
8. Conclusions 
 
En base als estudis d’impacte visual de tipus cromàtic i mitjançant el programari 
VImpacto 2.0 a l’àrea definida per la carretera C-31 al seu pas pel massís del Garraf i 
les àrees de descans projectades per a millorar la integració paisatgística d’aquesta ruta 
per la costa es pot extreure: 
 
En primer lloc en els casos tractats en l’estudi cromàtic es pot concloure que les 
mesures proposades donen lloc a una millora qualitativa pel que fa a la integració 
paisatgística de la zona abans ocupada per una pedrera. Més important encara és el fet 
que augmentar la cobertora vegetal ajuda a suavitzar el contrast creat pel pas de 
l’autopista C-32, que resta envoltada de zones degradades i amb poca vegetació.  
 
Pel que fa a la integració cromàtica de la planta cimentera de la empresa Uniland a 
Vallcarca des del punt de vista cromàtic es pot concloure que no hi ha una tonalitat que 
permeti una millor integració en l’entorn, ja de per si molt castigat pels materials en 
suspensió i la pols emesos per aquesta planta. L’impacte produït per aquesta instal·lació 
podrà ésser mitigat només quan es pari l’activitat industrial i es pugui rehabilitar tota la 
vall i recuperar part del caràcter del parc natural, com es proposa de manera utòpica en 
el model digital tridimensional. 
 
Les sitges de ciment de Vallcarca representen un impacte important des del punt de 
vista cromàtic com en base als resultats obtinguts amb el programari VImpacto. Els 
estudis de coloració realitzats posen de manifest el contrast cromàtic entre la estructura i 
el seu entorn marítim, i com un canvi en la coloració de les sitges pot atenuar aquest 
contrast. L’estudi d’impacte portat a terme amb el programa VImpacto permet 
quantificar l’abast de l’impacte ja perfilat en l’estudi cromàtic, aquesta estructura té una 
incidència molt gran en el seu entorn i les característiques del traçat de la carretera C- 
31 fa que sigui visible des de nombrosos trams i diverses àrees de descans. 
 
El viaducte de la carretera C-32 té un impacte limitat a un tram de la carretera C-31 
molt reduït i donades les velocitats assolides en un vehicle per aquesta zona fan que el 
temps d’exposició a aquesta estructura sigui breu, és per això que l’impacte produït pel 
viaducte es pot considerar poc significatiu. 
 
El repetidor de televisió causa un impacte elevat en diverses de les zones de descans 
més properes a la seva ubicació i en nombrosos trams de la carretera C-31, però la seva 
ubicació en la part alta d’una carena i les seves funcions impossibiliten qualsevol 
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actuació que es pugui dur a terme per a dissimular la seva presència, és doncs, un 
element més del paisatge situat de manera forçosa. 
 
Pel que fa a les àrees de descans situades per les diferents zones del traçat es pot 
concloure que la gran majoria tenen  una aparença d’àrees de parada d’emergència. Són 
zones limitades per l’espai present als marges de la carretera i en alguns casos els 
dissenys de projecte no s’adapten  a les dimensions reals dels espais disponibles. Les 
àrees que es poden considerar com a miradors són aquelles que es troben en el costat 
mar de la carretera i presenten uns espais allunyats de la carretera que permeten gaudir 
en un àmbit apartat de la circulació de vehicles d’una vista de gran qualitat paisatgística 
com les àrees D17 i D7. Altres zones, com les àrees D1 i D11 presenten unes vistes 
panoràmiques de gran qualitat, però l’espai disponible en aquestes zones es limita a una 
vorera estreta situada al costat d’un mur. 
 
En últim lloc, l’ús de la carretera C-31 com una via paisatgística en el moment de la 
redacció d’aquesta tesina encara no és possible degut a que aquesta carretera és una 
artèria de comunicació entre el Penedès i el Baix Llobregat, i per tant el volum de trànsit 
present en aquesta via no permet una circulació enfocada a apreciar les qualitats 
paisatgístiques de l’entorn. El fet que l’alternativa per la costa d’aquesta carretera sigui 
una autopista de pagament i la quantitat d’accessos a les diverses pedreres que 
existeixen al llarg del traçat fan que la densitat de trànsit sigui prou elevada per a limitar 
les possibilitats d’actuar com a carretera paisatgística a curt termini. 
 

94




