers una nova metodologia per a les avaluacions d’impacte territorial 
 

L’Estudi d’Impacte Territorial i Mediambiental de la Variant de la N-240 sobre la 

Comarca de l’Alt Camp [2] es va plantejar com una avaluació del procediment de les 

avaluacions d’impacte ambiental i com una aportació de noves variables en una decisió 

d’implicacions territorials que a primera vista semblava totalment arbitrària. Es 

plantejava, a més, introduir una nova metodologia de treball per avaluacions 

mediambientals i territorials de les infraestructures. 

 

La teoria de xarxes proposa una nova metodologia d’anàlisi que permet definir el paper 

que ha de tenir l’operador (el planejament territorial) en el procés previ a la realització 

de la xarxa (la projectació d’una nova infraestructura) [7]. 

 

Les activitats de relació i de moviment entre cada parell de punts venen condicionats 

per la facilitat en que es poden donar les relacions per les infraestructures de transport i 

de telecomunicacions. Les relacions d'estança venen donades per la qualitat de les 

residències i les indústries, per la qualitat del medi natural i del paisatge, i per la qualitat 

del patrimoni històric. Com més valor afegit tinguin aquests punts i actors les activitats 

econòmiques tindran un valor afegit més gran. En aquest sentit la posició de les 

infraestructures del transport han de fer que aquests punts d'estança quedin protegits i 

posats en valor. Si una infraestructura de transport destrueix un medi natural o un 

patrimoni històric s'està hipotecant el futur d'aquest territori.  

 

Les infraestructures del transport només són una part del sistema territorial. De fet, han 

de servir perquè el territori posi en valor el seu patrimoni. Aquest ve determinat pel 

valor afegit de les activitats residencials i industrials, però també per la posada en valor 

del seu patrimoni de medi natural i paisatge i del seu patrimoni històric [10]. Es per això 

que com a previ a l’impacte específic de la infraestructura cal que es catalogui el 

potencial del territori:  

• Potencial socioeconòmic,  

• Potencial del medi natural i paisatge 

• Potencial del patrimoni històric.  

 



Un cop establerta aquesta estructura territorial ideal del territori comarcal s'analitza com 

cadascuna de les variants de traçat d’infraestructura potencia o destrueix el valor afegit 

que pot finalment oferir la comarca. Un territori pot disposar d'activitats molestes pel 

territori, com per exemple indústries contaminants o activitats residencials disperses i de 

mala qualitat, però les pot contenir en determinades illes metropolitanes, i assegurar, al 

mateix temps, un sistema d'espais naturals connectat i amb una densitat i extensió 

mínima que asseguri el valor patrimonial del territori.  

 

En aquest marc, el rol de les infraestructures té un paper clau que s'avalua. Les relacions 

i l’adaptació de la xarxa d’infraestructures a aquesta realitat, segons l’esquema (xarxa 

real - xarxa virtual) porta a la tria del traçat més idoni per a la nova infraestructura 

viària. L’anàlisi cost benefici o altres instruments que es triïn per determinar la 

necessitat o el traçat de les infraestructures ha de ser capaç d’integrar tots els diferents 

elements de l’impacte territorial [1], [3], [4] i [5].  

 

Aquesta nova visió presenta les limitacions associades al fet que l’ordenament jurídic 

no afavoreix aquests plantejaments transversals. Cal entrar en una nova cultura del 

territori [9] en la que s’observin i analitzin els impactes de les infraestructures des d’una 

visió realment interdisciplinar, i en la que aquest grup de treball aporta una metodologia 

de treball. 
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