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3. OBJECTIUS  

Basant-nos en la teoria de xarxes explicada en el capítol anterior, es proposa una nova 
metodologia d’anàlisi que permeti definir el paper que ha de tenir l’operador (en el cas 
que ens ocupa, el planejament territorial) en el procés previ a la realització de la xarxa 
(la projecció d’una nova infraestructura, en aquest cas). 
 
Es tracta de donar una metodologia d’anàlisi que l’operador de planejament territorial 
pugui utilitzar per poder fer front a la decisió del traçat d’una nova infraestructura (la 
materialització de la xarxa real), basada en l’estudi dels actors i les transaccions que es 
donen en el territori. 
 
En el nostre cas, s’identifiquen els actors-transaccions com les activitats econòmiques i 
les seves relacions i, l’adaptació de la xarxa d’infraestructures a aquesta realitat segons 
l’esquema (xarxa real - xarxa virtual) ens portarà a la tria del traçat més idoni per a la 
nova autovia. 
 
L’objectiu final és que a partir d’aquesta anàlisi ja tingui sentit realitzar l’estudi 
informatiu on es decideixi (segons un estudi d’impacte ambiental i d’alternatives) el 
traçat definitiu de la infraestructura. 
 
Així doncs, donada una comarca i les seves característiques de distribució de la 
població i de les activitats econòmiques que s’hi troben (actors-transaccions) es 
tractarà d’analitzar quins són els eixos a potenciar i les zones a protegir, que proposem 
com les eines bàsiques, per a mostrar com la nova autovia s’adapta a la realitat del 
territori. 
 
Per tal de poder fer front a una anàlisi d’aquestes característiques cal realitzar un 
primer estudi del potencial socioeconòmic de la comarca, que ens ajudi a entendre com 
és i les possibilitats que pot oferir en un futur.  
 
Seguidament, es realitza un anàlisi del planejament urbanístic municipal que, recolzat 
per l’anàlisi socioeconòmic, ens definirà les àrees que poden tenir un creixement 
important a la comarca. Veurem com s’han anat distribuint els principals nuclis urbans i 
la indústria de la zona, on es preveu el seu creixement i la coherència d’aquest 
planejament vers les possibilitats de la comarca. 
 
Aquesta part de l’estudi ens dóna els principals punts (o actors) i les seves 
transaccions, i ens portarà també a la coherència del territori estudiat vers els espais a 
protegir, i tot el conjunt ens permetrà analitzar a partir d’aquí l’adaptació de la nova 
infraestructura en el territori. 
 
Així doncs, una vegada analitzat el potencial de creixement i la seva distribució deduïda 
del planejament urbanístic municipal, sobre aquesta anàlisi comarcal s’estudiarà el 
traçat de la via i les seves alternatives per tal d’analitzar: 
 

 La modificació de l’accessibilitat. 
 

 La potenciació de l’estructura de la població i l’economia. 
 

 L’adaptació del planejament a aquest nou escenari. 
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Es realitzarà una primera valoració de com podrà afectar el traçat de l’autovia tant en la 
situació actual de la comarca com en les previsions de creixement que els municipis 
disposen en el seu planejament municipal, tot lligat a les possibilitats que ofereix el seu 
potencial socioeconòmic. D’aquí es farà una proposta de traçat per a la nova autovia 
que creurem la més idònia en funció de tot l’anàlisi anterior, però que encara resta 
completar amb l’anàlisi d’accessibilitats. 
 
Finalment, l’estudi de les accessibilitats considerant la xarxa actual, i aquesta amb les 
diferents alternatives proposades2, ens donarà els punts més afavorits i els més 
perjudicats segons el traçat de l’autovia, i veurem si corrobora la primera valoració que 
haurem fet una vegada estudiada la comarca i el seu potencial de creixement. 
 
Tot això ens portarà a decidir un millor traçat per a la comarca, que potenciï les 
activitats existents i a la vegada en millori l’accessibilitat.  
 
Cal comentar també que l’àmbit d’estudi que agafem no és sols la comarca de l’Alt 
Camp, sinó que també s’hi afegeixen alguns municipis del Tarragonès. Això és degut a 
la ubicació de gran part de la indústria química de Tarragona (la indústria química nord 
o Petroquímica) en alguns d’ells i a l’estació del Tren d’Alta Velocitat a Perafort. 
 
Com ja s’ha comentat, aquest estudi ens portarà a introduir una nova metodologia 
d’anàlisi que va més enllà del que ha realitzat el Ministeri (en l’estudi informatiu que ha 
redactat) i que és absolutament necessari en una comarca com és l’Alt Camp, i vers 
una carretera que és clau pel seu futur desenvolupament. 
 
Aquest traçat no sols ha de facilitar les comunicacions entre la Conca de Barberà i el 
Camp de Tarragona, sinó que haurà d’estructurar el territori, reforçant les connexions 
del Port de Tarragona i el complex petroquímic, i a la vegada, connectar els diferents 
polígons industrials de la zona per tal de potenciar el seu futur creixement. També serà 
important la connexió que aquesta nova autovia doni a l’estació del TAV a Perafort i a 
l’aeroport de Reus.   
 
Per tant, a partir de l’estudi de la situació socioeconòmica de la comarca, el 
planejament urbanístic municipal i l’estudi d’accessibilitat, demostrarem l’important que 
és aquesta carretera per la comarca i de com pot ajudar al desenvolupament de la 
indústria existent i prevista, si s’evita que aquesta nova autovia sigui només un eix de 
pas a través de la comarca per donar sortida a les mercaderies del Port i la 
Petroquímica. 
 
Pel que fa als principals programes que s’han utilitzat al llarg de l’estudi són; el 
Geomedia, que és un programa de GIS que ens ha permès elaborar els mapes de 
l’anàlisi socioeconòmica i creuar la informació de l’Idescat amb el planejament 
urbanístic municipal. Aquest darrer prèviament s’ha dibuixat en Autocad. Finalment, per 
l’anàlisi d’accessibilitats s’han utilitzat el Transcad i el Surfer. El primer, per a crear el 
graf de carreteres i realitzar els càlculs d’accessibilitat i el segon, per representar els 
resultats obtinguts segons corbes de nivell. 
 

                                                
2 Veure apartat 6.1. Procés seguit per a la realització dels càlculs de l’accessibilitat i escenaris 
considerats 




