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Presentació 
 
 
Aquesta és una tesi de geografia on es reflexiona sobre el territori i sobre el 
desenvolupament local de les ciutats. Però, més enllà de la reflexió, la finalitat que guia la 
recerca és l’acció en el territori. Això prové del convenciment que la disciplina geogràfica 
pot i ha de ser útil a la societat, a la millora de la qualitat de vida i a la millora de les 
condicions ambientals. 
 
L’interès d’aquesta tesi es dirigeix a les ciutats mitjanes que volen assolir un 
desenvolupament local, és a dir un aprofitament a llarg termini dels recursos propis, a 
partir de l’adveniment d’una gran infrastructura de transport, especialment una estació de 
Tren d’Alta Velocitat. 
 
En aquest treball no es valora si el Tren d’Alta Velocitat representa un mode aconsellable 
per afrontar la cada vegada major mobilitat de la població en el territori, ja que no és una 
tesi sobre el transport. L’opinió sobre aquest tema resta fora de la recerca, no per manca 
de compromís ideològic amb la conservació del medi, sinó perquè el punt de partida de la 
recerca se situa cronològicament després d’aquesta discussió. És a dir, que ens preguntem 
com ha d’actuar una ciutat un cop s’ha decidit que es construirà una estació de TAV. 
 
Crec que la reflexió i les propostes provinents de l’àmbit de la geografia en aquest camp 
són necessaris perquè aporten una visió complementària a d’altres punts de vista 
relacionats amb el territori i la gestió del desenvolupament urbà. Una visió 
complementària i a la vegada alternativa a certs enfocaments que redueixen el 
funcionament del territori a uns comportaments massa simplistes. Finalment, la disciplina 
geogràfica pot aportar una visió més comprensiva que acosti els enfocaments d’altres 
disciplines específiques que a vegades no troben connexions entre si, com l’economia, les 
ciències polítiques, les ciències ambientals, l’urbanisme, etc.  
 
Les aportacions més destacables d’aquesta tesi – almenys aquesta és la intenció– serien en 
quatre sentits. La primera contribució és la construcció d’un cos teòric estructurat per 
comprendre la relació que s’estableix entre les ciutats i les grans infrastructures de 
transport. Es defensa que aquesta relació té unes característiques de complexitat que 
només és comprensible amb la descripció complexa del territori. 
 



 x 

La segona aportació és una metodologia aplicable les ciutats mitjanes que permet mostrar,  
d’una banda, si l’arribada del Tren d’Alta Velocitat ha comportat un procés de 
desenvolupament local a la ciutat i, de l’altra, quins  són els factors més importants 
per a què aquest desenvolupament es pugui produir. Aquesta metodologia intenta abastar 
la complexitat dels factors que comporten el desenvolupament local, tant els de caràcter 
objectiu com subjectiu. 
 
La tercera aportació de la tesi és una interpretació dels processos de desenvolupament que 
s’han produït a tres ciutats mitjanes europees, Lleida, Avinyó i Novara, que han hagut de 
preparar la ciutat per rebre el TAV. Es tracta d’observar els factors més importants que 
han resultat de l’operació infrastructural. La finalitat de l’estudi és l’avaluació del procés 
que han seguit els agents i els resultats que han assolit. 
 
La quarta i darrera contribució són un seguit de recomanacions per a les ciutats mitjanes 
que han de preparar-se per rebre el TAV. Les recomanacions es dirigeixen a mostrar 
quins són els factors clau per a què es produeixi un desenvolupament eficaç, sostenible, 
productiu i equitatiu. 
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Justificació 
 
 
La tesi s’emmarca en el curs de doctorat de Medi Ambient de la Universitat de Girona i, 
més concretament, en l’itinerari d’Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient. Va 
ser durant els cursos de doctorat, a partir de 1997, que em van començar a interessar les 
teories referents al territori provinents del grup de recerca de Torí, encapçalat pel 
professor Giuseppe Dematteis. Durant els anys de doctorat, el professor Dematteis i un 
altre membre del seu grup de recerca, la Francesca Governa, van fer diverses estades a 
Girona i vaig tenir l’oportunitat de conèixer-los personalment i d’interessar-me més pel 
què explicaven, la “teoria reticular”. 
 
Aquest va ser el principal motiu que em va portar a realitzar la memòria de recerca de 
doctorat sobre aquest tema. Per aprofundir en el coneixement de la teoria reticular i cercar 
una aplicació concreta en un camp d’estudi, vaig decidir realitzar una estada a Torí, a la 
seu del Dipartimento Interateneo Territorio de la Universitat i el Politècnic de Torí. Aquesta 
estada va ser possible gràcies a una beca del DURSI de sis mesos, que es va portar a terme 
entre el febrer i el juliol de 2000. 
 
En aquell moment el grup d’investigadors al voltant de Giuseppe Dematteis estaven 
preparant una nova publicació que havia de tractar sobre les grans infrastructures de 
transport des del punt de vista reticular. Em va interessar aquest tema perquè es podia 
aplicar al Tren d’Alta Velocitat, una infrastructura que havia d’arribar en poc temps a les 
ciutats catalanes. Així doncs, vaig començar a redactar la memòria de recerca, que vaig 
presentar finalment el setembre de 2001 amb el títol “Les infraestructures de transport i el 
desenvolupament urbà segons l’enfocament reticular”. 
 
La recerca realitzada a Torí, concretada en la memòria de recerca, va servir de base per 
continuar amb la redacció de la tesi de doctorat. Amb una base teòrica força assentada, 
calia decidir a quins casos d’estudi es podia aplicar. A causa de la implicació amb la ciutat 
de Girona, vaig resoldre estudiar la relació entre el TAV i les ciutats mitjanes. Finalment, 
les ciutats escollides van ser Lleida, Avinyó i Novara, pertanyents a tres Estats diferents 
d’Europa, Espanya, França i Itàlia. Aquesta tria permetia donar una dimensió 
internacional a la tesi i permetia optar al títol de “doctorat europeu”. 
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Objectius i hipòtesis 
 
 
Per ordenar quins són els objectius i les hipòtesis de la recerca, s’ha optat per plantejar un 
objectiu central i una hipòtesi central, per després desglossar-los, respectivament, en tres 
objectius i tres hipòtesis de caràcter més concret. 
 
L’objectiu central, tal i com es desprèn de la presentació anterior, és “estudiar els 
processos que permeten aconseguir un desenvolupament local a llarg termini de 
les ciutats mitjanes a partir de la implantació d’una gran infrastructura com el 
Tren d’Alta Velocitat”. Es volen “estudiar els processos” perquè creiem que el 
desenvolupament local és el resultat d’un procés d’augment i reproducció a llarg termini 
dels recursos locals. Només descomponent els elements integrants d’aquest procés es 
podrà entendre quins son els factors més importants que permeten aprofitar les 
potencialitats del TAV. Com hem dit, la finalitat de la tesi no es redueix només a la 
reflexió sobre un camp temàtic i sobre uns casos d’estudi concrets, sinó que es pretén que 
aquesta reflexió sigui utilitzable per a preveure certes actuacions en el territori, 
especialment en les ciutats mitjanes que han de rebre el TAV o altres grans infrastructures 
de transport. Aquestes actuacions van dirigides a aconseguir un procés de 
desenvolupament de tipus local, endogen, davant d’altres tipologies de desenvolupament 
marcades pel predomini dels recursos exògens. 
 
Per dirigir el sentit de la recerca en una temàtica que podria ser molt àmplia, es planteja 
una hipòtesi central que se centra en dos aspectes principals. El primer és la recerca de 
quins són els factors que condicionen el desenvolupament local. El segon és com 
s’adapten aquests factors a una unitat territorial d’estudi concreta, la ciutat mitjana. Per 
tant, la hipòtesi central defensa que “el desenvolupament local urbà a partir del TAV 
depèn de factors objectius i de factors subjectius (dels subjectes), uns factors que 
prenen una forma particular en el desenvolupament de les ciutats mitjanes”. 
 
En primer lloc, es vol defensar que els fenòmens  territorials, com el desenvolupament 
local a partir del TAV, no depenen només de factors que anomenem “objectius”, és a dir 
de caràcter material, com la posició de la ciutat en el territori, la posició de l’estació a la 
ciutat, l’accessibilitat, la qualitat urbana i ambiental, el potencial econòmic, etc. Depèn 
també de factors “subjectius”, és a dir, de la forma com s’organitzen els subjectes del 
territori, tant els locals com els supralocals, per implantar el Tren d’Alta Velocitat en una 
ciutat. Això no significa que es menyspreïn els elements objectius, sinó que es reivindica la 
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necessitat de considerar també altres elements que no són sovint massa contemplats. Això 
respon a una tendència dels darrers temps en les ciències territorials que donen cada cop 
més importància al comportament dels agents en les polítiques del territori (participació, 
acció conjunta, cooperació, negociació, diàleg, governance). 
 
En segon lloc, la hipòtesi central planteja la necessitat d’adaptar els factors que 
determinen el desenvolupament local a un fenomen concret del territori, però que no ha 
estat un objecte d’estudi privilegiat en les ciències del territori, la ciutat mitjana. No en va 
se l’ha qualificat de “OGNI” (Objecte Geogràfic No Idenificat), per la mancança de 
teoritzacions pròpies. La recerca vol contribuir a l’estudi d’aquest camp concret. 
 
L’objectiu i la hipòtesi central es desglossen en tres objectius, amb les corresponents 
hipòtesis. 
 
Objectiu 1: “Elaborar una base teòrica de la relació infrastructura-ciutat que 
serveixi per explicar com es realitza el desenvolupament local i que demostri la 
importància de l’organització dels agents del territori en aquest procés de 
desenvolupament ”. 
 
Hipòtesi 1: “La teoria reticular pot ser una bona base interpretativa dels processos 
de desenvolupament local a partir de les grans infrastructures, com el TAV, davant 
les concepcions reduccionistes i la mancança de teories explicatives d’aquest 
fenomen”. 
 
Molts estudis sobre la implantació d’una gran infrastructura en el territori, especialment en 
la ciutat, han descrit aquesta relació de forma determinista, reduint el territori a uns 
comportaments mecànics i predictius que no s’adiuen amb una concepció complexa del 
territori, una concepció, per altra banda, ben assumida tradicionalment des de la disciplina 
geogràfica.  D’altres estudis assumeixen la complexitat, però estan mancats d’uns quadres 
d’anàlisi sistematitzats que permetin una comprensió àgil dels processos territorials. El 
nou marc teòric ha de permetre comprendre la complexitat del desenvolupament local i 
l’existència d’uns factors relacionats amb l’organització dels agents territorials, 
especialment els que es refereixen a la interacció entre ells. Per aquesta raó, es planteja 
com a primer objectiu cercar nous quadres interpretatius del funcionament del territori. 
Una teoria que pot servir com a nou marc teòric de referència és l’anomenada “teoria 
reticular”. 
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Objectiu 2: “Elaborar una metodologia d’estudi que permeti analitzar i avaluar com 
s’ha portat a terme el procés d’implantació del Tren d’Alta Velocitat a les ciutats 
mitjanes”. 
 
Hipòtesi 2: “Per avaluar el procés de desenvolupament local a partir del TAV cal 
analitzar tant els aspectes tècnics com els aspectes organitzatius de la 
intervenció”. 
 
A partir dels coneixements aportats per la teoria reticular, en aquesta tesi es vol elaborar 
una metodologia d’estudi sistematitzada que es pugui aplicar a les ciutats mitjanes, 
especialment les europees, per avaluar quin ha estat el resultat de la implantació del TAV. 
La metodologia ha d’incloure els factors que es consideren més importants i que 
condicionen el desenvolupament local de la ciutat. Això sorgeix de la necessitat d’avaluar 
de forma comparada les diverses situacions que moltes vegades són difícils de confrontar. 
La metodologia ha de demostrar la importància dels diversos factors, els tècnics i els 
organitzatius, a l’hora de condicionar el valor adjunt territorial (VAT), l’increment dels 
recursos, que aporta la nova infrastructura. Caldrà desglossar detalladament quins aspectes 
formen part de cadascun d’aquests factors, els aspectes de la infrastructura, els urbanístics, 
els econòmics, l’organització interna dels agents, l’estructuració externa, etc. Es posarà un 
especial èmfasi en l’estudi dels aspectes organitzatius, ja que són uns elements, com hem 
dit, poc valorats i sistematitzats en molts treballs d’aquesta temàtica. Aquesta metodologia 
s’aplicarà a l’estudi de tres ciutats mitjanes europees i es formularan unes conclusions per 
cada cas.  
 
Objectiu 3: “Aportar coneixements i experiències a les ciutats mitjanes que volen 
aprofitar l’arribada del Tren d’Alta Velocitat per desencadenar un verdader procés 
de desenvolupament local”.  
 
Hipòtesi 3: “Les experiències de les tres ciutats estudiades, comparades 
sistemàticament amb la metodologia d’estudi, poden mostrar els elements més 
importants que s’han de tenir en compte en la planificació de la ciutat mitjana”. 
 
Com hem dit anteriorment, entenem que la finalitat d’una recerca com aquesta ha de ser 
l’aportació d’un conjunt de coneixements que siguin útils per a l’acció en el territori. Es 
pretén que les ciutats que han de realitzar un procés de planificació lligat a l’arribada del 
TAV disposin d’un “full de ruta”, és a dir d’experiències prèvies i d’una reflexió dels 
elements més importants per al desenvolupament futur, fruit de la lectura comparada i 
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conclusiva dels tres casos d’estudi, dels tres exemples, que s’hauran estudiat al llarg de la 
tesi. 
 
Totes les ciutats són diferents entre si, especialment les que s’estudiaran en aquest treball, 
ja que pertanyen a contextos territorials heterogenis. Tot i això, partim de la hipòtesi que 
hi ha certs elements que es comporten de manera comuna, elements del transport, de 
l’urbanisme, de l’economia, dels agents del territori. Per aquest motiu plantegem la 
hipòtesi que la lectura comparada dels diversos casos pot ser útil a d’altres ciutats 
mitjanes. Evidentment, la lectura comparada és possible gràcies a la utilització de la 
mateixa metodologia d’estudi. 
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Estructuració 
 
 
La tesi s’estructura en nou capítols, diferenciats en dues parts i unes conclusions. A un 
nivell molt esquemàtic, el fil argumental de la primera part de la tesi és el següent. En 
primer lloc, s’observa què s’ha dit sobre un tema –la relació entre infrastructura i territori– 
i es plantegen uns qüestionaments (capítol 1); en segon lloc, es descriuen certes teories 
innovadores de l’àmbit de les ciències geogràfica, econòmica i política que han d’ajudar a 
resoldre les qüestions (capítol 2); en tercer lloc, s’intenta donar resposta a les qüestions 
plantejades anteriorment gràcies als nous coneixements (capítol 3). 
 
La primera part, doncs, respon a la necessitat de dotar-se de noves teories per explicar un 
problema de caire territorial. En la segona part s’intenta donar una aplicació a les 
reflexions que s’han realitzat en els tres primers capítols. Es proposa elaborar una nova 
metodologia que permeti estudiar i analitzar la relació entre les ciutats mitjanes i el TAV 
(capítol 4). Aquesta metodologia es provarà en l’estudi de tres ciutats de països diferents, 
però que tenen certs trets comuns: són ciutats mitjanes, responen a una mateixa política 
territorial europea i pertanyen a una mateixa àrea geogràfica (capítol 5). Seguidament, 
s’aplica la metodologia a les tres ciutats escollides, Lleida (capítol 6), Avinyó (capítol 7) i 
Novara (capítol 8). 
 
Finalment, es plantegen les conclusions a partir de la lectura transversal dels tres casos 
d’estudi i es valora si s’han assolit els objectius proposats al principi de la tesi. 
 
Aquest és, evidentment, un recorregut molt sintètic de tota l’estructura de la tesi, però 
ajuda a mantenir la claredat argumental que es proposa per a aquesta recerca. Tot seguit, 
es descriuen més detalladament quins són els continguts de cadascun dels capítols. 
 
En el primer capítol es realitza una introducció a la temàtica de la tesi a partir de la 
definició dels conceptes d’infrastructura de transport i desenvolupament local i a partir de 
la descripció de la relació que s’estableix entre ells. Es posa especial èmfasi en recollir 
l’opinió crítica de diversos autors que descriuen aquesta relació defugint dels esquemes 
simplistes d’interpretació del territori. Més en concret, es realitza un repàs de la relació 
entre el TAV i les ciutats mitjanes per arribar a la conclusió que cal evitar els arguments 
deterministes a l’hora d’entendre la relació entre el TAV i el territori. Per tant, els diversos 
autors arriben a una diagnosi comuna dels problemes d’interpretació del territori, però 
també es detecta una mancança de solucions per substituir els vells paradigmes. Aquestes 
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mancances, redactades en forma de tres preguntes, han de resoldre’s a partir de la teoria 
reticular. 
 
En el segon capítol es descriu, a partir d’un esquema original, quins són els trets bàsics 
de les teories sobre el territori que formaran el cos teòric de la tesi, l’anomenada teoria 
reticular i la governance. La teoria reticular ha estat desenvolupada pel grup de recerca de 
l’Dipartimento Interateneo Territorio de Torí al voltant de Giuseppe Dematteis i planteja una 
nova forma d’observar els processos de desenvolupament local. Per descriure el 
paradigma reticular es parteix de veure el territori com una entitat complexa, com un 
sistema, com una xarxa i com un actor. Aquest darrer punt es desenvolupa per 
contextualitzar-lo en els canvis que s’estan produint en la forma d’actuar en el territori i 
que s’han anomenat governance. 
 
El tercer capítol dóna respostes als qüestionaments plantejats al principi sobre la relació 
entre el TAV i el territori a partir de la base teòrica del paradigma reticular. S’estructura a 
partir de les tres preguntes plantejades en el primer capítol. És a dir, com s’ha d’entendre 
la relació infrastructura-territori, quins mecanismes converteixen la infrastructura en un 
recurs endogen, i com han d’interactuar els agents del territori per produir un 
desenvolupament local. Els resultats de la reflexió han de dotar dels coneixements 
necessaris per plantejar una metodologia i analitzar els casos d’estudi. 
 
En el capítol quart s’elabora una metodologia d’estudi específica per a les ciutats 
mitjanes que reben la implantació del Tren d’Alta Velocitat. Amb aquesta metodologia es 
vol indicar quins són els elements clau per al desenvolupament local a partir del TAV i ha 
de poder-se aplicar a qualsevol ciutat mitjana europea, tant per estudiar el que ha suposat 
la implantació de l’Alta Velocitat, com per prepara-la per rebre una futura estació de TAV. 
Es dóna importància tant als elements objectius com als elements subjectius 
(organització) de la intervenció. La metodologia acaba proposant una avaluació de quin ha 
estat el procés i els resultats de la implantació de l’Alta Velocitat, a partir de la teoria 
reticular. 
 
En el capítol cinquè es descriuen les característiques comunes que tenen els tres casos 
d’estudi que es proposen per a l’aplicació de la metodologia. En primer lloc es reflexiona 
sobre quines són les característiques de la ciutat mitjana, ja que es tractarà com una unitat 
d’anàlisi diferenciada del territori. En segon lloc es descriuen les polítiques del territori i 
de les infrastructures de la Unió Europea, que són comunes per a les diverses ciutats i 
poden condicionar la configuració de la xarxa de transport. I en tercer lloc, es descriu 
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l’àmbit geogràfic comú dels tres casos d’estudi, l’Arc mediterrani europeu, tant des del 
punt de vista de la realitat territorial, com de la projectualitat que comporta aquesta unitat 
territorial. 
 
Els capítols sisè, setè i vuitè estan dedicats respectivament a l’anàlisi de les tres ciutats 
escollides per a la recerca, Lleida, Avinyó i Novara. Per a cada ciutat s’aplica la 
metodologia proposada anteriorment i s’extreuen unes conclusions sobre quin ha estat el 
procés d’implantació del TAV i quins han estat els resultats d’aquest procés en forma de 
desenvolupament local. Cada ciutat s’acaba analitzant com un sistema local territorial 
(SLoT) i s’avalua en funció de quin Valor Afegit Territorial (VAT) ha comportat la 
implantació del TAV.   
 
Finalment, en el capítol novè es realitzen les conclusions de la tesi. S’estructura en dues 
parts. En la primera s’extreuen unes conclusions a partir de la lectura transversal dels tres 
casos d’estudi que es dirigeixen a establir els elements més importants que determinen el 
desenvolupament local a partir del TAV. A partir d’aquests elements i de les experiències 
de les tres ciutats es redacten també unes recomanacions per a les ciutats mitjanes que han 
de rebre aquesta infrastructura de transport i que volen assolir uns nivells òptims de 
desenvolupament local. En la segona part, les conclusions finals, es retorna al principi de 
la tesi per verificar si s’han complert els objectius plantejats i si s’han demostrat les 
hipòtesis que s’havien suscitat. 
 
A part dels capítols descrits, al final de la tesi s’afegeix un annex on s’hi col·loca la 
informació necessària per entendre els diversos casos d’estudi, com ara dades sobre el 
context geogràfic de la ciutat o el context d’ordenació del territori de cada Estat, sobretot 
del francès i l’italià. També s’hi troben transcrites les entrevistes realitzades als experts de 
cada ciutat. 
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Metodologia 
 
La metodologia utilitzada per portar a terme aquesta recerca es divideix clarament en dos 
grans blocs, un de caràcter més teòric i l’altre de pràctic. 
 
Per elaborar els cinc primers capítols, la metodologia ha estat basada principalment en la 
recerca bibliogràfica. L’objectiu de la recerca era doble, per un cantó calia llegir diversos 
autors que escrivien sobre el desenvolupament del territori a partir de les grans 
infrastructures de transport, sobretot aquells que ho feien des d’un punt de vista crític 
amb els plantejaments clàssics de la relació. Per l’altre, calia llegir i interpretar tot el nou 
cos teòric que representa la teoria reticular i els contextos de governance en les polítiques 
públiques. Per realitzar aquesta recerca va ser fonamental l’estada de sis mesos al 
Dipartimento Interateneo Territorio de la Universitat i Politècnic de Torí durant el febrer i 
juliol de l’any 2000. Gràcies a aquesta estada va ser possible tenir accés a la biblioteca del 
Dipartimento, que reuneix un interessant fons bibliogràfic i una àmplia hemeroteca, a part 
d’altres biblioteques com la del Departament d’Economia de la Universitat de Torí. 
L’estada a Torí va permetre, a més, la discussió i l’ampliació dels coneixements teòrics 
gràcies a les aportacions i el seguiment de Giuseppe Dematteis i  Francesca Governa. Per 
a l’elaboració final dels capítols teòrics, ha estat de gran ajuda, també, l’accés a la 
biblioteca de Lletres de la Universitat de Girona, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats 
de Catalunya, les aportacions de Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat 
de Lleida i, com no, l’immens univers d’Internet. 
 
L’altre gran bloc de la recerca es refereix a l’anàlisi dels tres casos d’estudi. Aquesta part de 
la recerca suposava la reunió de moltes i diverses fons d’informació, bibliogràfica, dades 
estadístiques, mapes, entrevistes personals, treball de camp. Ja que la majoria de la 
informació per aplicar la metodologia d’estudi es trobava localitzada només a cadascuna 
de les ciutats, es va preveure un seguit d’estades a cada ciutat. Així es van realitzar dues 
estades a Novara (estiu de 2003 i estiu de 2004), dues estades a Avinyó (primavera de 
2004 i estiu de 2004) i diverses i curtes estades a Lleida, per la proximitat geogràfica. 
 
A Novara es va realitzar una recerca bibliogràfica a la biblioteca de la facultat d’Economia 
de l’Università del Piemonte Orientale, amb seu a Novara. També va ser necessari la recerca a 
la biblioteca Civica Negroni de la ciutat. Altres fonts d’informació, com els documents de 
planificació, van ser proporcionats pel Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Novara i pel Departament de Transport i Planificació del Territori de la província de 
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Novara. Cal esmentar també la recerca a d’altres institucions com IRES Piemonte, amb 
seu a Torí, o les pàgines web estadístiques de l’Institut d’Estadística italià. Finalment, es 
van realitzar entrevistes a diversos experts en la planificació del TAV a Novara, Paola 
Vallaro (Directora de l’Area di Sviluppo Urbano de l’Ajuntament de Novara), Cesare 
Emanuel (professor i degà de la Facultat d’Economia) i Luigi Iorio (director del sector 
Planificació del Territori i  Transports de la província de Novara). Aquestes entrevistes i 
les referents a les altres ciutats es troben transcrites, com hem dit, en l’Annex de la tesi.  
 
A Avinyó també es va realitzar una recerca a la biblioteca central de la Universitat i van 
ser facilitats documents de planificació i altres fonts d’informació des del Departament de 
Planificació de Territori de l’Ajuntament d’Avinyó. Per al cas d’Avinyó, va ser de gran 
ajuda la informació provinent de les pàgines web, especialment dues. En la primera 
(VV.AA, 2003) es trobava documentació sobre el procés de planificació del TAV, com ara 
l’estudi d’impacte ambiental. En la segona (VV.AA, 2001) hi havia nombroses entrevistes 
als diversos agents implicats en la planificació del TAV a la ciutat. Aquesta darrera 
documentació de tipus qualitatiu va ser prou important per decidir limitar les entrevistes 
sobre aquesta ciutat a la realitzada a Cécile Helle (directora del Departament de Geografia 
de la Universitat d’Avinyó i cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Avinyó), a part de les 
converses sobre el TAV amb el professor de Geografia Joël Charre. 
 
El cas de Lleida també va ser documentat in situ a partir de la documentació de la 
biblioteca de la Facultat de Lletres i a partir d’entrevistes a diversos experts relacionats 
amb la planificació del TAV, com Josep Mª Llop (cap del Servei d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Lleida durant molts anys i professor de Geografia de la Universitat de 
Lleida), Joan Ganau (professor de Geografia de la Universitat de Lleida) i Joan Ramon 
París (tècnic de la Cambra de Comerç de Lleida), a part de les converses amb Carme 
Bellet (professora de Geografia de la Universitat de Lleida). És de destacar la informació 
extreta de diverses pàgines web, especialment les del Pla de Dinamització de les Terres de 
Lleida (www.lleidatav.org) i la de l’Ajuntament de Lleida. 
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Capítol 1. Infrastructures de transport i desenvolupament 
local: estat de la qüestió 
 
En aquest primer capítol es resseguirà el que han escrit diferents autors sobre les grans 
infrastructures de transport i quina relació tenen amb el desenvolupament del territori. 
Aprofundirem especialment en el cas del Tren d’Alta Velocitat en relació a les ciutats 
mitjanes. L’objectiu és establir un “estat de la qüestió” en el camp del desenvolupament 
local i les infrastructures de transport, que ens permeti qüestionar-nos certes preguntes 
que hauran de guiar la recerca d’aquesta tesi.  
 

1.1. Aproximació a la infrastructura de transport i al 
desenvolupament local 
 
La tesi gira, en gran part, al voltant de dos termes: infrastructura de transport i desenvolupament 
local. Per aquesta raó, és necessari començar el primer capítol definint els dos conceptes, 
per centrar el tema que ens ocupa. 
 
La primera definició del mot “infrastructura”, molt bàsica, però prou significativa, ens 
apareix en un diccionari general1, com el “conjunt d’elements, especialment els materials 
(instal·lacions, comunicacions, habitatges, etc.), fonamentals per al desenvolupament 
d’una activitat humana.” Com a primer contacte amb el terme, aquesta definició és 
d’utilitat per ressaltar les dues característiques principals que marquen la problemàtica de 
les infrastructures en el territori. Per un cantó, subratllem el fet material de les 
infrastructures i, per l’altre, evidenciem els lligams de les infrastructures amb el fet econòmic 
d’una societat. Mentre la vessant econòmica és la principal responsable, i el principal 
objectiu, de la construcció de les infrastructures, la naturalesa material de les grans 
infrastructures és la responsable de la gran inversió que requereixen i del gran impacte que 
poden provocar en determinats paisatges. 
 
Altres definicions del mot, força semblants a l’anterior, encara que més concretes i 
dirigides al fet econòmic de la societat, són les que podem trobar, per exemple, en l’Estudi 
Socioeconòmic de l’Eix Transversal de Catalunya2, “conjunt d’obres materials que serveixen per 
al desenvolupament de la base econòmica d’un país, tant des del punt de vista de 
l’estructura empresarial com de les economies domèstiques”, o en l’anomenat Informe per a 

                                                             
1 Diccionari de la Llengua Catalana, Institut d’Estudis Catalans, 1995. 
2 Generalitat de Catalunya (1992).  



Capítol 1. Infrastructures de transport i desenvolupament local: estat de la qüestió 

 22 

la Catalunya del 20003, “equipaments necessaris per al desenvolupament de les activitats 
socioeconòmiques i que permeten als individus, a les organitzacions i a les empreses de 
realitzar llurs activitats de manera més eficient”. En aquests dos estudis de referència es 
diferencien les infrastructures classificant-les en dues grans categories, diferenciació que ja 
havia elaborat Hansen (1965): infrastructures tècniques i infrastructures socials. Les primeres 
serien les infrastructures més relacionades amb l’economia, és a dir, les que afecten 
directament al procés productiu i a la productivitat dels factors. Es proposen com a 
exemple les carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, energètiques, telecomunicacions i 
hidràuliques. Les infrastructures socials, en canvi, es diferencien de les tècniques en el fet 
que només participen indirectament en la producció a partir dels serveis que ofereixen a la 
població, com ara l’ensenyament, recerca científica, sanitat, equipaments socials, esport, 
turisme o equipaments socials en general. Adoptant aquesta classificació, es pot definir el 
tipus d’infrastructura que tractarà aquesta tesi, les anomenades “infrastructures 
tècniques”, i més concretament les “infrastructures de transport”, aquelles que s’utilitzen 
per al transport de mercaderies i persones. 
 
Una altra classificació de les infrastructures tècniques des del punt de vista econòmic la 
fan Draper i Herce (1994): 
 

1) Infrastructures destinades a la prestació de serveis públics d’abastament d’aigua, 
electricitat i gas natural, recollida de brossa i depuració de residus. 

2) Infrastructures destinades a la prestació de serveis de telecomunicacions: serveis 
telefònics, postals i cable. 

3) Infrastructures de transport: carreteres, ferrocarrils, vies fluvials, ports i aeroports. 
4) Infrastructures relacionades amb la gestió del sòl: millora de drenatges, prevenció 

d’inundacions, irrigació, control de l’erosió, reforestació i preparació de la terra. 
 
A part del significat d’infrastructura a què fan referència les definicions anteriors, 
n’existeix un altre relacionat amb la conceptualització marxista de la societat, on 
infrastructura es complementa amb el terme “superestructura”, tal com assenyala 
Johnston (1994). En aquesta recerca, però, ens interessarem només per la primera de les 
accepcions, que l’autor defineix com 
 
“L’estructura subjacent de serveis i  instal·lacions (social overhead capital, SOC) que es necessiten per facilitar 
directament l’activitat productiva (DPA). Exemples d’això serien els serveis públics, transport, telecomunicacions, 
instal·lacions públiques ambientals, inversió en capital humà i instal·lacions socials i comunitàries” (Johnston, 1994, 
p. 288) 
 
                                                             
3 Garcia Quevedo, J.; Viladecans, E. (1999) 
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A aquesta definició, l’autor hi afegeix que les infrastructures tendeixen a ser immòbils, 
intensives en capital, indivisibles i obertes a tenir efectes econòmics difusos. 
 
Una de les característiques principals de les infrastructures és, doncs, la seva importància 
per al desenvolupament econòmic. Aquestes representen l’estructura subjacent que 
permet i afavoreix la producció. Aquesta idea va ser desenvolupada per la literatura 
econòmica  des de principis dels anys setanta. Un dels autors que van relacionar la dotació 
d’infrastructures de les regions amb les capacitats de creixement era Dieter Biehl (1982, 
1988). Segons aquest autor, una regió que disposi d’un bon nivell d’infrastructures 
augmenta la rendibilitat de la inversió dels agents privats, que es tradueix, al mateix temps, 
en majors nivells de producció i renda. Algunes prestigioses institucions internacionals, 
com el World Economic Forum, també identifiquen les infrastructures com un element clau 
de la competitivitat d’un país, acompanyat, és clar, d’altres factors com el capital privat, 
mà d’obra qualificada i tecnologia (García Quevedo i Viladecans, 1999).  
 
Però, a més, com assenyala Carme Miralles (1997), l’eficiència del transport no comporta 
beneficis només per al sistema productiu, sinó també per a l’ús social de l’espai. Les 
infrastructures de transport poden ser considerades un servei social que té per objectiu 
satisfer les necessitats de moviment de persones. 
 
Tot això explica, en bona part, per què la política d’infrastructures, al nivell governamental 
que sigui, ha estat i és de gran interès estratègic per als governs que la porten a terme. Les 
infrastructures, al condicionar en gran mesura el desenvolupament econòmic i social 
d’una àrea, tenen una gran interès polític, sobretot perquè si no són construïdes pels 
governs, no les produirà ningú més. Al ser, com dèiem abans, intensives en capital, 
l’elevada inversió que suposen pot ser assumida, només o en la seva major part, des del 
sector públic. Les infrastructures tindran, per tant, un alt grau públic (publicness). Tot i la 
tradicional exclusivitat de la inversió pública, en els darrers anys s’experimenta un 
augment percentual de participació privada en la construcció d’infrastructures (García 
Quevedo i Viladecans, 1999) 
 
Això ens planteja dos dels temes més estudiats referents a les infrastructures: el paper dels 
governs (de la inversió pública) en les infrastructures, i el paper de les infrastructures en el 
desenvolupament dels territoris. 
 
Efectivament, podem definir les infrastructures com el capital públic que permet als 
individus, organitzacions i empreses realitzar les seves activitats. Una de les preguntes  que 
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es planteja als economistes és fins a quin punt és productiva la despesa pública en 
infrastructures. Aldomà et alii (2001a) citen diversos autors per demostrar que la despesa 
de capital públic en infrastructures és la que exerceix una major pressió sobre la 
productivitat4.  
 
Però la reflexió que ens és de més interès en aquests moments és aquella que fa referència 
al paper de les infrastructures en el desenvolupament del territori, especialment en l’àmbit 
local. Des del camp de l’economia i de la geografia econòmica, s’ha vist la inversió 
infrastructural com una precondició (suficient/necessària, aquesta serà una bona part del 
debat) per al desenvolupament econòmic (Hodder, B. W. i Lee, R, 1974, Biehl, 1982). 
Però, el fet que una infrastructura de transport “permeti” el desenvolupament de 
l’activitat econòmica no significa que efectivament “comporti” un desenvolupament, 
econòmic o territorial (Governa, 2001a). Això dependrà també d’altres factors, com 
veurem en els següents apartats.  
 
En un altre ordre de coses, també podem plantejar la dicotomia que es presenta en la 
planificació de grans infrastructures de transport en relació als objectius “territorials” de 
l’obra: desenvolupar una xarxa de transport d’abast ampli, normalment nacional o 
transnacional, i desenvolupar el lloc on aquesta infrastructura té una sortida o una entrada, 
o sigui, el node infrastructural. Bàsicament, això significa que el desenvolupament del 
territori a partir de les grans infrastructures de transport pot ser afrontada segons dues 
lògiques, una de caire global (o supralocal) i una de caire local (Governa, 2001a), per bé 
que podem distingir dins d’aquesta última altres escales de funcionament. Per exemple, 
Carme Bellet (2001) mostra com dins de l’escala local podem trobar projectes a nivell 
d’estació-barri-ciutat-territori.  
 
En aquest sentit, si fem un repàs de les publicacions més importants sobre la geografia del 
transport5 que s’han realitzat des de la segona meitat del segle XX, veiem com l’àmbit 

d’estudi se centra en la relació de la infrastructura amb la regió normalment 

econòmica (geografia econòmica/regional), amb certs grups socials o classes (geografia 
radical) o amb els individus (geografia fenomenològica), però no pas entre una 
                                                             
4 Pel que fa al capital públic, a l’origen de la inversió, s’ha detectat la necessitat de definir el significat de diversos 
termes molt semblants i que es poden prestar a un certa confusió, com ara infrastructura, obra pública i capital social fix. 
Lorenzo Bellicini (1996) demostra el desacord que existeix entre diversos autors a l’hora de definir aquests termes, i 
proposa una classificació que els ordena, del més genèric al més concret. En primer lloc, el “capital social fix” seria el 
concepte més general ja que comprèn tot tipus d’inversions que afecten a l’economia, tant públiques com privades. 
En segon lloc trobem les “infrastructures”, les inversions i/o serveis que ajuden al desenvolupament territorial i que 
poden estar finançades amb diner públic o, fins i tot, amb una participació privada . Finalment, les “obres públiques” 
serien aquelles només finançades amb diner públic. 
5 Una bona síntesi dels corrents d’estudi la podem trobar a Geografia de redes y sistemas, de Joana Mª Seguí, 1991. 
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infrastructura i una ciutat com una unitat d’anàlisi. Aquest últim punt de vista és el que 
predominarà en aquesta tesi. 
 
Progressivament, i estirant el fil del concepte “infrastructura”, hem anat introduint el 
segon concepte on cal posicionar-se, el “desenvolupament local”. 
 
En la seva tesi doctoral, Rafel Llussà (1999) repassa l’evolució que ha tingut el concepte 
de desenvolupament en els últims decennis. En els anys seixanta i setanta el tema més 
analitzat era el del desenvolupament desigual de les nacions i regions, on competien dues 
teories rivals: la de les etapes del desenvolupament i la de la dependència. La primera, de 
caire evolutiu i força determinista, explicava com la producció es desplaça 
progressivament, en fases, cap a zones menys desenvolupades6. La segona, de tipus 
estructuralista, considerava que la causa del subdesenvolupament d’uns ho és també del 
desenvolupament dels altres7. 
 
Als anys vuitanta, però, es configura una nova ortodòxia que trenca amb les teories 
anteriors: el desenvolupament de les regions es deuria a la seva dinàmica interna, de forma 
“endògena”, “des de baix”. Segons els defensors d’aquesta teoria, Friedmann i Weaver 
(1979), hi ha dos enfocaments bàsics pel que fa a desenvolupament: el funcional i el 
territorial. El primer té a veure amb la localització d’activitats econòmiques i l’organització 
espacial. Es concep com un exercici purament tècnic que es basa en models matemàtics, 
com l’anàlisi input-output o el model de gravetat, i es basa en teories que pretenen tenir 
validesa universal. Posa l’accent, per tant, en l’eficiència econòmica,  i les decisions de 
planejament són preses normalment fora de les regions que n’estan afectades. 
 
El segon enfocament ofereix una alternativa per promoure el desenvolupament regional. 
El seu objectiu seria la mobilització integral dels recursos humans i naturals d’una regió 
específica definida històricament. Es tracta d’una “activitat endògena”, conduïda des de la 
regió sobre la que es prenen decisions. Per aquesta raó, el planejament regional  
 
“tracta d’involucrar la gent de la regió en el procés de desenvolupament, que esdevé així un procés polític, 
i posa l’accent de l’equitat a través de la recerca d’una millora general de la qualitat de vida per tota la gent 
de la regió. De fet, pressuposa que la col·lectivitat conserva prou vigor com per afirmar les seves 
capacitats d’imaginació i organització.” (Llussà, 1999) 
 

                                                             
6 autors bàsics per la teoria són Colin Clark (1951), W. Rostow (1960) i Vernon (1966) (citats a Llussà, 1999).  
7 Myrdal (1957), Hischman (1958), Gunter Frank (1967) (citats a Llussà, 1999). 
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Aquesta forma de desenvolupament introdueix un contingut de tipus més qualitatiu i 
l’economia deixa de ser, per tant, el motor i la mesura úniques per al desenvolupament, de 
manera que un paradigma “existencial” substitueix un paradigma “productivista” (Llussà, 
1999). 
 
A partir d’aquesta perspectiva, on el desenvolupament del territori i la utilització dels 
recursos es fan en benefici de la població present, es desenvolupa una definició on també 
es tenen en compte els usos per part de les generacions futures. És a dir, s’incorpora la 
noció de desenvolupament sostenible. La World Comission on Environment and Development 8 
definia el terme “desenvolupament sostenible” de la següent forma: 
 
“desenvolupament que satisfà les necessitats pel present sense comprometre la possibilitat de les 
generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.” (WCED, 1987, p.43) 
 
A part d’això, definir el terme “desenvolupament” d’aquesta manera, suposa entendre’l 
com un fenomen “local”. El concepte “local” pot tenir, almenys, dos significats. En una 
primera accepció, local és un terme de dimensió o d’escala. És un àmbit territorial de 
referència: local, regional, nacional, mundial, etc. En aquest cas, el desenvolupament local 
respondria al que succeeix en un espai de reduïdes dimensions. 
 
Però una segona manera d’entendre “local” es refereix, més que a un terme dimensional o 
d’escala, a una forma de concebre el territori, de veure les seves diferències i especificitats. 
Entenem local en comparació a global; el primer es refereix a les especificitats del territori, 
i el segon a les 
 
“entitats que es distribueixen de forma homogènia i indiferenciada en l’espai (...). Global i local poden 
travessar contemporàniament territoris concrets”. (Giusti, 1990, p. 144) 
 

Aquesta serà la forma més usual d’utilització del terme local al llarg del text que segueix. 
 
A partir dels anys vuitanta es va estendre el concepte de desenvolupament local per 
engegar processos de desenvolupament en àrees rurals o poc desenvolupades, per 
combatre la desocupació i estancament econòmic en moltes ciutats i regions d’antiga 
industrialització a Europa i Amèrica9, per descriure nous models econòmics de regions 
com la “Terza Italia”10, etc. Aquesta tesi es basarà en la noció de desenvolupament local 

                                                             
8 segons la definició feta el 1987. 
9 Michel, 1994; Bally et alii, 1995. 
10 Bagnasco, 1977, Becattini, 1979, Brusco, 1982, Triglia, 1986 (citats a Llussà). 
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per tractar el desenvolupament, especialment, d’àrees urbanes en relació a una gran obra 
de transport. 
 
L’estudi de les infrastructures de transport ha estat un tema tradicionalment allunyat dels 
interessos de les ciències socials, i fins i tot, encara avui, per a molts es tracta d’una 
qüestió bàsicament tècnica en què els estudiosos de la societat i el territori hi tenen 
poques coses a dir. Això ha comportat que els enfocaments a l’hora de tractar transport i 
territori siguin predominantment tècnics i s’hagin desenvolupat des d’àmbits massa 
sectorials. Per aquesta raó, la valoració del paper de les infrastructures de transport en el 
territori i en el desenvolupament local s’ha plantejat moltes vegades com una dicotomia 
entre el punt de vista econòmic i l’ecològic. 
 
Cabodi i Ferlaino (1999) resumeixen aquesta situació explicant les dues vies més 
consolidades de reflexió. Segons la teoria econòmica, les xarxes de transport determinen 
les condicions objectives (externalitats) que fan atractiu un sistema local, ja que hi 
desenvolupen unes “utilitats” altrament no presents, les quals es tradueixen en menors 
costos pel productor. Per a la teoria ecològica, en canvi, les xarxes de transport 
incrementen les deseconomies ambientals, ja que modifiquen els ecosistemes i poden 
destruir importants recursos naturals. En aquest sentit, apareixen com una de les causes 
dels processos que impedeixen la regeneració dels sistemes naturals i de les cadenes 
energètiques i biodinàmiques (Cabodi i Ferlaino, 1999). Per tant, la dicotomia actual en 
l’àmbit de les infrastructures de transport es planteja entre un enfocament econòmic, que 
defensa els avantatges que pot comportar una obra de transport, i l’enfocament ecològic, 
de denuncia els perills de l’obra per a l’ecosistema. 
 
Aquests plantejaments poden arribar, fins i tot, a compartir l’objectiu de desenvolupament 
sostenible, adaptats a cada forma de veure la sostenibilitat. Alberto Magnaghi (2000) 
demostra aquesta afirmació i afegeix encara una tercera via, una alternativa, als dos models 
interpretatius esmentats. L’autor creu que existeixen tres formes d’entendre el 
desenvolupament sostenible: 
 
1. el funcionalista o de l’ecocompatibilitat del creixement econòmic 
2. l’ambientalista o biocèntric 
3. el territorialista o antropocèntric 
 
En l’enfocament funcionalista o de l’ecocompatibilitat, la paraula sostenibilitat acompanya 
i està supeditada a la principal paraula, desenvolupament (com a sinònim de creixement 
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econòmic il·limitat). En aquest cas el territori és tractat simplement com un suport 
tècnico-funcional per a la producció11. A la base d’aquest pensament hi ha la idea que la 
tècnica i el desenvolupament tecnològic poden resoldre qualsevol problema de l’ambient, 
o sigui que no internalitza la problemàtica ambiental sinó que la tracta com una qüestió 
sectorial. 
 
En l’ambientalista, la sostenibilitat és un problema d’interacció recíproca entre 
l’assentament antròpic i l’ambient, entès com a sistema natural (biosfera, hidrosfera, fauna 
i flora, sistemes ambientals, etc.). La “producció d’alta qualitat ambiental” constitueix aquí 
el nou “capital fix social”, la nova base per al desenvolupament econòmic. Segons 
Magnaghi aquest enfocament corre també el risc de ser massa sectorial. 
 
Finalment, l’enfocament territorialista afronta el problema de la sostenibilitat centrant la 
qüestió en “l’ambient de l’home”: 
 
“Si una muntanya es desprèn a causa de la fragilitat hidrogeològica provocada per l’abandonament de les 
terrasses, el problema no concerneix a la natura, que en un mil·leni trobarà nous equilibris hidrogeològics i 
de l’ecosistema, sinó al territori, construït com un neoecosistema per les civilitzacions humanes en el 
mil·leni precedent, i immediatament, l’habitabilitat per la població assentada sota la muntanya de 
terrasses.” (Magnaghi, 2000, p. 58)  
 

L’enfocament territorialista interpreta la degradació ambiental i la insostenibilitat com la 
conseqüència d’un procés de destrucció del territori12, en bona part causat pel creixement 
de la forma d’assentament urbana contemporània. La sostenibilitat serà, doncs, una 
sostenibilitat territorial. Aquesta forma de veure el desenvolupament, l’anomenat paradigma 
territorialista, serà un referent en aquesta recerca, per la forma d’entendre la relació entre les 
infrastructures i el territori. 
 
Per tant, entendrem el desenvolupament local a partir de les grans infrastructures de 
transport com el procés d’augmentar l’aprofitament dels recursos endògens de la ciutat, 
materials i immaterials, a partir de la implicació de la col·lectivitat, de manera que es pugui 
sostenir a llarg termini. Aquest desenvolupament serà, doncs, sostenible territorialment. 
 
 
 
 

                                                             
11 Com a metàfora, Magnaghi diu que la hipòtesi funcionalista tracta el territori com un “ase, que no ha d’explotar-se 
més enllà dels seus límits.” 
12 Con recorda l’autor, el territori no existeix en la natura. 



Capítol 1. Infrastructures de transport i desenvolupament local: estat de la qüestió 

 29 

1.2. Relacions entre infrastructura i territori 
 
 
Molts autors creuen que cal repensar la relació entre les infrastructures i el territori 
(Offner, 1993, Plassard, 1997, Joignaux, 1997, Burmeister i Colletis-Wahl, 1997, Miralles, 
1997, Governa, 2001,...). Aquests sostenen que les investigacions científiques que han 
estudiat la relació entre aquests dos elements han adoptat durant dècades uns 
plantejaments massa simplificadors, que no permeten entendre suficientment la natura 
d’aquesta relació i que no possibiliten plenament l’aprofitament de les potencialitats que 
una nova infrastructura de transport pot significar per a una ciutat, per a un territori. 
 
Des dels anys vuitanta, alguns científics van començar a criticar els estudis sobre 
transports. Criticaven els estudis que valoraven les actuacions infrastructurals i que 
“emetien un veredicte” sobre les conseqüències que comportarien o havien comportat en 
el territori. La crítica es va dirigir, al principi, al procés  de decisió que implicaven els 
estudis, ja que deixaven en mans dels interessos polítics els resultats tècnics dels treballs 
(Offner, 1993). Com assenyala Alberico Zeppetella (1999), la principal funció d’aquests 
estudis és valorar l’interès d’una obra infrastructural. La valoració –ell parla de la valoració 
ex ante— significa, en primer lloc, portar a terme una operació analítica i, en segon lloc, 
justificar les decisions que han de ser preses. El resultat d’aquest procés lineal i poc 
participatiu és molt sovint modificat o adaptat a les necessitats o als interessos de 
l’administració que l’encarrega. Pot convertir-se fàcilment en una eina de justificació o 
legitimació política d’una obra infrastructural.  
 
A més, aquest procés tradicional de planificació d’una gran infrastructura comporta una 
sèrie d’inconvenients. Com que no hi ha hagut l’opinió ni la participació de la població 
“afectada” per la infrastructura, poden donar-se casos de fort conflicte social degut als 
desavantatges de l’operació  o d’incompliment dels avantatges positius esperats. Aquests 
problemes no es troben tan sols en la planificació d’infrastructures de transport sinó que 
s’engloben en un debat més ampli sobre el procés tradicional de planificació urbana i 
territorial. 
 
Una altra crítica va ser, precisament, que els resultats que preveien els estudis molts cops 
no es complien, especialment els referents a l’àmbit local. Els estudis podien preveure, per 
exemple, l’augment d’activitat en el sector terciari o un major nombre de llocs de treball 
en la indústria, després de la construcció d’una xarxa ferroviària o de metro. Aquesta 
previsió molts cops no es complia, o es complia en graus massa diversos. Per aquesta raó 
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es va començar a dubtar sobre aquests resultats i el mètode usat per elaborar-los. Es va 
posar de manifest que el punt de vista adoptat pels tècnics en planificació d’infrastructures 
de transport era majoritàriament extern al territori al qual feien referència. Aquest punt de 
vista parcial, el punt de vista de la infrastructura, no permetia entendre correctament com 
s’adaptava el territori a la nova obra de transport, quines respostes diverses podia donar. 
A més, com escriu Francesca Governa (2001), el punt de vista parcial permet només 
entendre la infrastructura com la causa d’unes “conseqüències”, bones o dolentes, en el 
territori, però no permet saber, en canvi, quines conseqüències pot tenir el territori en les 
infrastructures. En definitiva, no s’ha tingut massa en compte el punt de vista del territori, 
una entitat dotada de característiques i dinàmiques pròpies, i amb capacitat de respostes 
diverses a l’estímul infrastructural.  
 
Totes aquestes reflexions van provocar que es replantegessin les bases científiques 
d’aquests estudis:  quina noció tenien del territori, del lloc, dels agents locals, de la relació 
entre infrastructura i territori, dels propis conceptes d’impacte i efecte d’una infrastructura 
de transport.  
 
 
1.2.1. Els estudis sobre infrastructures de transport: apunts per la crítica 
 
Les anàlisis que estudien la relació entre transport i territori han utilitzat diverses 
metodologies i enfocaments segons el lloc i el moment en què van sorgir. La diversitat 
dels treballs ha fet que estudiosos d’aquest camp, com Carme Miralles (1997), els 
dividissin en tres grups principals: aquells on predomina la perspectiva històrica, els que 
reflexionen a l’entorn de les bases teòriques i els que elaboren treballs empírics13.  
 
Els dos grans temes que han centrat l’interès dels estudis històrics han estat la implantació de 
noves tecnologies o nous mitjans de transport a la ciutat com a agents transformadors de 
la morfologia i de la localització de les funcions urbanes tradicionals. Els tres grans 
enfocaments que poden diferenciar-se en la perspectiva històrica són: 
 
1. El que adopta la clàssica divisió de la història urbana en tres o quatre períodes en 

relació a les característiques morfològiques de la ciutat. 
2. Altres estudis que se centren en la relació entre transport i l’estructura econòmica de la 

ciutat (centralització/descentralització, urbanització/suburbanització). 

                                                             
13 Seguidament es descriuen per sobre aquestes línies de treball, però per a un aprofundiment sobre aquest tema 
remetem a la publicació de Carme Miralles (1997), fruït de la seva tesi doctoral, o a Di Giampietro (1988) i (1995). 
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3. Els treballs que relacionen els diferents mitjans de transport amb les transformacions 
dels hàbits quotidians dels ciutadans. 

 
Els estudis teòrics sobre els transports s’incorporen als estudis sobre la ciutat al principi de la 
dècada dels 50, quan es comença a adoptar el paradigma positivista en l’estudi de l’espai, 
especialment, per part dels economistes i geògrafs anglosaxons dels dos costats de 
l’Atlàntic. Fins a la dècada dels 70 aquests estudis són molt economicistes i es basen 
fonamentalment en la variable cost. En el cos teòric d’aquests treballs hi tenien un pes 
molt important els teòrics clàssics de la localització14. La metodologia neopositivista va 
provocar que certs geògrafs americans concedissin una gran importància al transport 
alhora que utilitzaven mètodes analítics procedents de les matemàtiques i la geometria. Els 
mètodes més utilitzats en aquesta perspectiva eren la teoria dels grafs, els models 
matemàtics i els models de simulació. Cap a la dècada dels 70 es van anar desestimant les 
bases neopositivistes d’aquests treballs al mateix temps que s’introduïen estudis 
psicològics i sociològics d’escoles com la sueca impulsada per Hägestrand. S’enceta així un 
període on s’elaboraven els anomenats “estudis socials del transport”. Tot i l’evolució 
presentada, molts autors argumenten que el camp del transport i el territori ha estat 
incapaç, encara, de formar un cos teòric clar. 
 
Els estudis empírics han centrat l’anàlisi en dos temes, els que fan referència al transport 
públic i els estudis d’impacte. Aquests darrers estudis són els que focalitzen principalment 
l’interès en aquesta tesi, especialment per les crítiques que s’esmentaven al principi 
d’aquest capítol. Actualment, les crítiques (o almenys els dubtes) que susciten aquests 
estudis sobre les conseqüències dels transports en el territori estan estesos i acceptats de 
forma, més o menys, general. Tot i això caldria fer un repàs de la gènesi dels estudis per 
entendre de forma millor per què són criticats. Aquests estudis han estat normalment 
encarregats i/o realitzats per les administracions responsables de la construcció d’una 
infrastructura, les quals s’han preocupat massa sovint del rendiment polític d’aquesta. 
Però existeixen també, dins dels estudis empírics, d’altres que es realitzen des 
d’institucions més preocupades pel desenvolupament local que no pas polític, 
normalment ajuntaments, cambres de comerç, universitats, etc. Aquest serà el cas dels 
estudis sobre el Tren d’Alta Velocitat que veurem més endavant. 
 
Els primers estudis sistemàtics que es van realitzar sobre les conseqüències dels transports 
van sorgir als anys cinquanta en els Estats Units (Di Giampietro, 1995). L’enorme despesa 

                                                             
14 Johan Heirich Von Thünen (1826), Alfred Weber (1909), Walter Christaller (1926), August Lösh (1939), citats a 
Miralles (1997). 
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pública que comportava la inversió infrastructural de les autopistes americanes va 
provocar la necessitat d’elaborar estudis que recolzessin tal inversió15. Aquests estudis van 
centrar-se, en els primers moments, en observar com les infrastructures de transport 
afectaven el desenvolupament econòmic, i ho feien a una escala molt àmplia, d’abast 
regional i nacional. Els estudis posteriors van anar restringint l’àmbit territorial de recerca 
i van intentar incidir en els impactes de l’obra de transport en sectors econòmics concrets, 
com ara l’activitat comercial, o en d’altres camps, com el social. Els estudis comptaven 
amb una base científica important de geògrafs com E. L. Ullman, W. L. Garrison, E. J. 
Taaffe i d’altres, que, des dels anys seixanta, aplicaven tècniques quantitatives16 per 
estudiar el comportament dels transports en el territori (Johnston, 1994). 
 
Paral·lelament, l’atenció dels estudis americans es va anar decantant, al llarg dels anys 
seixanta i setanta, cap a la valoració de les conseqüències del transport públic, sobretot per 
comprovar si les inversions en el transport metropolità obtenien resultats positius. Això es 
va fer més patent després de la crisi energètica de 1973. En aquells moments, calia 
racionalitzar les polítiques públiques en el consum energètic i fer front a les protestes 
socials i ambientals d’aquells anys sobre els impactes negatius dels transports.  
 
En aquest marc científic i polític és quan sorgeix un model oficial d’estudi, l’estudi d’impacte 
ambiental17 (EIA), la valoració preventiva de l’impacte d’una intervenció18. Riki Therivel 
(1992) el defineix com: 
 
“el procés de predir i avaluar l’impacte d’una acció en el medi ambient, on les conclusions són utilitzades 
com una eina de presa de decisió” (Therivel et alii, 1992, p. 13) 
 

L’avaluació d’impacte ambiental es va començar a aplicar formalment a partir dels anys 
setanta als Estats Units, a Canadà l’any 1973, a Austràlia, 1974, RFA, 1974, a França l’any 
1976, a la UE a partir del 1985 i a l’Estat espanyol a partir de 198819. Segons Di 
Giampietro (1995), la noció d’impacte dels transports, és una de les contribucions 
principals de les recerques provinents de l’escola americana. 
 
Un altre focus de reflexió i producció en el camp dels transports va ser el francès. A 
França, a partir de la segona postguerra, s’acumulaven coneixements sobre els transports i 
                                                             
15 Un dels exemples d’això és l’estudi fet per la Highway Research Board americana l’any 1957 (HRB, Special Report 
28/1957) 
16 Dins del paradigma teorètico-quantitatiu, esmentat en els estudis teòrics. 
17 Estudis d’impacte ambiental (EIA) o Environmental Impact Assessment (EIA) els portaven a terme l’EPA 
(Environmental Protection Agency) 
18 Un manual d’aquesta metodologia reconegut és “Methods of Environmental Impact Assesment”, editat per Peter 
Morris i Riki Therivel, 1995. 
19 Therivel, R., 1992 i Martí i Ragué, X, 1997. 
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sobre el seu paper com a efecte “accelerador” del territori. Els estudis tenien una 
connotació geogràfica, analítica i planificadora que no tenien els americans (Di 
Giampietro, 1995). Possiblement P. Vidal de la Blache i J. Bruhnes van tenir certa 
responsabilitat en aquesta caracterització dels estudis que assenyala Di Giampietro, ja que 
a principis de segle aquests autors ja van desenvolupar la geografia dels transports com a 
part del que ells anomenaven “geografia de la circulació”, que estudiava no només les 
característiques pròpies de la geografia regionalista sinó també el moviment transitori de 
béns i persones (Johnston, 1994). 
 
Es van començar a realitzar estudis sobre els canvis que succeïen després de l’obertura 
d’una nova infrastructura de transport, adreçats a la presa de decisió de les polítiques 
públiques, els “effets de choix”. Els primers estudis es van elaborar als anys seixanta a París20 
i es van estendre, als setanta, a d’altres ciutats com Marsella i Lió. 
 
Els estudis se centraven especialment en els “efectes directes”, a curt termini, dels 
transports, i mesuraven els canvis en el volum de trànsit, en els fluxos de mobilitat, etc. 
Alguns estudis, també, es van endinsar en l’anàlisi dels “efectes indirectes”, o efectes 
“induïts”, a mig i llarg termini, els que provocaven canvis en el mercat immobiliari, en les 
característiques socioeconòmiques de la població, en la morfologia urbana de la ciutat, etc. 
Però a partir dels anys vuitanta es va començar a notar, especialment en els estudis sobre 
efectes indirectes, que les especificitats del context local provocaven que algunes 
polítiques resultessin “eficaces” per estimular els fenòmens induïts en certs llocs, però 
d’altres eren “indiferents o inadequades” (Di Giampietro, 1995). De totes maneres, la 
contribució principal d’aquests estudis francesos ha estat el concepte i l’estudi dels 
“efectes” de les infrastructures de transport en el territori. 
 
En d’altres països hi ha hagut també una elevada producció d’estudis i reflexions sobre els 
transports, com ara la Gran Bretanya. En la vasta la cultura sobre la planificació anglesa, la 
importància dels transports ha estat sempre present, de la Garden city als New towns, de 
l’atenció al landscape als recents projectes de redevelopment. Uns dels estudis més interessants 
són la realització de l’autopista a l’àrea del green belt o el corredor M-4 de Londres a Bristol. 
 
Actualment, els estudis dels impactes i dels efectes s’han estès, com a metodologia, a 
molts països per estudiar i valorar les intervencions sectorials del transport en el territori. 
Poden fer-se abans de construir la infrastructura (estudis ex ante) o després (ex post). Com 

                                                             
20 Les primeres recerques es fan el 1963-65 sobre el metro i la xarxa regional de trens parisencs. 
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s’ha esmentat, compleixen una operació analítica i justifiquen les decisions que han de ser 
preses (Zeppetella, 1999). 
 
Per a molts autors, bona part dels estudis d’impacte han passat de ser un instrument d’anàlisi, 
de coneixement, d’interpretació d’una realitat en transformació a usar-se per valorar un 
projecte, per valorar l’eficàcia de la intervenció pública, s’han acabat transformant en un 
instrument de legitimació, divulgació i consens, i han caigut en la pràctica ordinària com a 
procediment que acompanya qualsevol intervenció en el territori, pública o privada (Di 
Giampietro, 1995). 
 
El mateix passa amb els estudis dels efectes; molts d’ells s’han convertit en un suposat suport 
per al desenvolupament, en una justificació de la idoneïtat d’una intervenció futura per 
part de l’administració pública (estudis ex-ante) o en la autojustificació d’una obra passada 
(estudis ex-post), de base essencialment economètrica, per part de les empreses privades o 
públiques executores o gestores del projecte (Joinaux, 1997). 
 
Per tant, les crítiques que han suscitat els estudis d’efectes i impacte són precisament que, 
al convertir-se en un procediment estandarditzat, han perdut el sentit útil per a la 
planificació del territori i per al desenvolupament local. Un dels punts principals criticats 
és la inexistent adaptació dels estudis al context local, la inexistent participació dels 
subjectes implicats en els efectes i/o impactes a l’hora d’opinar i influir en els resultats de 
l’estudi. Els estudis, com altres elements de gestió de les polítiques públiques, s’han situat 
en un debat tècnic, suposadament objectiu, entre l’administració i els tècnics redactors del 
projecte (Crosta, 1998). 
 
Per tant, la crítica té una vessant política, el procés decisional que comporten els estudis, i 
una vessant territorial, la inadequació dels estudis per “desencadenar” processos de 
desenvolupament del territori21. 
 
Tot i les crítiques als estudis d’impacte (ambiental) i dels efectes (socioeconòmics), en 
aquesta tesi ens centrarem a comentar els segons. De fet, els “efectes” socioeconòmics i 
territorials, també han pres el nom “d’impactes”, per designar el mateix objectiu d’estudi. 
En el següent apartat ens referim a aquests conceptes. 

                                                             
21 Un altre ordre de crítiques anirien dirigides a la metodologia emprada pels estudis. Per exemple, la metodologia 
d’anàlisi cost-benefici ha estat criticada per la necessitat de mesurar i valorar conceptes subjectius i relatius molt 
difícils de medir, com soroll, paisatge o ambient. (Hodder i Lee, 1974). 
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1.2.2. Crítica als conceptes de “efecte” i “impacte” 
 
Però la problemàtica de la relació entre les infrastructures i el territori no recau només en 
la perversió d’unes metodologies o models d’estudi concrets, o en la  inadequació d’uns 
mètodes de planificació tradicionals, sinó també en la utilització d’uns conceptes 
científicament (dins les ciències socials, especialment dins la geografia) discutits i 
discutibles. Es tracta dels propis conceptes d’impacte i d’efecte, i de quina forma relacionen 
les infrastructures i el territori. 
 
Els conceptes “impacte” i “efecte” esdevenen polèmics per certs valors intrínsecs que 
comporten. Es parla dels impactes o dels efectes que les infrastructures tenen “sobre” 
determinats territoris. 
 
Segons el diccionari, “efecte” és el resultat de l’acció d’una causa, i “impacte” és l’efecte 
d’una acció forta, brutal. Jean-Marc Offner (1993) dubta que aquests termes siguin adients 
per descriure la relació entre infrastructura i territori, ja que desprenen, com veurem més 
endavant, una massa forta connotació determinística. 
 

Per Di Giampietro (1995) els efectes de les infrastructures ell parla dels efectes 

induïts serien la conseqüència secundària d’una determinada acció/intervenció/política 
decidida; o sigui, les conseqüències indirectes i efectes col·laterals, siguin positius o 
negatius, desitjats o indesitjats. En canvi, el terme “impacte” indicaria les conseqüències 
directes, negatives, de ruptura i que torben un equilibri precedent22; una cosa de la qual cal 
defensar-se o controlar (Di Giampietro, 1995, p.34 ). En molts estudis, però, s’usen 
indiferentment els dos termes indicant, per exemple, els impactes/efectes socioeconòmics 
d’una infrastructura en un territori. Per aquesta raó, només parlarem d’efectes. 
 
Actualment els estudis dels efectes, de tradició francesa però exportats a molts països, 
solen tractar els efectes de les infrastructures que es produeixen a curt termini, 
especialment els que tenen un efecte directe en el sistema del tràfic i la mobilitat. En 
canvi, les anàlisis sobre els efectes indirectes, de les modificacions complexes del territori, 
són menys freqüents (Di Giampietro, 1995). Aquesta és una classificació dels tipus 
d’estudis d’efectes de les infrastructures elaborada per aquest autor:

                                                             
22 Els disruptive impacts, en la tradició anglo-saxona 
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FIGURA 1-1. Tipologia d’efectes 
 

 
 
 
Font: Di Giampietro, 1995. 

 
 
En els estudis dels efectes directes, de curt termini, s’han evidenciat una sèrie de 
comportaments més o menys generals. Un dels resultats més contrastats a diferents països 
és que, després de la construcció d’una nova infrastructura de transport per carretera, per 
exemple una autopista, no es produeix una reducció del trànsit en la xarxa de carreteres 
adjacent a la nova infrastructura, ans el contrari, s’ha comprovat sovint que la 
implementació de la xarxa es tradueix en un creixement de la circulació (Cabodi i Ferlaino, 
1999). Podríem generalitzar això dient, per exemple, que en el cas dels transports l’oferta 
genera més demanda. 
 
Aquesta nova oportunitat de transport es tradueix en una sèrie d’increments de la 
mobilitat obligada, ja sigui entre els més dependents del transport col·lectiu (els 
anomenats “captius”), ja sigui per la generació de “mobilitat induïda”, aquella que no 
s’hauria produït si no hi hagués hagut la xarxa de transport. Així mateix, s’observa també 
l’increment de mobilitat no obligada per raons d’oci, lligat al nou ús del temps lliure i de 
l’espai urbà23 (Di Giampietro, 1995). 
 
Els efectes indirectes, en canvi, poden ser de mig o llarg termini. Alguns els anomenen 
efectes induïts. 
 
                                                             
23 Els exemples d’això que proposa Di Giampietro (1995) es refereixen a Liverpool (Botham, 1985), Milà (Degani-
Pozzi/IRER, 1985) i París i Lió, (Offner et alii, 1981). 
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“Les modificacions de la forma d’usar la ciutat comporten, en el temps, també unes modificacions del 
valor de les àrees urbanes, i a llarg termini, poden generar uns efectes induïts físics a part del territori.” (Di 
Giampietro, 1995, p.41) 
 

Els primers, de mig termini, se centren en les transformacions socioeconòmiques i s’han estudiat 
en diverses ciutats europees com Lió, Marsella, París, Milà, Tyne and Wear24. Després de 
la construcció d’una nova infrastructura s’han observat modificacions als espais més 
pròxims en el mercat immobiliari (alça en els preus del sòl), en l’ús del sòl 
(transformacions d’ús, reestructuració, terciarització) o en la població (canvis en 
l’estructura socioeconòmica). Però aquests canvis no són mai els mateixos ni en el mateix 
grau per als diversos casos. 
 
En l’anàlisi sobre els efectes de l’obertura dels nous metros de Lió i Marsella25 es va 
observar l’increment significatiu de preu de les àrees edificables pròximes a la línia, però 
no va influenciar significativament en les mutacions immobiliàries i el seu mercat. El 
metro va tenir una influència important en la localització de nous habitatges, però no així 
de noves oficines, que semblava respondre a una altra lògica. 
 
En un altre cas, l’obertura d’una nova línia de metro a Tyne and Wear26, l’augment del 
preu del sòl va ser només del 2%, mentre que les àrees travessades pel R.E.R. (réseau 
express régional) de París27 i el metro milanès28 van canviar ràpidament la destinació d’ús de 
residència a terciari i el valor de les àrees lliures i dels nous immobles va pujar netament. 
 
Els resultats d’aquests tipus d’efectes depenen de cada cas, de cada ciutat, de cada “lloc” a 
on es porta a terme la nova infrastructura i, per tant, és difícil generalitzar les seves 
respostes. 
 
Els efectes indirectes de llarg termini, en canvi, aprofundeixen en el coneixement dels 
canvis en la forma física del territori, sempre en relació amb el desenvolupament 
d’infrastructures de transport. En els estudis es descriuen fenòmens com el consum de 
sòl, la densitat d’edificacions, l’estructura i la forma física de la urbanització (per pols, 
linears, difusa, mixta...). 
 

                                                             
24 Newcastle i Midelsborough 
25 CETUR (1979), citat per Di Giampietro (1995). 
26 Banister (1985), citat per Di Giampietro (1995).  
27 Boulet (1973), citat per Di Giampietro (1995). 
28 Degani i Pozzi (1985), citat per Di Giampietro (1995).  
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Un d’aquests efectes s’anomena “efecte estructurant”, i parteix de la hipòtesi que els 
diversos modes de transport indueixen formes diferents d’urbanització. Per exemple, una 
xarxa de transport basada en l’autopista afavoreix una urbanització difusa, mentre que una 
de ferroviària afavoreix una urbanització lineal, a base de residències col·lectives de forta 
densitat (Di Giampietro, 1995; Cabodi i Ferlaino, 1999)29. 
 
Riki Therivel (1992) classifica el que ell anomena “impactes induïts i indirectes” dins del 
grup dels impactes acumulatius30. Aquest tipus d’impacte es dóna quan un projecte de 
desenvolupament estimula desenvolupaments secundaris. Per exemple, un aeroport pot 
provocar el desenvolupament d’hotels i negocis de lloguer de cotxes. O una nova 
autopista pot esdevenir un focus per a noves activitats com grans superfícies comercials o 
estacions de servei. 
 
En conclusió, es pot acordar que els efectes a curt termini semblen ser més generalitzables 
que els altres, els que succeeixen a mig i llarg termini. Aquests darrers estan subjectes a 
unes lògiques difícils de determinar i són, per tant, molt difícils de preveure. L’evolució 
històrica de cada ciutat, diferent segons cada cas, influirà decisivament en els resultats. 
 
 
 

                                                             
29 Altres autors proposen, dins d’aquest grup d’efectes indirectes, termes i classificacions diferents com els efectes 
sociourbanístics i de camp (Pucci, 1996), o els efectes d’acumulació, de distribució i de descentralització territorial 
(Moretti et alii,1995). 
30 Aquells que s’esdevenen de l’acumulació de petites intervencions perjudicials per al medi ambient, i que acaben 
essent importants. Poden ser impactes additius, sinèrgics, de saturació, induïts o indirectes, etc. 



Capítol 1. Infrastructures de transport i desenvolupament local: estat de la qüestió 

 39 

1.2.3. El model subjacent dels estudis 
 
Els estudis que avaluen les possibles conseqüències d’una infrastructura de transport en el 
territori han evolucionat al llarg de la seva curta història. François Plassard (1997) sosté 
que aquests treballs, especialment en el cas dels efectes, han anat canviant l’objecte 
d’estudi, però han mantingut una mecànica simple de causa-efecte, molt discutida per 
diversos autors. Aquesta opinió és defensada també per Miralles (2002).  El propi Plassard 
(1997) fa un recorregut evolutiu i explica com els primers treballs partien d’una concepció 
molt simple de la relació infrastructura-territori, que es va anar fent més complexa en 
treballs posteriors, tal com mostra l’esquema que segueix. En realitat, però, ell defensa que 
tots parteixen del mateix model. 
 
Plassard distingeix tres etapes a grosso modo, que corresponen a tres etapes cronològiques. 
 
 
FIGURA 1-2. Etapes en els estudis dels efectes 
 

 
 
Font: Plassard 1997 

 
 
En un primer estadi (1) trobem els primers treballs realitzats als anys 60 als Estats Units i 
a partir dels 70 a França que tractaven les conseqüències de les infrastructures en el 
desenvolupament econòmic. La major part eren intents, amb l’ajuda de models economètrics, 
d’avaluar les implicacions de l’obra de transport sobre les principals variables 
macroeconòmiques, com la producció, els beneficis econòmics o l’ocupació. 
 
En la següent etapa (2) les recerques es van interessar per les transformacions espacials 
induïdes. No es tractava tant de conèixer quanta riquesa era induïda per una nova 
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infrastructura sinó quines noves estructures espacials podien aparèixer en la seva posta en 
servei. Molt sovint la reflexió restava limitada a un espai molt proper a la infrastructura. 
Els estudis es continuaven centrant en l’àmbit econòmic, en els factors de localització i en 
l’evolució de les àrees de mercat.  Partien de la hipòtesi que els transports eren, si no 
determinants, sí molt importants com a factor de localització. 
 
Davant les insuficiències dels estudis anteriors, la tercera etapa (3) es va centrar en les 
transformacions socioespacials. Certs estudis van allargar les investigacions més enllà dels 
fenòmens únicament econòmics per integrar els canvis dins les pràctiques socials. Aquesta 
nova forma d’interrogació es basava en la convicció que les conseqüències de les grans 
infrastructures de transport no es limiten només al domini econòmic sinó que poden 
modificar també el comportament dels individus i dels grups. Així mateix, l’àrea d’estudi 
s’ampliava fins espais més llunyans a la infrastructura. 
 
Segons Plassard, el desplaçament progressiu de l’objecte d’estudi31 no va comportar 
canvis en el model de referència, que seguia essent de causalitat, del tipus estímul-
resposta,  entre les infrastructures i les transformacions socioeconòmiques. 
 
De la mateixa manera, Offner (1993) critica aquests estudis, concretament els d’última 
generació, els que tracten de les transformacions socioespacials i que han creat el concepte 
“d’efecte estructurant”, i que han estat utilitzats per la ciència econòmica: “la relació de 
causa-efecte continua fornint a l’economia dels transports un quadre d’anàlisi privilegiat” 
(Offner, 1993, p. 234). Efecte estructurant sorgeix de la literatura sobre els efectes 
socioeconòmics i territorials dels transports i és titllat pel mateix autor de 
pseudoconcepte, d’ambigu i de mistificació política i científica. Segons l’autor, hi ha 
nombrosos estudis que posen en dubte aquesta causalitat lineal entre el desenvolupament 
d’una nova obra de transport i les transformacions espacials, socials o econòmiques. En 
moltes ciutats el nou transport no ha modificat significativament el preu del sòl, el 
benefici comercial32 o els factors de localització de les empreses. Aquest últim cas 
l’exemplifica amb una recerca sobre el BART de Sant Francisco33: 
 
“els transports col·lectius en general i el BART en particular no ha tingut sinó impactes menors en la 
opció de localització de la major part de les empreses (...) breument, el BART no ha engendrat 
pràcticament cap dels avantatges econòmics esperats pels seus promotors.” (Offner, 1993, p. 235) 
                                                             
31 I la introducció de nous conceptes més complexos com “condicions permissives”, “potencialitats” o “factors 
desencadenants”  (fins i tot es fa referència a la història).  
32 El cas del metro a la Villeurbanne de Lió (CETUR, 1979), o de l’obertura d’estacions de metro als afores lionesos i 
parisencs. 
33 Offner treu l’exemple de Christian Lefevre, “Transports collectifs et croissance urbaine: l’exemple des métros 
americains” Transports, nº 300, gener 1985. 
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El mateix succeeix amb els transports interurbans i el desenvolupament regional, tant pel 
que fa a carreteres o xarxa ferroviària. Offner, amb un exemple del TGV francès34, afirma 
que s’observen diferències entre els canvis importants i quasi immediats introduïts pel 
TGV dins la mobilitat de persones i la lenta aparició dels efectes anomenats estructurants, 
els quals no són, ni molt menys, automàtics. 
 
“La llista d’exemples s’allargaria fàcilment per contradir l’existència d’efectes estructurants, conseqüències 
“mecàniques” (és a dir, repetitives i previsibles) de la implantació de certs tipus d’infrastructures en certs 
tipus d’espais”. (Offner, 1993, p. 236) 
 

Antje Burmeister i Kristian Colletis-Wahl (1997), des del punt de vista de l’economia, 
critiquen també els estudis tradicionals dels efectes de les infrastructures de transport, i en 
particular el concepte d’efecte estructurant que utilitzen, per la lògica mecanicista 
subjacent que comporten. Segons aquests autors cal considerar els canvis pel que fa a les 
infrastructures com un element entre d’altres dins el conjunt de les transformacions d’un 
espai, i no pas com una causa isolable i única. 
 
Una de les principals raons que pot explicar la utilització de models causa-efecte en els 
estudis sobre infrastructures de transports és l’origen científic de les teories, les quals 
parteixen, possiblement, d’una premissa errònia: l’espai com a fet físic i objectiu. Segons 
Giuseppe Dematteis (1995a), aquest és un greu error que la geografia i les ciències que 
estudien el territori han arrossegat durant molts anys. Segons Dematteis es tracta de la 
concepció de l’espai com una realitat objectiva, no com una metàfora per descriure els 
fenòmens territorials. En aquest espai positivista s’hi desenvolupen uns fenòmens on la 
distància geogràfica hi té un paper determinant. La distància i la posició física és la causa 
(suficient, no només una condició) de  fenòmens socioeconòmics, estructurants, 
distributius, etc., causats, en aquest cas, per una estació, un aeroport, un port. 
 
En opinió de Dematteis, quan parlem de desenvolupament local, 
 
“no és doncs la distància (física o altra) que decideix la localització del desenvolupament, sinó més aviat el 
component endogen del procés, de per si mateix no previsible.” (Dematteis, 1995a, p. 55) 
 

De fet, el problema no rau en què les infrastructures puguin produir efectes estructurants 
o no, sinó en el fet de donar la responsabilitat d’això “únicament” a la ubicació geogràfica 
d’un node infrastructural en un lloc, sense tenir en compte que bona part de la 
responsabilitat recau en el propi lloc, en la dinàmica econòmica, social, històrica particular 
                                                             
34 L’extreu de Effets socio-économiques du TGV en Bourgogne et Rhône-Alpes (DATAR, INRETS, OEST, SNFC, LET), juny 
1986. 
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d’aquell lloc. El desenvolupament del lloc té unes característiques endògenes que no 
permeten preveure uns resultats pel sol fet d’actuar amb elements exògens, com ara la 
construcció d’una nova infrastructura de transport. 
 
Tot això confereix un paper determinístic a les infrastructures o a la tècnica en general 
(Offner, 1993). Segons Offner, una de les raons de l’error és la confusió entre 
“concomitança” i “correlació”. Hi ha qui veu diferències entre l’abans i el després de la 
construcció d’una infrastructura i dóna la responsabilitat directa a la nova obra de 
transport i a la seva localització. Els mecanismes podrien, però, no ser d’aquesta manera 
unidireccionals. Podria ser que bona part de la responsabilitat de les característiques 
posteriors a una intervenció infrastructural recaigués també sobre el mateix lloc, sobre 
aquell “territori”. 
 
Això és el que creuen Brian Hoyle i José Smith (1992), quan consideren que els transports 
actuen com un factor “permisiu” més que no pas com un “estímul directe” per al 
desenvolupament econòmic o el canvi espacial. Això ho exemplifiquen amb diversos 
casos d’estudi, tant de països desenvolupats com en vies de desenvolupament35. 
 
Hodder i Lee (1974) reprodueixen el debat sobre el paper dels transports en el 
desenvolupament de l’espai econòmic, i arriben a la conclusió que les relacions de 
lideratge i de “lag” del transport per al desenvolupament econòmic poden ser clarament 
“identificades”, però que estranyament poden ser “explicades”. 
 
De la mateixa manera, per Dematteis (1995a), cal saber que entre un fet i un altre (en el 
nostre cas una nova obra de transport i uns efectes) hi ha una “correspondència”, “però 
que les “regles de correspondència” no són definibles “a priori” (Dematteis, 1995a, p. 27), 
no es poden preveure abans que succeeixin, ni es poden generalitzar per diferents casos, 
especialment si es fa de manera externa al territori. Els efectes dependran, doncs, de cada 
lloc i de les seves característiques particulars, endògenes. Així doncs, caldrà pensar com 
hem d’entendre aquests “llocs” on es localitzen les noves infrastructures i que es volen 
desenvolupar, reflexió que desenvoluparem en el proper capítol.  
 
Amb tot això, ens podríem preguntar si realment és tant dolent utilitzar aquests models 
determinístics, si aquesta discussió que he encetat és en realitat una discussió banal o, en 
canvi, si té conseqüències en la forma de desenvolupar el territori. Evidentment defensaré 
la hipòtesi que planificar les grans infrastructures de transport segons aquests models 
                                                             
35 Aquests exemples es refereixen al cas del Quebec, de Ghana i de Nigèria i Zimbawe. 
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científics pot comportar seriosos perills per al desenvolupament, especialment si parlem 
de desenvolupament sostenible i integrat. 
 
El principal perill, en el cas dels estudis sobre els efectes positius, és que no es compleixin 
aquests efectes suposats (millora en l’economia, reestructuració urbana d’un barri, etc.), o 
sigui, la finalitat per la qual es construeix la infrastructura. Fins i tot pot donar-se el cas 
que la infrastructura accentuï les dinàmiques negatives d’aquella ciutat (metropolinització, 
pèrdua de capital humà, identitat, etc.). Si no es produeixen els efectes esperats, la raó 
principal que justifica l’altíssima inversió que suposa una obra d’aquest tipus, podem 
afirmar que s’estan malgastant uns recursos públics que, per altra banda, són cada cop 
més escassos i disputats. I també, per suposat, s’està posant en perill el futur de la ciutat. 
 
En tot cas, pot ésser que es produeixin alguns dels efectes previstos, però no en un grau 
suficient per justificar la inversió. I potser es podrien haver produït amb més força si 
s’hagués contemplat el lloc, el territori, des d’un altre punt de vista, si s’hagués adaptat la 
infrastructura a les necessitats de la ciutat, al projecte local definit pel seu govern i els seus 
ciutadans, si s’hagués donat protagonisme local a la planificació de l’obra de transport que, 
per altre cantó –no ho hem d’oblidar–, respon també a interessos generals, regionals. 
 
En resum, s’hagués pogut produir un resultat, en paraules de Dematteis (1995a), de “suma 
positiva”. En el cas contrari, el projecte infrastructural pot arriscar-se, si no es té en 
compte el territori, a obtenir un resultat de suma zero o, fins i tot, una suma negativa: 
 
“El projecte territorial purament enginyierístic, reduint els subjectes i objectes sota el govern d’una 
(implícitament construïda) necessitat tecnològica, té com a punt fort l’operativitat material, però posa en 
perill la destrucció del territori, com a conseqüència de la reducció arbitrària de la complexitat36.” 
(Dematteis, 1995a, p. 41) 
 

 

                                                             
36 Recordem que la noció de Magnaghi (2000) de desenvolupament del territori té precisament aquest component de 
complexitat. Desenvolupar un territori és augmentar la seva complexitat.  
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1.3. Els efectes socioeconòmics del Tren d’Alta Velocitat  
 
En aquest apartat voldríem aprofundir més en el coneixement d’una tipologia 
d’infrastructura concreta, el Tren d’Alta Velocitat (TAV), ja que centrarà l’estudi d’aquesta 
tesi. Voldríem fer-ho, a més, concentrant-nos en les experiències que s’han descrit per a 
les ciutats mitjanes europees, ja que els casos d’estudi que veurem més endavant 
corresponen a aquesta tipologia de ciutat. Per aquesta finalitat observarem certs estudis 
que s’han realitzat darrerament en el nostre país, uns treballs de gran qualitat i capaços de 
recollir conclusions interessants de diversos països europeus. Els estudis han tendit a 
estudiar especialment la relació de les ciutats mitjanes amb el TAV perquè han estat 
realitzats en el marc d’algunes ciutats mitjanes que volien planificar el seu futur en funció 
de la propera arribada del Tren d’Alta Velocitat. És el cas dels estudis realitzats per 
planificar el futur de Lleida i Figueres (Bellet, 2000b; Martí-Henneberg, 2001a, Artís et aliï, 
2002). 
 
Les conclusions dels treballs (que podríem qualificar d’“empírics a posteriori”) semblen 
coincidir amb la opinió expressada en l’apartat anterior. És a dir, que els efectes 
socioeconòmics del TAV són molt diferents segons el lloc que s’estudiï i que no es pot 
objectivar un patró de comportament. Una altra conclusió és que el TAV actua com un 
element accelerador de processos que ja s’estaven produint, de dinàmiques ja existents, 
sense que en creï de noves. És a dir, que els canvis que pot provocar el TAV depenen en 
bona mesura de les característiques pròpies del territori, de la ciutat, on es localitza. 
Finalment, la recepta comuna dels estudis és que cal preparar la ciutat perquè el TAV 
pugui esdevenir un motor real de desenvolupament socioeconòmic. Cal que la ciutat creï 
certes dinàmiques que després es vegin afavorides per l’existència del nou mitjà de 
transport.  
 
Aquests estudis defugen d’atorgar al TAV unes capacitats directes per causar processos de 
desenvolupament urbà. Es prefereix parlar de les “oportunitats” que el tren pot suposar 
per a una ciutat determinada, si es donen prou condicionants perquè es produeixi37. 
Tenint en compte aquesta manca de relació directa causa-efecte, s’utilitza el terme 
“efectes” o “impactes” per determinar les possibles conseqüències del TAV en una ciutat. 
 

                                                             
37 Paradigmàtic és el títol de la publicació Les oportinitats del Tren d’Alta Velocitat a Lleida (Bellet, 2000). 
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1.3.1. Casuística: el TAV en ciutats mitjanes europees 
 
Els àmbits territorials que hem escollit per descriure la relació TAV/ciutat mitjana han 
estat tres: França, Alemanya i Espanya. França és l’exemple més estudiat per l’antiguitat 
de la línia i per la seva dimensió, que permet examinar diversos casos alhora. Per 
Alemanya ens ha semblat interessant el cas d’una ciutat, Mannheim, molt ben 
documentada. Finalment les ciutats de Ciudad Real i Puertollano representen dos 
exemples propers que també han estat estudiats amb profunditat. 
 
França: el TGV sud-est 
 
França és el primer país europeu que va desenvolupar la tecnologia del Tren d’Alta 
Velocitat. La primera línia que es va posar en funcionament va ser el TGV sud-est, entre 
París i Lió, inaugurada el 1981. Com que ja fa més de vint anys que funciona, les estacions 
d’aquesta línia suposen un bon exemple per observar els canvis succeïts després de la seva 
construcció. Com es veurà, molts dels efectes esperats no s’han acabat produint, 
especialment en les ciutats mitjanes. 
 
Una de les ciutats estudiades és Dijon  (Martí-Henneberg, 2001a; Artís et alii, 2002). És la 
capital de la Borgonya i compta amb una estació de TGV38 que l’ha col·locat a una hora 
de París. Dijon pot representar un bon exemple d’una ciutat mitjana prop d’una 
metròpoli. D’aquesta ciutat, se n’han estudiat els efectes en l’economia –la indústria i els 
serveis– i s’ha arribat a la conclusió que no han estat els esperats en un primer moment 
(Martí-Henneberg, 2001a). Pel que fa a les activitats industrials, la comunicació amb París 
no ha comportat cap transformació apreciable: ni hi han hagut noves implantacions ni 
han marxat a París les seves empreses. En tot cas, s’ha incrementat la dependència ja 
existent de les empreses de Dijon en relació amb París. Pel que fa a les empreses de 
serveis novament implantades a Dijon39 es revela que només un terç van tenir en compte 
el TGV per decidir la seva localització,  i només per quatre empreses el tren va ser 
determinant, unes empreses de petita dimensió i molt especialitzades40. Per tant, es 
conclou que el TGV no ha jugat un paper decisiu en la implantació d’activitats del terciari 
superior a Dijon, possiblement perquè es troba massa a prop de París i ben connectada 
amb autopista. 
 
                                                             
38 De fet no és estrictament una estació en el recorregut, però es beneficia del servei regular ja que és el punt on 
s’uneixen els TGV provinents de Suïssa amb la línia París-Lió. 
39 663 empreses entre 1981 i 1994 (Martí-Henneberg, 2001a). 
40 Publicitat, finances i assessoria. 
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Mâcon i Montchanin són dues ciutats mitjanes de la Borgonya que van ser les primeres de 
tenir estacions perifèriques, localitzades fora del centre urbà. Van veure el TGV com un 
motor de desenvolupament econòmic. Quinze anys després de la seva construcció s’ha 
arribat a la conclusió del seu insuccés. La raó del seu fracàs sembla ser la manca de 
connexió amb la xarxa ferroviària preexistent i la dificultat de crear activitat ex novo allà on 
no hi havia res. 
 
L’estació de Montchanin està situada prop de dos nuclis industrials (Le Creusot i 
Montceau-les-Mines), connectats des del segle passat a la xarxa ferroviària. La localització 
de l’estació en un espai equidistant, on no hi havia res, no ha afavorit que esdevingués un 
nou centre de desenvolupament econòmic. El fet més punyent d’això és que al voltant de 
l’estació, el 1983, els municipis i la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) van invertir 
per crear una zona industrial, però cap empresa s’hi va localitzar (Martí-Henneberg, 
2001a). A altres estacions situades en ciutats mitjanes o petites, com Maçon-Loché, 
Montbard, Beaune i Chalon-sur-Saône, els efectes del TGV tampoc han resultat ser els 
esperats des del punt de vista de la localització de les empreses. Altra cosa és la millora del 
funcionament de les ja existents a causa de la millora de les comunicacions. 
 
Una altra ciutat estudiada d’aquesta línia sud-est és Lió, de dimensions molt més grans 
que les anteriors. El TGV ha comportat la multiplicació de viatges entre París i Lió (20 
milions de viatges a l’any) i ha modificat el comportament de la mobilitat. El TGV ha 
captat molts de clients de l’avió i del cotxe, ja que el recorregut amb París es fa en només 
dues hores i és, per tant, molt competitiu41. 
 
Segons una enquesta de la SNCF elaborada el 199042 els tres motius predominants per als 
desplaçaments de Lió entre les estacions d’aquesta línia eren, en primer lloc, professionals 
(52%), en segon lloc personals (23%) i finalment turístics (16%). La gran mobilitat per 
motius professionals (el 6% dels desplaçaments són quotidians residència-treball) reflexa 
la forta cooperació econòmica entre París i Lió. Tot i això, aquesta cooperació és 
asimètrica, ja que són molts més lionesos que es desplacen a París que no pas a la inversa. 
Això significa per Martí-Henneberg (2001a) que París ha reforçat la seva capitalitat. 
 
“Els parisins arriben a Lió per donar ordres, mentre que els lionesos van a París a rebre instruccions 
bàsicament, o bé recorren als serveis de la capital.” (Martí-Henneberg, 2001a, p. 19) 
 

                                                             
41 El temps de desplaçament de París a Lió en TGV és de 2 hores i de 3 hores en avió. El nombe de serveis al dia és 
de 23 trens i 11 vols. Pel que fa a les tarifes, les de primera classe són un 50% més cares en l’avió (Martí-Henneberg, 
2001a).  
42 Citada a Martí-Henneberg, 2001a. 
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Sembla ser que aquest desequilibri ja es produïa abans de la construcció del TGV i que el 
nou tren no ha fet més que posar de relleu aquesta situació. 
 
Pel que fa al desenvolupament empresarial, la situació de Lió en un important eix de 
comunicacions i l’existència del TGV ha fet que es valoritzessin les seves indústries de 
punta i el terciari superior. Altra vegada, Martí-Henneberg assenyala que la valorització no 
és una causa directe del TGV, sinó que ja es produïa per si mateixa: 
 
“Aquesta dinàmica coincideix en el temps amb l’arribada del TGV, però cal assenyalar que ja estava en 
funcionament. Aquí cal subratllar una conclusió bàsica d’aquest estudi: el TAV accelera processos ja en 
marxa, però no en crea de nous.” (Martí-Henneberg, 2001a, p. 19, negreta de l’autor) 
 

La nova estació de TGV de Lió, la Part-Dieu, s’ha localitzat al centre de la ciutat. Aquest 
barri ja estava immers en una remodelació per la implantació d’activitats terciàries 
procedents del barri històric de la ciutat. Des de 1981 s’hi han creat 456 empreses 
principalment de l’àmbit immobiliari, comerç majorista, informàtica i un ampli ventall del 
terciari superior. Per a aquestes empreses l’existència del TGV ha estat un important 
factors de decisió. En general són delegacions regionals d’empreses parisenques que 
volien expandir-se al sud del país. Per altre cantó, l’antiga estació de Perrache o la nova 
estació de Satolas, situada a l’aeroport de Lió, no han tingut grans canvis al seu entorn. 
 
Es conclou que el TGV a Lió ha tingut un paper molt secundari i que ha estat més 
determinant la política d’ordenació territorial i el dinamisme econòmic per a 
l’esdeveniment dels canvis econòmics.  
 
La línia de TGV sud-est es va perllongar fins a Marsella a través de l’anomenada línia de 
TGV mediterranée. La primera parada d’aquest nou trajecte va ser Valença. Després vindria 
Avinyó i Ais de Provença. 
 
L’arribada del TGV a Valença va ser l’ocasió per recuperar un projecte d’ordenació 
urbana de 1976 que existia ja a la ciutat. La modificació urbana va comportar l’edificació, 
el 1984, de 2.500 m2 d’oficines al voltant de l’estació, a més de la creació de nous 
aparcaments i la centralització de les antigues estacions d’autobús disperses per la ciutat. 
El resultat ha estat que el TGV no ha atret empreses de les grans ciutats com s’esperava. 
La comercialització de les oficines va ser difícil i va trigar deu anys a ocupar-se totalment, 
a partir, sobretot, d’empreses de Valença que estaven abans al centre. S’addueix a la 
proximitat de centres econòmics importants com Lió i Grenoble i a la manca d’un teixit 
industrial prou diversificat de Valença el fracàs del projecte. 
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Una altra ciutat, Avinyó, és un des casos més interessants. És una ciutat mitjana molt ben 
situada en el nus de comunicacions que uneix l’eix mediterrani amb el del Roine. L’anunci 
de l’arribada del TAV a principis del 90 va provocar greus conflictes ambientals. Avinyó 
és el centre d’una regió agrícola molt dinàmica i compta amb un teixit industrial 
agroalimentari important a part d’altres branques industrials. Tot i això, Avinyó és 
bàsicament una ciutat de serveis. 
 
L’arribada del TGV ha suposat un fort increment del trànsit i la consolidació d’Avinyó 
com una cruïlla de diversos eixos de comunicació. L’estació s’ha situat als afores de la 
ciutat (Courtine), s’hi han construït 600 aparcaments i és el centre dels autobusos 
interurbans. En el projecte hi ha un hotel d’alta categoria i un espai per a oficines. Tot i 
això, els sectors econòmics de la ciutat no s’han vist modificats per la perspectiva de la 
nova estació de tren. Avinyó no ha atret noves implantacions industrials ni de terciari 
superior, i les oficines tenen dificultat de comercialització. El sector econòmic que, en 
canvi, sí que s’ha vist millorat és el turístic i l’immobiliari. Dels 3,5 milions de turistes que 
visiten Avinyó a l’any, un 20% arriben en tren. Els preus dels habitatges en plena natura 
també han tingut una alça important. El patrimoni històric i l’activitat cultural semblen ser 
factors clau en aquest sentit. Aquest cas l’aprofundirem més endavant. 
 
Alemanya: el cas de Mannheim 
 
Un altre cas que estudia Heneberg (2001a) és Alemanya, i més especialment la ciutat de 
Mannheim. El Tren d’Alta Velocitat alemany, l’ICE (InterCityExpress), uneix una 
estructura urbana alemanya caracteritzada per l’equilibri d’un bon nombre de ciutats 
mitjanes ben repartides en el territori. Una d’aquestes és Mannheim, que està unida a 
Stuttgard (1h 10’) des de 1991. La connexió més important de Mannheim és amb 
l’aeroport de Frankfurt (31’). El trànsit que circula per l’ICE alemany és mixt, hi circulen 
grans recorreguts, rodalies i mercaderies. 
 
Mannheim és el segon nus ferroviari alemany i compta amb 308.903 habitants (1998), dins 
d’una regió molt densament poblada43. Tradicionalment industrial, es troba a la 
desembocadura del riu Neckar al Rin. A la ciutat s’hi troben molts llocs de treball 
qualificats, majoritàriament en el sector terciari. L’oferta d’oci i cultura és molt gran i 
gaudeix d’un entorn paisatgístic molt atractiu. En els últims anys la ciutat ha atret 

                                                             
43 La ciutat forma part del triangle Rhein-Neckar-Dreieck, que compta amb 2.328.252 habitants. La densitat de 
població de 2.230 hab/km2 és la més elevada de la regió (Martí-Henneberg, 2001a). 
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multinacionals importants44 i petites empreses. Malgrat les bones connexions amb les 
principals ciutats que envolten Mannheim a través d’autopista, el tren ha esdevingut una 
forta competència per al cotxe. 
 
A causa del Tren d’Alta Velocitat es pot apreciar un augment en el flux de treballadors en 
origen o destinació Mannheim. Pel que fa a l’economia, les inversions de les empreses en 
les seves instal·lacions a la ciutat estan en un clar augment45, així com la localització de 
noves empreses46. No hi ha estudis que assegurin que el Tren d’Alta Velocitat té una 
responsabilitat directa sobre aquests esdeveniments, però és raonable pensar que el nou 
tren hi té alguna cosa a veure47. 
 
Pel que fa al mercat immobiliari, la demanda de superfícies de despatxos ha augmentat a 
partir de l’arribada del tren. El 1993 es van construir dos edificis davant l’estació amb 
15.000m2 d’oficines i 1.600 m2 de botigues, i han arribat al 100% de l’ocupació. Així 
mateix hi ha projectat un altre edifici amb 9.000 m2 d’oficines que compta ja amb la 
demanda de diverses empreses. 
 
Es poden descriure també altres efectes, especialment en el turisme de congressos. 
Existeix un centre de congressos a cinc minuts de l’estació que s’ha ampliat per respondre 
la creixent demanda, així com han augmentat les places hoteleres de la ciutat, on la meitat 
de les pernoctacions estan relacionades amb l’assistència a congressos. És important la 
dada que a principis dels 90 el 40% dels congressistes ja arribaven a la ciutat amb tren. Per 
altre cantó, la disminució de pernoctacions per l’existència de l’alta velocitat no s’ha 
confirmat. L‘existència de nombrosos atractius turístics és també responsable de l’èxit del 
turisme de congressos així com per motius exclusivament d’oci. 
 
Pel que fa al mercat immobiliari d’habitatges, sembla que no s’han notat gaires canvis a la 
ciutat provocats per la nova connexió. L’autor creu que la marcada identitat històrica de 
Mannheim i de les ciutats properes com Stuttgard o Frankfurt ha jugat a favor dels pocs 
canvis residencials.  
 

                                                             
44 Com BASF AG, Roche Diagnostics GMBH, Daimler Benz AG, Deutstche Telekom AG, SAP AG, Siemens AG, 
Procter & Gamble GMBH, Springer-Verlag GMBH & Co. KG (Martí-Henneberg, 2001a). 
45 Inversions importants previstes provenen d’empreses com SCA Higiene Paper GMBH (200 milions d’euros), 
Roche Diagnostics GMBH (105 milions), Daimler-Chrysler AG (50 milions). 
46 Per exemple l’asseguradora Victoria ha construït un gratacel per concentrar les seves activitats a la ciutat, mentre 
que ha tancat les oficines de Stuttgard, Frankfurt i Aschafenburg (Martí-Henneberg, 2001a). 
47 Especialment en la localització de noves empreses perquè la deslocalització dels bancs es deu a una dinàmica 
general (Martí-Henneberg, 2001a). 
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Espanya: la línia Madrid-Sevilla 
 
L’alta velocitat a Espanya (AVE) entra en funcionament el 1992. Segons un estudi de José 
Maria Menéndez (1998) l’AVE ha tingut un gran èxit en termes de competència amb 
l’avió48. Tot i això no existeixen encara massa estudis que certifiquin els canvis ocorreguts 
després de l’obertura de la línia, especialment per a Sevilla i Còrdova49. Per a Ciudad Real i 
Puertollano hi ha més treballs de camp realitzats. En aquestes dues ciutats es dóna la 
particularitat que a més de disposar del servei AVE Madrid-Sevilla, tenen un servei 
específic, les “llançadores”, que les uneixen amb Madrid vuit vegades al dia, en cada sentit. 
L’èxit de les llançadores50 rau en el ràpid servei, en l’alta freqüència i en el preu més barat 
(Bellet, 2000b). 
 
Puertollano (50.778 habitants) és el nucli industrial més important de Castella-la Manxa, 
basat històricament en l’extracció de carbó i en els temps més recents en la producció 
petroquímica. La ciutat està situada a 240 km de Madrid (45’ en TAV) i a 39 km de 
Ciudad Real (10’). 
 
L’estació de l’AVE és central, a 300 metres de l’antiga estació, i per tant s’hi integren els 
altres serveis ferroviaris (rodalies i Talgo) a més de disposar d’un ampli aparcament. El 
servei de l’AVE consta de vuit trens “llançadora”, en cada sentit, entre Madrid-Ciudad 
Real-Puertollano, a més dels AVE i Talgo que fan el trajecte Madrid-Sevilla51. Les 
expectatives que va generar l’arribada de l’AVE eren la millora de l’accessibilitat (Madrid a 
menys d’una hora) i uns efectes positius en l’economia, especialment en la indústria, 
sector hoteler i comercial. Aquests efectes econòmics semblen no haver-se produït. 
 
La millora en l’accessibilitat de Puertollano envers Madrid, Ciudad Real, Còrdova i Sevilla 
és un fet. D’existir una connexió ferroviària i per carretera relativament lenta s’ha passat a 
una millora substantiva. Això ha incrementat el desplaçament de passatgers, per motius 
laborals, d’estudi o personals. Els desplaçaments més habituals semblen produir-se per 
part dels estudiants de la ciutat que es traslladen diàriament a la Universitat de Ciudad 
Real. Els desplaçaments laborals els protagonitzen el personal directiu de les empreses 
                                                             
48 El 1992 l’AVE i l’avió van transportar una quantitat similar de viatgers entre Madrid i Sevilla, uns 800.000, mentre 
que l’autobús en transportava 200.000. El 1995, però, l’AVE transportava 1.400.000 persones mentre que l’avió 
s’havia reduït a 300.000 i el bus s’havia mantingut. Això demostra la magnitud que està agafant el nou medi de 
transport entre les dues ciutats espanyoles. 
49 Martí-Henneberg (2001a) és de l’opinió que al voltant de les estacions de Sevilla i Còrdova no s’hi ha instal·lat cap 
element dinamitzador de l’activitat econòmica, no s’han creat pols de serveis o nuclis visibles d’activitats. 
50 El 29% dels moviments realitzats entre Madrid i Sevilla el 1998 van ser amb aquests trens, que transporten unes 
4.000 persones diàriament (Bellet, 2000b). 
51 En total representen 14 trens diaris Puertollano-Madrid, i 13 Madrid-Puertollano (Artís et alii, 2002). 
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amb filial a Puertollano (Repsol i derivats), tot i que es produeixen només de forma 
esporàdica. Els desplaçaments personals són principalment comercials i amb destinació 
Madrid (Artís et alii, 2002). 
 
Pel que fa a l’economia, en la darrera dècada no s’ha localitzat cap empresa industrial 
important, tot i l’existència de tres polígons industrials (dos existents i un en construcció). 
En canvi, s’han ubicat, encara que limitadament, algunes activitats del terciari superior 
(consultes mèdiques, gabinets jurídics i econòmics). Pel que fa al comerç, s’ha observat 
una renovació de les empreses familiars a causa de l’obertura de la ciutat a noves 
competències. Finalment, les expectatives turístiques, augment hoteler, restauració i 
turisme de congressos, no ha sofert cap embranzida.  
 
L’altra ciutat estudiada, Ciudad Real, té uns 70.000 habitants (60.000 quan va arribar 
l’AVE) i és la capital de la província més poblada de Castella-La Manxa (500.000 hab.). 
L’estructura econòmica és molt marcadament terciària (87% de la població activa), gràcies 
en part a la seva capitalitat administrativa, i la indústria té poc pes específic 
(agroalimentària). A la ciutat s’hi ubica la recentment creada Universidad de Castilla-La 
Mancha, que aporta molt de dinamisme a la ciutat (33.000 estudiants, 1.200 professors) 
(Artís et alii, 2002).  
 
L’estació de l’AVE té una localització semiperifèrica en una zona residencial de baixa 
densitat, al costat de la Universitat. Els serveis ferroviaris són els mateixos que a 
Puertollano. La construcció del Tren d’Alta Velocitat va posar a la ciutat a 39 minuts de 
Madrid, quan abans del servei per carretera suposava dues hores de viatge. 
 
Els lligams principals de la ciutat, pel que fa a passatgers de l’AVE, són amb Madrid. Els 
dies laborables es desplacen una mitjana de 3.500 viatgers entre la ciutat i Madrid. Els 
principals usuaris del servei són professionals, personal directiu d’empreses i  estudiants, i 
també persones que es desplacen a comprar a Madrid52 (Bellet, 2000b). Artís et alii (2002) 
destaquen la forta mobilitat dels universitaris. 
 
Pel que fa als impactes en l’economia, es destaquen en primer lloc els canvis soferts en el 
comerç. Des de la nova proximitat amb Madrid el comerç tradicional va començar a 
donar signes de renovació (noves inversions, franquícies, canvi generacional, grans 
superfícies comercials). Aquests canvis han suposat una millora en la competitivitat del 

                                                             
52 Carme Bellet (2000b) transcriu la descripció dels usuaris de l’AVE: “Mucha corbata y traje chaqueta” i “alguna bolsa del 
Corte Inglés”. 
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comerç de la ciutat, encara que és difícil donar la responsabilitat a l’AVE ja que poden ser 
deguts a canvis en els hàbits de consum (Bellet, 2000b; Martí-Henneberg, 2001a). 
 
El turisme és un altre sector que s’ha vist mitjanament afavorit per l’AVE. L’oferta 
hotelera ha augmentat des dels anys noranta (dos hotels i un en construcció), així com els 
recursos turístics de la ciutat i sobretot de l’entorn (las lagunas de Riudera, Almagro, rutes 
d’El Quijote, ruta dels vins, Daimiel, Cabañeros, Montes de Toledo...). És interessant saber 
que tant el sector comercial com l’hoteler han vist en l’AVE una amenaça més que no pas 
una oportunitat53 (Bellet, 2000b). 
 
A nivell industrial l’impacte ha estat pràcticament nul, ja que no s’hi ha localitzat cap nova 
empresa important. El que sí s’ha localitzat són petites unitats de servei a la indústria o de 
terciari avançat, tot i que no han considerat l’AVE com el principal factor de localització, 
sinó més aviat l’existència de la Universitat (Bellet, 2000b). 
 
Finalment, l’impacte urbanístic ha estat relativament important, ja que amb el trasllat de 
l’estació als afores de la ciutat ha provocat un desenvolupament urbanístic important al 
seu voltant a base d’habitatges adossats i d’alt estànding. Si bé no hi ha hagut un gran 
augment d’habitants a la ciutat, s’ha pogut frenar el despoblament d’alguns joves que ara 
poden anar a treballar a Madrid sense canviar de ciutat de residència (Martí-Henneberg, 
2001a). 
 
Tot i que els canvis soferts a Ciudad Real i Puertollano després de la construcció de 
l’AVE no han estat, en general, gaire espectaculars, sembla que en els darrers anys estan 
sorgint projectes importants, com la construcció d’un futur aeroport54, una nova autovia, 
un Hospital Provincial, un pol tecnològic i un parc temàtic, anomenat de Don Quijote. 
 
 
 
 

                                                             
53 Sembla ser que l’AVE ha reduït les pernoctacions de professionals, viatgers, empresaris, gràcies a la millora de les 
comunicacions. 
54 Un aeroport privat gestionat i construït per una empresa nord-americana, Airport Group International, Inc (AGI). 
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Síntesi dels casos: efectes del TAV 
 
De l’estudi dels diversos casos, se’n poden extreure algunes conclusions, és a dir certs 
comportaments generals, que valdria la pena sintetitzar. De les conclusions, en sortiran 
unes recomanacions. 
 

Pel que fa a la mobilitat: el TAV capta generalment passatgers d’altres modes de 
transport i els hàbits de mobilitat es modifiquen, sempre que es garanteixi una 
bona intermodalitat. Aquests passatgers solen ser professionals en activitats 
especialitzades.  
 
Pel que fa a la reestructuració urbana al voltant de l’estació: el TAV pot ser 
un revulsiu de transformació urbanística per a una ciutat. En aquest sentit, les 
estacions centrals semblen respondre millor les expectatives de dinamització 
urbana que no pas les estacions perifèriques. 
 
Pel que fa als efectes econòmics: el TAV no implica noves pautes de 
localització empresarial, sobretot en el sector industrial. El que pot suposar és un 
funcionament empresarial més eficaç, especialment en certs sectors com els serveis 
altament qualificats. Així mateix, estimula sectors com el turisme o l’immobiliari 
quan ja existia una dinàmica positiva en el sector.  
 
Pel que fa al rol territorial, el TAV sembla afavorir la polaritat de les ciutats més 
grans que disposen dels serveis més avançats i pot provocar, per tant, noves 
jerarquies territorials. 
 

En general es pot concloure que el TAV estimula només aquells processos, econòmics, 
socials i territorials, que ja estaven en marxa en el moment de la construcció de la nova 
infrastructura i que, per tant, el TAV és un element més en la dinàmica socioeconòmica 
(encara que molt important). Com conclou Carme Bellet: 
 
“L’alta velocitat belluga allò que es mou (...), i en aquest sentit difícilment poden imputar-se de forma 
directa i exclusiva a l’alta velocitat els canvis en l’estructura econòmica i social. El TAV ens aporta, 
d’entrada, noves possibilitats de relació amb altres territoris, amb altres espais urbans amb què poden 
establir-se lligams, però que aquests es tradueixin en transformacions concretes ja no és cosa de l’alta 
velocitat sinó més aviat d’altres processos que en les darreres dècades estan determinant el funcionament i 
el paper que cada espai juga en el territori” (Bellet, 2000a, p. 176) 
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Per altre cantó, els canvis urbans i territorials introduïts pel TAV són poc evidents en les 
ciutats mitjanes, tal i com es comprova amb les experiències anteriors. El TAV afavoreix 
les ciutats grans perquè és allí on es concentren els serveis més qualificats, on s’hi troba el 
pes demogràfic, etc. Segons Carme Bellet (2000b), perquè les oportunitats del TAV es 
tradueixin en efectes socioeconòmics i territorials concrets en les ciutats mitjanes, cal que 
es produeixin una sèrie de condicionants. En primer lloc cal que les característiques del 
servei (freqüència, import, intermodalitat) i la localització de l’estació (accessibilitat a l’àrea 
urbana i a la resta del territori) siguin adients. Però considera més important encara les 
característiques del propi medi (com la posició en el sistema urbà, la qualitat ambiental, les 
característiques socioeconòmiques) i les estratègies desenvolupades pels principals agents 
locals i regionals. 
 
És en aquest últim condicionant que els diversos autors posen més èmfasi: l’estratègia de 
la ciutat. Davant el comportament atzarós dels efectes del TAV en les ciutats mitjanes, la 
gran majoria d’autors (Bellet, 2000a, 2002; Martí-Henneberg, 2001a; Artís, 2002) arriben a 
la conclusió que és a causa de la manca d’estratègia local.  
 
“De tot el dit amb anterioritat, pot deduir-se que l’impacte econòmic del TAV no depèn exclusivament del 
nou servei de transport, sinó de les dinàmiques en marxa, que són exclusives i úniques en cada nucli urbà. 
Per això, és fonamental l’existència d’estratègies públiques i privades coordinades des de cada ciutat i cada 
regió” (Artís et alii, 2002, p. 16) 
 
 
Autors francesos, mitjançant l’observació dels casos d’estudi del seu país, ja havien arribat 
també a aquesta conclusió: 
 
“... les infrastructures no fan més que reproduir el sistema existent: aquestes poden ser portadores de 
canvis en la mesura que els actors econòmics o polítics se n’apropien per realitzar noves estratègies 
espacials.” (Plassard, 1991, p. 21)  
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1.3.2. Recapitulació i qüestionaments 
 
Per finalitzar aquest capítol recordarem de forma sintètica les conclusions a què arriben 
els diferents autors citats. Aquesta recapitulació ens ha de permetre, d’una banda, plantejar 
quins són els punts clau cap on voldrem dirigir la recerca i, de l’altra, buscar les vies 
alternatives de resposta que desenvoluparem en els propers capítols. 
 
Els diversos autors semblen estar d’acord que la relació entre una gran infrastructura de 
transport i el desenvolupament local urbà no es pot tractar des d’un enfocament 
determinístic, un enfocament que ha estat dominant en les ciències que estudien aquest 
camp. Les conseqüències que pot comportar una gran infrastructura en una ciutat, per 
tant, són difícilment previsibles a mig i llarg termini, que són els períodes en què es 
produeix el procés de desenvolupament local. En concret, i per al TAV, els autors 
conclouen que aquesta infrastructura pot accelerar processos que ja estaven en marxa, 
però no en crea de nous per ella sola. És a dir, que el TAV es pot veure com un 
instrument d’acceleració de tendències preexistents en una ciutat i el seu territori, però no 
com un element que produeix determinats efectes automàtics en el mateix. 
 
Ben al contrari, la capacitat d’una gran infrastructura d’aportar desenvolupament en una 
ciutat sembla dependre de múltiples factors. Uns estan relacionats amb qüestions més o 
menys objectivables com l’accessibilitat, el potencial econòmic o la qualitat ambiental i 
urbana de la ciutat. D’altres depenen d’uns fenòmens més difícils de veure plasmats en el 
territori, com la capacitat dels agents del territori, tant els locals com altres, d’interactuar 
entre ells, de crear estratègies comunes i de construir un projecte compartit. 
 
Aquests darrers condicionants del desenvolupament local estan relacionats més aviat amb 
la dinàmica dels “subjectes” del territori que no pas amb els elements físics normalment 
estudiats i planificats. És a dir, que el desenvolupament local està determinat tant pel 
“procés” de planificació com pel “producte” d’aquesta. Aquest ingredient imprescindible 
del desenvolupament local ha estat observat i descrit pels autors que hem anat citant, però 
normalment no ha estat massa aprofundit. 
 
Per aquesta raó, en aquesta tesi intentarem aprofundir en aquest sentit, en els mecanismes 
i els processos que permeten de relació entre actors territorials, i que estan en la base de 
desenvolupament endogen dels llocs. I per a aquesta finalitat utilitzarem noves teories de 
l’àmbit de la geografia i de les ciències polítiques (la teoria reticular, governance), que 
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s’adapten molt bé per aclarir els components endògens i de relació dels actors per 
explicar, en definitiva, com es produeix el desenvolupament local dels llocs. 
 
En concret, utilitzarem les noves teories per respondre certes qüestions que no semblen 
estar del tot resoltes a partir dels textos que hem analitzat, o que almenys podrien ser 
explicades d’una altra forma a partir de noves aportacions teòriques. Les preguntes 
concretes, que miraran de ser resoltes en el tercer capítol, són les següents: 
 
Com hem d’entendre la relació entre una gran infrastructura i la ciutat, el que 
s’anomenen els “efectes”? 
 
Quins mecanismes permeten convertir la gran infrastructura en un recurs 
(endogen) per a la ciutat, que li permeti el desenvolupament local? 
 
Com haurien d’interactuar els diversos agents implicats en el desenvolupament 
local perquè es produeixi un desenvolupament local eficaç? 
 
Pel que fa a la primera pregunta, hem descrit la crítica dels autors als estudis dels efectes 
de les infrastructures i al propi concepte d’efecte, hem descrit que la correcta relació entre 
infrastructura i territori l’hem d’entendre com una relació complexa. Però el mecanisme 
d’aquesta relació no està massa clar. Creiem que l’aportació de la teoria dels sistemes 
complexos pot donar una resposta satisfactòria. 
 
Pel que fa a la segona pregunta, es parteix de la base que el desenvolupament local és un 
procés de valorització dels recursos de caràcter endogen i protagonitzat pels agents locals. 
Per aquesta raó, la infrastructura ha de convertir-se en un recurs local per ser aprofitat 
pels agents. Voldríem aprofundir en els mecanismes que fan possible que la gran 
infrastructura es converteixi en un recurs local i permeti, conseqüentment, produir 
processos de desenvolupament. Tractarem d’aplicar en aquest sentit la teoria de les xarxes 
per donar-hi una resposta. 
 
La darrera pregunta es refereix a quina dinàmica s’ha de produir entre els diversos agents 
del territori per aprofitar els avantatges del TAV. S’ha detectat la necessitat de crear 
estratègies i un projecte local adequat, però ens agradaria aprofundir més en aquestes 
dinàmiques per fornir d’una base teòrica clara aquests processos. Utilitzarem els 
coneixements que s’han desenvolupat en els darrers anys sobre el concepte de 
“governance”. 
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Capítol 2. Base teòrica: el paradigma reticular i la 
governance 
 
 
L’objectiu d’aquest capítol és dotar-nos de coneixements científics i de paradigmes teòrics 
que ens siguin útils com a base teòrica per afrontar les qüestions que han sorgit en el 
capítol anterior: 
 
a) evitar els errors de determinisme en la relació entre infrastructures de transport i 
territori. 
b) donar una explicació teòrica que exposi com es produeixen els processos de 
desenvolupament local (endogen) a partir d’un recurs com una gran infrastructura de 
transport  
c) determinar quines han de ser les relacions que es donin entre els actors responsables del 
desenvolupament local a partir de la gran infrastructura. 
 
Les reflexions teòriques que veurem seguidament conformen, en bona part, el que s’ha 
anomenat la “teoria reticular”, que ha estat amplament elaborada i divulgada pel professor 
Giuseppe Dematteis i altres membres del grup de treball del Dipartimento Interateneo 
Territorio, dins de la Universitat i el Politècnic de Torí, com Sergio Conti, Francesca 
Governa, Carlo Salone, etc. De la teoria reticular prendrem aquells elements necessaris 
per a explicar com es produeix el desenvolupament local a partir d’un element extern com 
una gran infrastructura de transport. També són destacables les aportacions de caire més 
politològic provinents d’autors catalans com Joan Subirats, Quim Brugué o Ricard Gomà. 
L’estructuració i l’ordre argumental d’aquestes teories i reflexions sobre el territori han 
estat modestament interioritzades i adaptades per aquest tesista. És a dir, que estan 
subjectes, per bé i per malament, a una interpretació i una estructuració personal. 
 

2.1. Una nova forma de pensar el territori: la teoria reticular 
 
Amb la teoria reticular s’intenta elaborar un nou cos teòric en el pensament territorial, es 
procura construir noves formes d’explicar el funcionament del territori que siguin útils per 
a la planificació i l’ordenació territorial. Quatre són els pilars d’aquesta teoria: (1) veure el 
territori com una entitat complexa, (2) entendre les ciutats com uns sistemes complexos, 
(3) descriure la representació de les relacions territorials mitjançant la metàfora de la 
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xarxa, i (4) reivindicar el paper pro-actiu de les ciutats i dels ciutadans en el seu propi 
desenvolupament, davant un canvi en la cultura del govern: la governance.  
 
(1) El primer punt contradiu la idea que l’espai territorial és una realitat plenament 
objectiva, perquè es veu influenciat per una sèrie de relacions socials, temporals i 
espacials, difícils de simplificar. Parlarem, doncs, de territori (complex), de regions, de 
ciutats, de llocs, etc., en comptes d’espai. En aquest capítol s’introduirà el concepte de 
milieu com a fórmula per entendre com es produeixen i es reprodueixen les diferències 
territorials. 
 
(2) El segon punt introdueix el concepte de “sistema local territorial” com a expressió 
descriptiva d’una ciutat, d’un lloc. El sistema local és vist com un sistema complex que té 
un comportament autocentrat i autoreproductiu. Aquest concepte permet a la ciutat 
existir com una unitat d’anàlisi en camps com la geografia i l’economia. 
 
(3) El tercer punt proposa una nova forma per descriure les relacions territorials. Es tracta 
de la utilització de la xarxa com una nova metàfora territorial i de node com l’element 
estructurant dels diversos tipus de xarxes, de ciutats i d’agents socials. En la dinàmica 
local/global entre aquestes xarxes és on es produeixen els processos de valorització del 
territori i el desenvolupament local. 
 
(4) El quart i últim punt defensa el sistema local i els seus actors com a elements decisius 
en el procés de desenvolupament local. La voluntat dels agents locals d’actuar, no només 
de “ser”, expressat a través d’un projecte local i gràcies a la seva identitat, porta el sistema 
local a ser l’actor principal del seu propi desenvolupament dins un context polític canviant 
i definit pel concepte de governance. 
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2.1.1. Un territori complex  
 
Existeix un ampli ventall de models i teories per interpretar i descriure les dinàmiques del 
territori i aquells fenòmens qualificables de territorials com lloc, ciutat o regió. Uns 
models tenen una naturalesa més simple i d’altres més complexa. 
 
Com escriuen autors com Giuseppe Dematteis (1996) i Sergio Conti (1996), en l’estudi del 
desenvolupament territorial hi ha hagut una evolució cap a la complexitat, o sigui, cap a 
considerar el territori des de models o esquemes interpretatius on el temps i l’espai juguen 
un paper més important i particular (figura 2-1). 
 
 
FIGURA 2-1. Models interpretatius del territori 
 
 

 
Font: Dematteis, 1996 
 
 
Normalment, els models que assumeixen un temps abstracte i simple són els que també 
pensen en un espai abstracte i simple, com a mer suport geomètric passiu del que succeeix 
a la societat que donen suport. L’exemple més paradigmàtic d’aquests models seria la 
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teoria dels llocs centrals de Walter Christaller55, on certs fenòmens territorials urbans, com 
ara el rang funcional de la ciutat, dependrien únicament de la distància relativa entre els 
centres, no de les característiques pròpies del territori. Amb la introducció de la 
complexitat, el temps es va convertint en no reversible i l’espai en no repetible; el temps 
es converteix en “històric” i l’espai en “territorial”. En aquest temps històric el passat 
influirà en les característiques del desenvolupament futur d’un lloc, i en l’espai territorial 
no es podrà aplicar el mateix experiment que en un altre espai amb els mateixos resultats. 
 
Dit d’altra manera, l’adopció d’un temps simple, abstracte, cíclic (en definitiva reversible), 
porta a pensar un sistema econòmic, per exemple, com un sistema que tendeix a estats 
estables d’equilibri. Pot patir pertorbacions que li provoquen desequilibris, però torna 
després a un equilibri inicial (Conti, 1996). 
 
En un temps històric, al contrari, el sistema està en continu procés de canvi, sense 
necessitat de, o malgrat, aquestes aportacions exteriors. 
 
“Estem davant  d’un concepte ben divers, si no antonòmic, d’aquell espai de la tradició positiva, a través 
del qual es representaven fenòmens i processos  “objectius” vàlids en cada temps i en cada lloc. El canvi 
teòric és sota aquesta llum rellevant: per la interpretació dels fenòmens reals es reconeix que la “història” 
d’una regió pot ésser fruit de concomitances i condicions diverses, no previsibles ni empresonables dintre 
d’esquemes predeterminats.” (Conti, S., 1996, p. 192) 
 

Val a dir que en alguns estudis sobre els efectes de les infrastructures de transport en el 
territori s’ha menystingut la variable històrica de la ciutat. La ciutat s’ha considerat un 
objecte en equilibri, com un sistema que no és capaç de transformar-se sense aportacions 
exteriors. És modificat  únicament per la introducció d’un factor extern, per exemple el 
facteur declenchant en el cas de la infrastructura de transport, que actua, en paraules de 
Plassard (1997), com un “detonant” en una “explosió de pólvora”56. 
 

2.1.1.1. Concepte de Lloc 

 
Un dels temes centrals i més importants en el debat territorial ha estat l’anàlisi de les 
diferències i les especificitats, aquelles particularitats del territori que han creat el concepte 
de “lloc” i l’adjectiu “local”, adjectiu que ja hem definit en el capítol primer. 
 

                                                             
55 Christaller, Walter (1966), Central places in southern germany,  Englewood Cliffs, N.J: Prentic-Hall (l’edició original 
alemanya és de 1933). 
56 Els estudis d’impacte ambiental i sòcio-econòmic també confereixen al lloc una característica d’equilibri semblant a 
aquesta, o sigui, alterada per un factor extern (Di Giampietro, 1995). 
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En els últims anys, i coincidint amb la transició del mode de producció fordista al post-
fordista, hi ha hagut un ressorgiment de la importància dels llocs, especialment pel paper 
rellevant que han pres en el nou marc econòmic i en la dinàmica social i cultural. 
 
Els canvis tecnològics han permès i han precedit la globalització dels fluxos econòmics i 
culturals, i això ha implicat una doble dinàmica respecte el territori, la paradoxal tensió 
entre el global i el local. Per un cantó, fenòmens com la simultaneïtat de les 
comunicacions o el baix cost del transport han provocat la desaparició virtual de les 
distàncies, tant físiques com temporals, i la localització hipotèticament indiferent de 
l’activitat econòmica sobre qualsevol espai. Per un altre cantó, ha augmentat el valor de la 
posició. Si bé els fluxos i les inversions econòmiques podrien localitzar-se a molts de llocs, 
només ho fan en aquells que són interessants per les seves característiques. 
 
Un dels exemples d’això ha estat el rellançament de les ciutats al centre de l’escenari 
territorial57. Les ciutats i les regions, com a fenòmens locals que són, han passat a ser 
competidores entre elles per atraure inversions econòmiques i per ser més competitives. 
També les cultures regionals i locals s’han revaloritzat per satisfer les necessitats 
d’expressió i identitat davant la homogeneïtzació global (Castells, 1997). Es reivindiquen 
amb més força que mai les arrels històriques, culturals, religioses, ètniques i territorials. Es 
reafirmen, en conclusió, les identitats singulars. 
 
És en el lloc on es porten a terme, on es materialitzen, els fenòmens econòmics, socials i 
culturals. Per aquest motiu, la discussió sobre què significa “lloc”, i per què existeix, ha 
estat molt intensa en els últims anys en la disciplina geogràfica, i ha significat el 
ressorgiment de les idees de la geografia regionalista en un renovat neoregionalisme58. 
 
El “lloc” és vist per molts autors com un fenomen complex, com un procés històric que 
crea uns lligams territorials únics entre una societat i un territori (Massey, 1996). Però ara, 
els fenòmens locals no es constitueixen només en forma de ciutats, pobles i regions sinó 
també com a fenòmens diversos i indefinits com tribus urbanes, guerrilles selvàtiques, 
xarxes mafioses o grans espais metropolitans (Nogué, J., 1999).  
 

                                                             
57 De fet, en la cultura europea, l’economia ha estat sempre, d’alguna manera, inserida en societats urbanes i regionals 
(Bagnasco i Le Galès, 1997). 
58 Veieu, per exemple, el llibre a cura de Paolo Perulli (1998), Neoregionalismo. L’economia-arcipelago, Bollati Boringhieri, 
Torino, o Magnaghi, Alberto, a cura de (1990) Il territorio dell’abitare. Lo sviluppo locale come alternativa strategica, Franco 
Angeli, Milano. 
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Hi ha qui afronta l’anàlisi dels llocs com un fenomen multiescalar. Cox i Mair (1991) 
introdueixen el concepte de Scale division of labour, la divisió d’activitats entre diferents 
nivells de jerarquia de les escales espacials. Així com existeix la divisió tècnica i espacial 
del treball, s’apunta també a una divisió escalar del treball, una divisió extensible a les 
restants activitats humanes, fins i tot al sentiment d’identitat. 
 
Sobre el diagnòstic de l’existència i la formació del lloc no existeix gaire disparitat 
d’opinions. El que sí comporta certa controvèrsia és la valoració d’aquest fenomen. Hi ha 
dos corrents que opinen sobre el ressorgiment del lloc, un de caràcter optimista i un altre 
més pessimista. El primer estaria representat per Philip Cooke (1990), que interpreta el 
fenomen en termes de resistència cultural. El nou localisme és un bon antídot contra la 
imposició de valors universals i contra la homogeneïtzació de la societat. Harvey (1993, 
1989), en canvi, és més pessimista. Creu que el capitalisme contemporani produeix el 
ressorgiment del lloc, en definitiva, per competir en un món capitalista on el capital es 
mou fàcilment, i aquesta competència entre territoris produeix la inseguretat i la por, que 
al seu torn pot produir el tancament i la xenofòbia dels llocs. 
 
 
2.1.1.2. Territorialització i milieu 
 
En conclusió, tota aquesta discussió ha afavorit, sobretot en la geografia però també en 
les altres ciències que estudien els fenòmens territorials, la substitució del concepte d’espai 
homogeni pel concepte de territori, entès com una entitat complexa i multidimensional 
(Governa, 1997). Henri Lefèbvre (1974) ja havia parlat d’espai social versus espai físic en 
el mateix sentit. El territori, segons aquest punt de vista, té dimensions físiques i humanes, 
i es produeix (i reprodueix) socialment. Claude Raffestin (1980) també creu que espai i 
territori no són els mateixos termes, i que han estat confosos sovint pels geògrafs. L’espai 
és anterior al territori i, per tant, la territorialitat és generada a partir de l’espai, resultat de 
l’acció portada a terme per un actor del territori59. Un altre referent sobre el significat i el 
procés de formació del territori amb característiques semblants a l’anterior és Giuseppe 
Dematteis, que escriu: 
 
“La terra esdevé territori quan és medi de comunicacions, quan és medi i objecte de treball, de 
produccions, d’intercanvis, de cooperacions.” (Dematteis, 1985, p. 74) 

                                                             
59 Raffestin és un dels referents en la reflexió sobre el territori i la territorialitat. Es poden consultar també les 
següents publicacions: Raffestin, Claude (1977), “Paysage et territorialité”, Cahiers de Géographie de Québec, vol. 
21, nº 53-54, pp. 123-134, Raffestin, Claude a cura de (1983), Geografia politica: teorie per un progettosociale, Synthesis 
Press, Milano, Raffestin, Claude (1986), “Ecogenese territoriale et territorialité”, dins de Auriac, F,; Brunet, R. (dir.), 
Espace, Jeux et Enjeux, Fayard, Paris, pp. 173-185. 
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Les referències a la formació i ontologia del territori són múltiples i no ens estendrem més 
en els autors, però sí que podem esmentar que des de la geografia anglosaxona també 
s’han fet aportacions importants, a càrrec d’autors com Edward W. Soja (1971) o Robert 
D. Sack (1986). 
 
El procés d’estructuració de l’espai físic s’anomena territorialització, i cada fase de 
territorialització diposita uns sediments “cognoscitius i materials” que tendeixen a 
estratificar-se en el temps. Això produeix un territori, metafòricament, “viu” (soggetto vivente 
ad alta complessità) dotat d’una “profunditat” històrica, una “massa territorial”, diferent per 
a cada lloc (Magnaghi, 1990, 2000). Això és el que Alberto Magnaghi (2000) anomena el 
“paradigma territorialista”. 
 
D’aquesta forma s’entén la gènesi d’un concepte central en la teoria reticular i de gran 
utilitat per la disciplina geogràfica, el “milieu”, un terme francès que significa “medi”, que 
va ser adaptat amb tota seguretat de la geografia vidaliana, i que Giuseppe Dematteis 
defineix de la següent forma: 
 
“conjunt permanent de caràcters socioculturals sedimentats en una certa àrea geogràfica a través de 
l’evolució històrica de relacions entre els subjectes, al mateix temps en relació amb les modalitats 
d’utilització dels ecosistemes naturals locals” (Dematteis, 1994, p. 15) 
 

Tot i l’ús del terme de Vidal de la Blache, Dematteis s’encarrega de distanciar la seva 
utilització de la de l’autor francès, i ens recorda que el milieu no pot ser tan sols una 
descripció, un inventari de les potencialitats d’un territori de forma totalment separada 
dels actors (i del seu projecte) capaços de reconèixer-hi els recursos.    
 
El milieu estaria caracteritzat tant per condicions naturals com culturals (tradició, 
atmosfera industrial, coneixement, etc.) dipositades al llarg de la història. El milieu és 
difícilment objectivable i no és definible a priori, en tant que és un conjunt de condicions 
que sovint no ens són visibles, no ens apareixen fins que es converteixen en un recurs i 
són utilitzades per una societat local. 
 
Els subjectes socials d’un mateix territori es vinculen entre ells per treure partit, per posar 
en valor alguns aspectes del seu milieu. S’estableixen, per tant, dos tipus de relacions: unes 
horitzontals, entre membres de la societat local, i unes altres de verticals, entre els actors 
locals i els components “territorials” del milieu. Dematteis (2000) qualifica aquest milieu de 
“territorial”, per distingir-lo del “milieu social”, que és el fruit únicament de les relacions 
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entre els subjectes a través de les xarxes locals, tal com veurem més endavant (veure la 
figura 2-2). El “milieu social” podria equiparar-se a d’altres termes emprats per altres 
autors, com ara “capital social”, tal i com l’entenen autors com Joan Subirats (2002). 
 
 
FIGURA 2-2. Relacions horitzontals i verticals del milieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Dematteis (1994, 2000) 

 
 
En determinades circumstàncies històriques (segons el nivell tècnic, les oportunitats de 
mercat, etc.) determinats constituents del milieu són explotats, mentre que en d’altres 
moments els mateixos components poden restar sense ser aprofitats. Els processos de 
desenvolupament local de base endògena es poden concebre, per tant, com a processos de 
creació de vincles horitzontals entre els membres de la societat (milieu social) i de relacions 
entre aquests i els elements del milieu territorial que en un moment determinat poden 
constituir recursos per a la societat local (vincles verticals). 
 
Així doncs, la capacitat d’una col·lectivitat territorial de generar processos de 
desenvolupament dependria, en primer lloc, del gruix i característiques del seu milieu, però 
sobretot de la capacitat per detectar en cada moment quins dels elements que es troben al 
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milieu poden convertir-se en recursos i de la capacitat de crear vincles entre els agents que 
permetin la seva explotació i conversió en un valor. 
 
Precisament, és en les àrees urbanes on es donen una màxima complexitat de relacions 
horitzontals i verticals, i on el milieu presenta una concentració i una espessor de recursos 
més elevats. Per aquest motiu, Francesca Governa (1997) ha teoritzat sobre una forma 
concreta de milieu, l’anomenat “milieu urbà”, un àmbit d’anàlisi que és d’especial rellevància 
per a aquesta tesi. 
 
Tot plegat, ens mostra com el concepte d’espai homogeni de la ciència clàssica s’ha anat 
fent més complex. Quan parlem de territori, llocs i ciutats, hem d’entendre que són 
entitats complexes, creades socialment a través de l’espai i del temps. Caldrà abordar-les, 
per tant, des del punt de vista de la complexitat, entenent que la complexitat, “...abans que 
una propietat de la realitat observada, és un mode de descriure-la” (Dematteis, 1996, p. 
26). 
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2.1.2. Teoria dels sistemes complexos 
 
L’epistemologia sistèmica és una metodologia que ens pot ajudar a abastar i explicar la 
complexitat que ens trobem en el territori, especialment quan estem davant d’un objecte 
tan complex com una ciutat60. La teoria dels sistemes aplicada al territori ha estat utilitzada 
per diverses disciplines, com l’ecologia, l’economia o la geografia (Farinós, 2002), i dins 
d’aquesta última, des de l’escola teoreticoquantitativa a la humanística. Però el concepte 
sistema s’ha entès de diverses maneres per part dels seus usuaris, alguns per explicar un 
territori simple o altres un territori complex. En aquest cas utilitzarem la teoria per 
explicar els “sistemes complexos” així com l’entenen diversos autors (Maturana i Varela, 
1984; Von Foerster, 1985; Magnaghi, 1990; Conti, 1996; Dematteis, 1996). 
 
Com a punt de partida, podem dir que la teoria dels sistemes complexos ens permet 
organitzar el coneixement de forma diferent i alternativa (o també complementària) a 
l’enfocament analític, el qual cerca un ordre ontològic mitjançant lleis i metodologies 
d’anàlisi (ciència nomotètica). 
 
Aquest últim es fonamenta en la reducció de la realitat en elements simples, que poden ser 
analitzats separadament del “tot” al qual formen part (d’aquí també la descomposició del 
coneixement en àmbits disciplinaris diversos). Per aquest motiu, l’enfocament analític se 
l’ha qualificat de “reduccionista” i “simplificador”. Per altre cantó, l’enfocament analític 
també se l’ha qualificat de “causalista” i “mecanicista”, ja que s’analitzen de manera simple 
les relacions que es porten a terme entre els diversos elements, unes relacions que 
s’estructuren en forma de “causa-efecte”. La teoria dels sistemes complexos porta a la 
refutació d’aquests preceptes que han constituït el fonament epistemològic del Mètode de 
la ciència moderna, clàssica. 
 
Un dels errors més intensament criticats de la ciència clàssica ha estat l’empirisme que la 
sustenta, la noció d’objectivitat de l’observador que estudia els esdeveniments de la 
realitat. En l’enfocament sistèmic, l’observador està influenciat per la mateixa realitat que 
observa: 
 

                                                             
60 Altres formes utilitzades per diversos autors amb una finalitat semblant  són, per exemple, la termodinàmica de 
sistemes llunyans a l’equilibri, l’ecologia, el materialisme històric i dialèctic... (Formenti, C, dins de Magnaghi, 1990). 
Plassard (1997) parla de complexitat amb la teoria del caos. Les aportacions de les teories de la complexitat mostren 
com una estructura aparentment simple pot tenir un alt grau de complexitat i que no és possible, en certes 
condicions, preveure’n el seu comportament. La complexitat no depèn doncs de la conjunció de fenòmens múltiples 
sinó de l’estructura mateixa del fenomen estudiat. 
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“La (teoria) sistèmica és doncs un procediment (i una metodologia) combinatori, dirigit a organitzar els 
coneixements i el mateix objecte del coneixement: parlant de sistema ens referim ja sigui el mode com 
observem el fenomen objecte de recerca (...) ja sigui el fenomen mateix.”  (Conti, S., 1996, p. 197, cursives de 
l’autor)  
 

El terme “sistema” s’utilitza de forma variada i corrent: es parla de sistema solar, de 
sistema digestiu, sistema mètric, sistema feudal o capitalista, etc. S’utilitza per indicar 
objectes i fenòmens d’elevada complexitat. Parlant de “sistema”, com explica Sergio Conti 
(1996), assumim un punt de vista de gran modèstia intel·lectual: si bé percebem en línia 
general l’organització i la composició, sabem a priori que no podem arribar a l’arrel d’una 
fenomenologia tant complexa. 
 
Per tant, el nou postulat evita parlar d’objectivitat en el procés de coneixement i parla de 
la interacció entre el subjecte i l’objecte del coneixement (el subjecte està dins del propi 
sistema). Això porta a qüestionar la idea d’un coneixement lineal i acumulatiu, d’un 
llenguatge científic neutre i unitari. 
 

2.1.2.1. Sistema autopoiètic 

 
Una definició genèrica de sistema que fa Conti és “el conjunt d’elements lligats entre ells a 
través d’un conjunt de relacions que li confereixen una certa coherència” (Conti, 1996, p. 
198). La definició és vàlida per als sistemes naturals (el sistema solar, una cèl·lula, un 
organisme vivent), els sistemes artificials (una màquina, una ciutat, una xarxa de 
transport), els sistemes concrets (un sistema ecològic), els sistemes abstractes (el sistema 
mètric). 
 
Però els sistemes que ens interessen en aquest moment són aquells dotats d’una 
característica especial: “l’autopoiesi”, o sigui, la capacitat per part del sistema de projectar-
se i reproduir-se ell mateix a través de la reproducció dels seus elements. I ens interessa 
perquè pot ser útil per a descriure el comportament de la ciutat. Aquest terme és introduït 
per Humberto Maturana i Francisco Varela (1984), dos científics xilens procedents de 
l’àmbit de la biologia. La reflexió d’aquests autors ha representat un revulsiu en l’àmbit 
científic a l’hora d’entendre el funcionament dels organismes vivents com un sistema, amb 
la utilització d’uns conceptes adaptables a d’altres disciplines a part de la pròpia biologia. 
Segons aquests autors, un sistema és una entitat que té unes determinades característiques: 
 



Capítol 2. La interacció entre infrastructura i ciutat segons el paradigma reticular 

 68 

a) distinció, unitat. En primer lloc, un sistema és una “cosa”, un objecte, una unitat individuada a través 
d’un acte de distinció que separa això d’un fons, que separa aquest sistema dels demés sistemes. En el cas 
d’un sistema viu, aquesta unitat té una finalitat concreta, la seva autoreproducció. 
 
b) autonomia. Un sistema és autònom si és capaç d’establir les pròpies lleis, les pròpies especificitats, i de 
reproduir-les al llarg del temps. 
 
c) organització. És el conjunt de relacions que han d’existir entre els components d’alguna cosa perquè 
aquesta pugui ésser considerada pertanyent a una classe particular, una unitat. L’organització ha de 
mantenir-se invariada perquè un sistema segueixi essent un sistema61, si no, esdevé una altra cosa. 
 
d) estructura. És, en canvi, el conjunt de components i de relacions que, concretament, constitueixen una 
unitat particular en la realització a la seva organització. Es refereix a la forma concreta i particular en la 
qual un sistema pren forma en un espai i un temps determinat. L’estructura ha de canviar contínuament 
per garantir la invariança de l’organització. Així, la mateixa organització es realitza en estructures diferents. 
 
e) obertura, tancament. Les primeres formulacions teòriques sobre els sistemes, especialment en el camp 
de la biologia62, descriuen l’obertura o el tancament d’un sistema en el fet de si té relacions o no amb el seu 
ambient. El pensament sistèmic dels últims decennis del segle XX intenta eliminar la dualitat entre sistema 
obert i tancat a l’entendre que, en realitat, tots els sistemes són oberts i tancats al mateix temps63. Per tant, 
els sistemes són oberts pel que fa a la seva estructura i són tancats en relació amb la seva organització. 
 
d) ambient. És l’entorn; està caracteritzat per una estructura particular i unes característiques físiques 
concretes com la radiació, la velocitat, la densitat, etc. 
 
e) acoblament estructural . Donat que l’ambient està caracteritzat per una estructura particular, així com 
el sistema també té una estructura particular, les interaccions que succeeixen de forma recorrent entre 
unitat i ambient constitueixen pertorbacions recíproques. Així doncs, l’estructura de l’ambient només 
condiciona els canvis estructurals de la unitat autopoiètica (no els determina ni els “instrueix”) i el mateix 
passa amb l’ambient. El resultat d’una història de canvis estructurals mutus esdevé l’acoblament 
estructural. 
 
f) domini cognitiu. Són les respostes que pot donar el sistema als estímuls externs, i depenen de les seves 
representacions internes. 
 
Font: Extret de Maturana i Varela, 1989. 

 
La característica principal del sistema autopoiètic de Maturana i Varela és la capacitat de 
reproduir les seves especifitats amb les seves pròpies regles, o sigui, l’autopoiesi. Però el 
més interessant de la teoria és la descripció de com això es produeix. En qualsevol sistema 
autopoiètic es porten a terme dues estratègies paral·leles per a aquest objectiu: una de 
manteniment i una de canvi. Per un cantó, el sistema manté la seva “organització” a través 
del que s’anomena el “tancament operatiu”. D’aquesta manera les característiques del 
sistema es mantenen invariades. Per l’altre, el sistema s’adapta als canvis exteriors tot 
canviant la seva “estructura”, és a dir, a través dels processos “d’obertura” a les 

                                                             
61 No en va l’etimologia del terme sistema, d’origen grec, significa “unir”, “mantenir unit”. 
62 Ludwig von Bertalanffy, Teoria del Sistema General, una metateoria aplicable a camps d’estudi diversos. 
63 Els sistemes, en un exemple del món de la termodinàmica, “són oberts pel que fa a l’energia que necessiten per 
mantenir-se en vida, tancats en la seva organització que volen salvaguardar de pertorbacions i de forces 
desorganitzants de provinença ambiental” (Conti, S, 1996, p. 211). 
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característiques del seu medi i dels altres sistemes. I aquesta adaptació als canvis externs es 
produeix a través de l’adaptació de les estructures, “l’acoblament estructural”. 
 

2.1.2.2. Sistema local territorial (SLoT) 

 
Un sistema definit en els termes de Maturana i Varela pot aplicar-se a la descripció d’un 
lloc, d’una ciutat. Concretament es pot aplicar al concepte de “sistema local territorial” 
definit per Dematteis: 
 
“Un sistema local territorial és una agregació de subjectes en interacció recíproca els quals, en funció de les 
relacions específiques que tenen amb un cert ambient o milieu local, es comporten, en certes 
circumstàncies64, com un subjecte col·lectiu.” (Dematteis, 1993, citat per Governa, 1997, p. 40)  
 
 
FIGURA 2-3. Sistema Territorial Local 
 

 
Font: reproduït de Dematteis (2000b). 

 
 
Per a la creació d’un “sistema local territorial” s’acompleixen dos processos, que si bé es 
porten a terme paral·lelament, cal que es distingeixin per separat en la seva explicació. 
Primerament, en un territori pot aparèixer un “sistema local”, que podem considerar com 
un agregat de subjectes que es comporten com un subjecte col·lectiu. Els subjectes 

                                                             
64 És important assenyalar que el sistema es comporta com un subjecte col·lectiu només en “certes circumstàncies”, 
ja que si no, es podria donar un equivocat sentit organicista a aquest concepte. El sistema autopoiètic de Maturana i 
Varela serveix de comparació, de metàfora del sistema local territorial, però no respon, exactament, a les mateixes 
característiques.  
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d’aquest sistema, al llarg del temps, configuren un milieu social, fruït d’una organització i 
d’un aprenentatge col·lectiu, a través de les seves interaccions estables. Aquest sistema no 
és la simple part d’un sistema general, sinó que és un conjunt dotat de pròpia identitat i 
autonomia (seguint l’analogia de Maturana i Varela, es distingeix de "l’ambient” i dels 
altres sistemes). És una entitat autopoiètica, la finalitat del qual és autoreproduir-se. 
 
Algunes teories que expliquen el fenomen local i els llocs es queden només en aquest 
primer pas, en el milieu social. Però existeix un segon pas, que es produeix quan el sistema 
porta a terme una sèrie de relacions estables amb el seu territori, amb el seu ambient local, 
formant així un milieu territorial, tal com l’hem definit anteriorment. D’aquesta manera 
neix el concepte de “sistema local territorial” (aquest és un pas clau en la teoria reticular). 
La relació del sistema amb l’ambient local i el milieu territorial, es porta a terme a través de 
“relacions verticals”, que es combinen amb les relacions “horitzontals” entre els actors 
locals i supralocals. La doble lògica permet evitar, d’aquesta forma, el determinisme 
ambiental (només de lligams verticals) i el determinisme espacial (només de lligams 
horitzontals). 
 
El sistema local territorial s’adequa a les característiques dels sistemes complexos de 
Maturana i Varela que hem vist anteriorment. Està dotat d’organització, d’estructura, de 
tancament operatiu, d’obertura, d’acoblament estructural i de domini cognitiu, com veiem 
seguidament. 
 
L’organització del sistema local territorial no canvia (o canvia molt lentament) i és el que li 
dóna identitat com a sistema, és el seu “codi genètic”. En l’organització del sistema és 
també on hi ha “escrits” el recursos i les potencialitats d’una ciutat o d’una regió 
(explotats o no) (Dematteis, 1995c). L’estructura, en canvi, és l’adaptació del sistema local 
als canvis i estímuls que s’esdevenen a un nivell supralocal o global, de caràcter econòmic 
(crisi econòmica, variacions de preus), tecnològic (innovacions tecnològiques, construcció 
d’una gran infrastructura), polític (canvi de règim polític), cultural, social, etc. L’adaptació 
als estímuls externs es dóna dins de les possibilitats del sistema, dins el seu domini 
cognitiu65. 
                                                             
65 La ciutat de Torí pot actuar d’exemple en aquest sentit. Torí fou la capital del regne de Savoia fins al segle XIX. 
Això va conferir a la ciutat piemontesa una organització particular, caracteritzada per l’altíssima concentració de 
poder fàctic, polític i econòmic, al voltant de la família regnant dels Savoia. Als inicis del segle XX, amb la segona 
revolució industrial i la crisi de capitalitat, el poder va canviar de mans, en aquest cas cap a una altra família, els 
Agnelli, també de forma concentrada en una sola família, que dominava l’economia i la política torineses, mitjançant 
la producció fordista de la Fiat. D’aquesta manera es veu exemplificada l’adaptació estructural d’una ciutat a uns 
canvis exteriors, polítics, econòmics i tecnològics, sense que hagi variat, en essència, la seva organització. (Exemple 
proposat per Giuseppe Dematteis en les classes impartides en el Doctorat d’Ordenació del Territori i Gestió del 
Mediambient, UdG, 1999) 
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Perquè el canvi s’esdevingui (o perquè es pugui produir el desenvolupament del sistema) 
sense grans ruptures, cal que aquest sistema disposi d’un tancament operatiu, que li 
permeti mantenir l’organització, la cohesió, l’autonomia davant dels estímuls externs, i 
tingui una obertura suficient per adaptar-se a un nou marc econòmic, tecnològic o polític. 
 
Per un sistema local territorial, el perill de no ser operativament tancat pot significar la 
dissolució del propi sistema davant un canvi exterior, i el perill de no ser obert, pot portar 
a una profunda crisi al mateix sistema. 
 
Finalment, ens és d’especial interès explicar com es porta a terme la relació entre el 
sistema local territorial i altres sistemes, els supralocals i els globals. És aquí on té sentit el 
concepte d’acoblament estructural referit a la relació entre dos sistemes, ja que es porta a 
terme l’adaptació de sengles estructures, al llarg del temps, tot i mantenint una dinàmica 
interna pròpia (organització) de cada sistema. Aquest concepte serà útil per descriure la 
relació entre una ciutat i un sistema més ampli, com una infrastructura de transport. 
 
Amb aquesta dinàmica, s’elimina el determinisme global envers els llocs i s’observen les 
seves reaccions des d’un enfocament possibilista. Com escriu Sergio Conti (1996), la 
dependència d’un sistema de les pertorbacions externes, condicionen, però no determinen, 
el curs de la seva transformació. 
 

2.1.2.3. Sistema com a màquina no banal 

 
Un altre referent teòric sobre els sistemes, en aquest cas els sistemes autoreferecials, és 
Heinz Von Foerster (1985). Aquest científic compara els sistemes a una màquina i els 
classifica segons dues possibilitats: màquines banals i màquines no banals. 
 
Una màquina banal funciona introduint un input (una causa, un estímul) i produint un 
output (un efecte, una resposta) previsible. Una màquina no banal, en canvi, impedeix 
preveure el resultat de l’input perquè cada input (encara que sigui el mateix) canvia 
l’estructura interior de la màquina i produeix una resposta imprevisible. 
 
Aquesta idea és útil per analitzar el comportament d’un sistema urbà. Hi ha sistemes com 
el sistema local territorial que, per la seva complexitat interior, no permeten que es pugui 
predir l’efecte d’un estímul extern. Per entendre el seu comportament haurem d’adoptar, 
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doncs, un punt de vista intern al mateix, i tractar de desxifrar com està dissenyat, quines 
parts el componen i com estan relacionades. Però si mirem d’entendre el sistema des de 
l’exterior, estem condemnats al fracàs d’interpretació. 
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2.1.3. Representació reticular 
 
L’ús del concepte “xarxa” per representar els fenòmens territorials s’ha incrementat en els 
darrers anys. La metàfora descriptiva de la xarxa va néixer amb la disciplina mèdica al 
segle XVIII, es va estendre a la enginyeria i va acabar usant-se en les ciències socials des 
de mitjan segle XX66 (Pucci, 1996, Governa 1997). Els avenços tecnològics que s’han 
desenvolupat en els últims decennis i el consegüent augment de la circulació mundial de 
persones, béns, capital i informació, han fet sorgir amb força la metàfora reticular per 
descriure els fenòmens que es produeixen sobre el planeta. La disciplina geogràfica ha 
adoptat la metàfora reticular per representar les dinàmiques del territori (encara que no 
pas totes) que abans s’explicaven per lògiques areals. Tot i això, la perspectiva reticular no 
elimina aquella areal, que es pot utilitzar per representar altres aspectes, fenòmens i escales 
territorials: 
 
“L’opció de representar el fenomen urbà per àrees o per xarxes no és del tot objectiva ni del tot subjectiva. 
Aquesta depèn en part de les escales de l’observació i de les relacions transescalars...” (Dematteis, 1995a, 
p. 81). 
 

En un món globalitzat i postfordista, com sintetitza Rafel Llussà (1999), gran nombre de 
fenòmens territorials no es produeixen per continuïtat, per distància física. Per aquest 
motiu és útil la representació reticular: 
 
“Aquesta òptica de l’espai en xarxa és essencialment no determinista, en tant que no fa dependre les 
característiques dels seus nusos de la distància. La representació reticular permet integrar el concepte de 
distància metafòrica (“està a prop allò que és semblant; és llunyà allò que és diferent”), els fluxos, la 
inestabilitat i incertesa de les evolucions, i el fet de l’existència de xarxes locals...” (Llussà, 1999, p. 230) 
 

2.1.3.1. Tipologia de xarxa 

 
El concepte de xarxa ha tingut molt d’èxit en l’estudi de les ciències socials i s’ha utilitzat 
per descriure diversos fenòmens. Per aquest motiu “xarxa” disposa de diferents significats 
que convé aclarir. Giuseppe Dematteis (1996) en distingeix alguns de la següent forma: 
 
Xarxes tècniques o xarxes-suport. Són infrastructures físiques contínues (línies ferroviàries i carreteres, 
canals, línies elèctriques, telefòniques de cable, etc.) o puntuals (ports, aeroports, emissors, etc.) que són 
tràmit de fluxos materials (béns, persones, etc.) o immaterials (informació) entre llocs. 
 
Xarxes funcionals i socials. Són estructures de relació i interacció estable entre subjectes (econòmiques, 
socials, culturals, de serveis, de comandament, etc.), pensades com a relacions entre els llocs (nodes) 
                                                             
66 L’anomenada network analysis, un instrument analític per l’estudi de l’estructura social, té origen en les recerques de 
l’antropologia anglosaxona dels anys cinquanta i l’estudi de l’estructura social en l’anàlisi quantitativa de la sociologia 
americana dels anys setanta (Governa, 1997). 
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ocupats pels subjectes de forma estable (independentment del traçat geogràfic dels fluxos). En aquest 
sentit es parla de xarxa d’empreses, de serveis, etc. 
 
Xarxes virtuals. Són relacions de poder que lliguen actors localitzats67. 
 
Xarxes de ciutat. Són conjunts de sistemes locals urbans (nodes de la xarxa) d’una certa àrea geogràfica 
(com a límit tot el planeta), connectades establement per feixos de relacions funcionals i socials que fan 
cap al seu interior, en els subjectes-actors connectats entre ells en xarxes locals. Són xarxes els nodes de les 
quals estan formats per xarxes. 
 
Xarxes globals o supralocals. Xarxes funcionals i socials que, al no estar basades per relacions de 
proximitat geogràfica, poden tenir dimensions planetàries. Els seus nodes poden estar localitzats en 
qualsevol regió o país i a qualsevol distància entre ells. 
 
Xarxes socials (social networks). Xarxes d’actors locals que asseguren la connexió i cohesió interna als 
nodes de les xarxes de ciutat. 
 
Font: Extret de Giuseppe Dematteis, 1996 

 
 
La primera tipologia de xarxa que hem esmentat són les xarxes tècniques, aquelles que 
tenen un caràcter físic. Un autor de referència que ha teoritzat sobre aquest tipus de 
xarxes, en concret les xarxes tècniques urbanes, és Gabriel Dupuy (1992). Per a aquest 
autor, les xarxes són els espais-canals (per tant, gairebé els podríem qualificar de nous 
territoris) que fan possible la circulació dels diversos fluxos.  
 

Els altres tipus de xarxes del llistat tenen una altra naturalesa, no són físiques sinó més 
aviat metafòriques, existeixen com a forma de descriure les relacions que es porten a 
terme entre els diversos agents del territori. Per fer-ne una primera diferenciació podem 
dir que unes xarxes es refereixen a la relació d’un cert tipus d’agents, les ciutats, i les altres 
es refereixen a un altre tipus d’agents, els subjectes socials. Dit d’una altra manera, la 
representació reticular del territori permet descriure el comportament dels fluxos urbans 
des de dos punts de vista diferents. En el primer, les ciutats són els nodes del reticle i 
indiquen les relacions entre aquestes. En el segon, els agents socials són els nodes, i 
representen l’entramat de subjectes que tenen relacions entre ells. 
 
En primer lloc, doncs, es poden observar les ciutats com a nodes d’una xarxa de ciutats, 
on algunes d’aquestes formen part de xarxes globals68. Les ciutats es relacionen entre si de 
dues maneres, mantenint uns lligams de complementarietat (d’igual a igual) i de jerarquia. 
En el primer cas les relacions són de tipus “horitzontal” (funcional). Diverses ciutats 
                                                             
67 Segons Pucci (1996), la transcripció física d’una xarxa virtual esdevé, per exemple, una xarxa tècnica de transport; 
per tant,  tot allò que transporta “no es neutre”. 
68 Veure el llibre de Saskia Sassen (1991), The Global City: New York, London Tokyo, Princeton University Press, (ed. 
espanyol 1999), o també Saskia Sassen (1991), “Grandes ciudades: transformaciones económicas y polarización 
social” dins de Rodríguez, J.; Castells, M. (eds.), Las Grandes ciudades: Debate y Propuestas, Manzona, Colegio de 
Economistas de Madrid, Madrid, pp. 61-78. 
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poden mantenir uns lligams de complementarietat, per exemple, productius. Els districtes 
industrials de la Tercera Itàlia representen un exemple clar en aquest sentit, on diverses 
ciutats especialitzades s’uneixen horitzontalment per elaborar una producció concreta69. 
Existeixen altres tipus de xarxes de ciutats que comparteixen les mateixes fites o objectius 
(xarxa de ciutats sostenibles, xarxa de ciutats de cultura) i que creen lligams horitzontals, 
per exemple, per compartir coneixements. Aquesta característica reticular de les ciutats no 
és un fenomen nou, el que és més nou és l’ús de la metàfora reticular per descriure’l. Per 
aquesta raó, es podrien descriure també les relacions de les ciutats del passat, com per 
exemple ha fet Maria Sturani (1995) amb les ciutats de l’Edat Mitjana70. 
 
Les ciutats, també, estableixen relacions de jerarquia entre elles, i en aquest cas 
s’anomenen relacions “verticals”. Les relacions verticals obeeixen al diferent rang de les 
ciutats, mesurat amb l’especialització d’activitats, la concentració de fluxos i poder, 
l’amplada del seu hinterland, etc. Aquest tampoc és un fenomen nou per a la geografia. 
L’eminent geògraf Walter Christaller ja va elaborar una teoria sustentada en l’existència de 
rangs entre ciutats. El que ha canviat amb la teoria reticular ha estat la importància de la 
distància, que en els últims anys s’ha banalitzat. Si en la teoria de Christaller les relacions 
de jerarquia es donaven exclusivament per la distància espacial que ocupaven les ciutats 
entre elles, la desaparició virtual de les distàncies físiques ha comportat l’alteració de les 
relacions jeràrquiques entre aquestes ciutats. Ara, una ciutat pot tenir funcions d’un rang 
més elevat del que li correspondria per la seva posició en l’espai i pot participar 
directament en uns fluxos globals, sense passar per la ciutat superior que li correspondria. 
 
Com dèiem abans, la xarxa permet representar també les interaccions socials entre els 
actors del territori. Es parla, en aquest cas, de xarxes socials, d’empreses, de cooperació. 
La relació entre aquests actors es pot portar a terme a una escala local o a una escala 
global (o ambdues). A escala local, la relació entre els actors locals s’anomena xarxa social. 
La xarxa social descriu les interaccions que es produeixen entre els agents locals d’un 
territori, i que acaben conformant el milieu social, concepte que hem definit anteriorment. 
La xarxa social és la forma que prenen les relacions horitzontals que es produeixen entre els 
actors locals d’un sistema local territorial, unes relacions que es complementen, com 
podem recordar, amb les relacions verticals cap el milieu territorial (veure la figura 2-2). A 
escala global, en canvi, la relació entre els diversos subjectes creen les anomenades xarxes 
funcionals i socials, que es porten a terme independentment de la distància física que els 

                                                             
69 Becattini, G. (1989), Modelli locali di sviluppo, Il Mulino, Bologna 
70 Hi ha qui ha argumentat, també, que les ciutats que formaven part de la Lliga Hanseàtica funcionaven segons un 
lògica de xarxa horitzontal, de complementarietat (Perulli, 1998). 
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separa. Un exemple en aquest sentit és el d’una empresa multinacional, que tingui 
repartides les fases productives en diversos llocs del planeta. Són xarxes globals però 
“prenen terra” en llocs concrets, on els agents socials estan localitzats. 
 
En el sistema local podem diferenciar dos tipus d’actors segons quina escala de relacions 
estableixin: el subjectes “purs”, l’àmbit d’actuació dels quals és el sistema local, i els 
subjectes “transversals”, que actuen simultàniament a nivell local i supralocal; són els 
mediadors entre aquests dos nivells (figura 2-2). La convivència entre els dos tipus de 
subjectes socials permet que es mantingui la cohesió interna el sistema local territorial, i 
que s’obri la relació fora del sistema. Es tracta, un cop més, d’aquells conceptes sistèmics 
que anomenàvem “tancament” i “obertura” del sistema.  
 
Així doncs, la metàfora reticular permet descriure diversos fenòmens sota el mateix nom: 
la xarxa. Aquesta facilitat és l’avantatge i l’inconvenient de la metàfora descriptiva, ja que 
té un gran poder de síntesi però, al mateix temps, pot utilitzar-se de forma tan 
generalitzada que perdi el seu sentit. 
 

2.1.3.2. Valorització dels recursos 

 
En la dinàmica local/global de la xarxa d’actors territorials (dins el procés de 
desenvolupament socioeconòmic tendencialment a escala planetària que anomenem 
globalització) és on es produeix l’anomenada valorització dels recursos locals, és a dir, la 
posada en valor d’alguns béns o serveis del sistema local territorial. Si una empresa 
multinacional, per exemple, es localitza en un lloc per cultivar un producte agrícola, està 
valoritzant uns recursos d’aquell lloc, en aquest cas, la fertilitat del sòl i la mà d’obra. Però 
cal aclarir que la valorització, per ella sola, és una condició necessària però no suficient per 
endegar vertaders processos de desenvolupament local. 
 
Segons Dematteis (1995a), la valorització territorial pot donar-se de dues formes. La 
primera deriva de la variació de la geografia dels avantatges comparatius de l’economia 
clàssica i s’anomena valorització simple, o simplement, valorització  (Dematteis, 1995a, 
Conti, 1996). Es tracta d’un simple procés reversible, subjecte al fet que vagin a menys 
aquelles condicions generals que l’han fet possible. És el producte de les externalitats 
derivades de certes condicions territorials locals, o ja existents (per exemple oferta de 
treball, fertilitat del sòl, dotacions infrastructurals), o bé programables (noves 
infrastructures). 
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La segona (que es desprèn de la teoria dels avantatges competitius que proposa Porter, 
199071) es produeix per l’activació de sistemes locals, i desencadena un vertader 
desenvolupament local. Aquest procés no es pot considerar reversible ja que, al produir-se 
a partir del l’auto-organització del sistema local, s’interromp la linealitat i s’obren 
bifurcacions a llarg termini (Dematteis, 1995a). En el desenvolupament local, les 
condicions locals decisives no són aquelles que depenen directament de transformacions 
externes, sinó les que constitueixen el milieu territorial, i que permeten al sistema local 
formar-se i reproduir-se. Serà aquest últim, doncs, qui generarà al seu intern certes 
externalitats específiques. 
 
En el primer cas tenim només la possibilitat de jocs de suma zero, mentre en el segon es 
donen jocs de suma positiva, “en quant en el sistema local els efectes útils de què disposa 
el subjecte simple són augmentats pel comportament de tots els altres.” (Dematteis, 
1995a, p.103) 
 
Magnaghi (1990, 2000) fa una altra aportació per distingir diversos tipus de 
desenvolupament, que també tenen a veure amb la dinàmica local/global de les relacions 
entre els actors territorials. Per Magnaghi, hi ha tres possibilitats de desenvolupament 
local: el tipus (1) “top-down”, (2) el “glocal” i (3) el “bottom-up”. 
 
(1) En el primer model, el lloc pren un paper passiu davant d’uns actors locals forts (com 

ara una multinacional) que aprofiten els recursos del territori. El lloc “competeix” amb 
d’altres llocs en termes econòmics com el diferencial salarial i ambiental. 

 
(2) El segon es tracta d’un difícil equilibri entre la necessitat de valoritzar les peculiaritats 

locals i el reforçament de la societat local com a actor decisiu en el procés de 
globalització. El risc d’aquesta opció recau en un desequilibri a favor del global. 

 
(3) Finalment, el tercer model representa una certa utopia, on les relacions entre ciutats 

no són jeràrquiques, sinó cooperatives. Aquesta és la millor fórmula, segons 
Magnaghi, que garanteix la sostenibilitat territorial mitjançant la presència i el pacte 
dels actors més dèbils, davant dels actors més forts. 

 
                                                             
71 Porter estudia els avantatges competitius de les empreses en quant estan inserides en una “cadena del valor” amb 
d'altres empreses, una relació complexa de caire sistèmic. La localització i les característiques geogràfiques esdevenen 
importants per a l’avantatge competitiu, així com els factors econòmics, socials i polítics, formant el “diamant” de la 
competitivitat nacional. Porter, The competitive advantage of Nations, New York, Free Press, 1990. 



Capítol 2. La interacció entre infrastructura i ciutat segons el paradigma reticular 

 78 

En els dos models darrers és on el lloc pren un comportament actiu, no passiu, en el 
procés de desenvolupament local, i indiquen que aquells territoris tenen un milieu social i 
territorial amb una certa “espessor”. Tot i això, l’autor aposta pel tercer model, tot i ser el 
més difícil d’aconseguir, ja que és el que assegura una major justícia i sostenibilitat 
territorial. 
 
A part dels autors que s’estan citant, cal esmentar que n’hi ha d’altres que són més aviat 
crítics amb les teories que donen massa importància als recursos endògens com a motor 
del desenvolupament de les ciutats. És el cas, per exemple, d’Amin i Thrift (2002). 
Aquests són partidaris de donar la importància que es mereix als factors clàssics de 
l’economia urbana a l’hora de preveure i entendre la lògica de la localització empresarial i 
del desenvolupament econòmic. Fins i tot els autors són crítics amb el fet de considerar la 
ciutat com una unitat, un agent capaç d’influir en la realitat econòmica, que en realitat 
estaria més relacionada amb les empreses, els vertaders actors econòmics: 
 
“... des de la nostra perspectiva, en la mesura en que les empreses són les que competeixen, i no les ciutats, 
tenen poc sentit els programes que prioritzen el desenvolupament de les potencialitats competitives de les 
ciutats.” (Amin i Thrift, 2002, p. 104) 
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2.1.4. El lloc com actor del desenvolupament local 
 
El paper proactiu de la ciutat en el seu propi desenvolupament representa un dels punts 
clau de la teoria reticular. La ciutat l’hem entès com un sistema local territorial dotat 
d’unes característiques que el fan particular i dotat de possibles i diferents respostes a un 
“estímul” extern, que depenen tant del seu interior com de l’exterior. 
 
Però el sistema local, a part de tenir unes característiques materials i immaterials, que es 
poden descriure i analitzar, encara que sigui a posteriori, ha de ser entès també com un 
agent imprescindible per al desenvolupament local, tal i com es desprèn dels models 
precedents de Dematteis (1995a) i Magnaghi (2000). En aquest apartat intentem entendre 
la ciutat en aquesta segona dimensió com “un complex de relacions que comprèn 
ambient-societat-forma d’acció institucional” (Palermo, 1996a). De fet, com explica 
Dematteis (1998), els sistemes territorials urbans són essencialment una construcció 
mental que té correspondència, més que amb una realitat existent, amb una realitat 
projectual. Estan dotats d’una personalitat distintiva i, al mateix temps, activa. És més, 
només quan els subjectes es comporten com un subjecte col·lectiu es poden definir 
geogràficament i delimitar, en aquest cas com un sistema local (Governa, 2000a). 
 
Aquesta doble lògica del lloc la podem trobar en diversos autors. Governa (1997) 
distingeix entre “territori patrimoni” i “territori projecte”. Cox i Mair (1991) fan una 
distinció entre estructura social localitzada en termes materials i com agent territorial. 
Bagnasco i Le Galès diferencien entre dues formes d’analitzar la ciutat: l’organització 
social i l’organització política. 
 
“Les ciutats són així unes societats locals estructurades de diverses formes. La segona concerneix la 
capacitat de regulació interna del joc d’interessos –com a contribució a la integració– i la seva 
representació d’una forma recomposta en l’escena exterior, aquesta que fa de les ciutats actors unitaris, 
almenys en certa mesura.” (Bagnasco i Le Galès, 1997, p.14) 
 

És la segona lògica la que permet al lloc jugar un paper primordial en el desenvolupament 
local, en la valorització dels seus recursos de forma que reverteixin en la seva pròpia 
evolució. Així doncs, no podem entendre un sistema local territorial sense tenir en 
compte aquestes dues dimensions. 
 
Com assenyalen Bagnasco i Le Galès (1997), en els últims temps s’ha retornat a una visió 
de l’àrea urbana, de les ciutats, com un element central en el desenvolupament local 
europeu. L’anomenada “economia global” ha retornat el paper motor de les grans, 
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mitjanes i petites ciutats europees –que ja havien tingut en les èpoques anteriors als 
Estats-nació– i s’analitzen com vertaders actors polítics, econòmics i socials per al 
desenvolupament. 
 
“Les ciutats construeixen unes imatges que les fan reconeixibles a l’exterior, creen condicions que els 
permeten esdevenir nodes de xarxes de relacions econòmiques i culturals.” (Bagnasco i Le Galès, 1997, p. 
13)  
 
Per tant, les noves característiques econòmiques donen un paper protagonista a les 
ciutats, que passen a jugar un rol d’actor destacat. La ciutat se la considera, des d’aquest 
punt de vista, com un “actor col·lectiu” que emergeix del joc entre els actors i la seva 
estructuració (Bagnasco i Le Galès, 1997). Prova d’això, com assenyalen els autors, és el 
creixent interès de molts estudis en detectar quins són els actors locals d’un cert indret, en 
com s’organitza l’economia del lloc i quines coalicions associen diferents tipus d’actors. 
Arran d’aquests estudis s’ha observat la multiplicació dels actors en l’àmbit local72. Es 
començen a estudiar les cambres de comerç, tot tipus d’associacions, els sindicats, els 
promotors immobiliaris, les empreses de serveis urbans, les universitats, les agències més 
o menys lligades a l’Estat, les diverses institucions, etc., com a agents imprescindibles per 
al desenvolupament local. S’ha demostrat que certs grups socials disposen de molta 
capacitat d’acció per a certs projectes col·lectius. Dependrà, però, de la seva alta o baixa 
organització dins la ciutat perquè esdevinguin essencials per al desenvolupament.  
 
Per tant, diferents contextos suposaran diferents mecanismes d’organització dels actors. 
Aquesta capacitat d’organització col·lectiva, la construcció de coalicions i partenariats 
orientats a objectius específics, és el que Bagnasco i Le Galès anomenen “governance urbana 
i territorial”: 
 
“un procés de coordinació d’actors, de grups socials, d’institucions per atendre les pròpies fites discutides i 
definides col·lectivament dins ambients fragmentats, incerts.” (Bagnasco, A.; Le Galès, P., 1997, p. 38)  
 

Per un altre cantó, Pichieri (1998) opina que una societat no és “per se” un actor col·lectiu. 
El que porta a una societat “in se” a ser una societat “per se”, amb mecanismes decisionals 
col·lectius que la fan un actor, és la “identitat”. Per actuar col·lectivament, doncs, és 
important el concepte d’identitat73. 
 

                                                             
72 Actualment s’està assistint, per exemple, a un reforçament del pes polític del alcaldes de les ciutats més importants 
dins dels sistemes polítics nacionals (Bagnasco i Le Galès, 1997).  
73 El concepte d’identitat ha estat extensament tractat en el volum segon de la magnífica trilogia de Manuel Castells 
(1997). 
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Francesca Governa (2000a), en aquest sentit, distingeix entre “pertinença” i “identitat”. La 
pertinença es crea per proximitat física, mentre que la identitat, a més d’aquesta 
proximitat, és fruit d’un treball social, voluntari i orientat. La ciutat es defineix per la 
capacitat/possibilitat dels actors de “esdevenir”, no només de “ser”.  
 
“La identitat no existeix per ella mateixa sinó que es pot construir. A més, no és necessari que existeixi 
“objectivament” una societat local. Si hi ha un grup que creu que pot actuar com a actor col·lectiu, una 
societat local emergirà. La identitat local té doncs una funció morfogenètica, estructura els subjectes de 
forma que constitueixin una col·lectivitat al voltant d’un projecte comú, recognoscible des de l’exterior. Té 
a veure amb el sentit de pertinença, amb la capacitat simbòlica d’identificar-se. Si un grup deixa de voler 
identificar-se conjuntament, deixa de ser un actor col·lectiu.” (Llussà, 1999, pp. 244-245)  
 
Les elits urbanes són les encarregades, segons Bagnasco i Le Galès (1997), de constituir 
les ciutats com un actor col·lectiu, un actor social i polític dotat d’autonomia i 
d’estratègies. Aquest procés passa per les temptatives de reforçar o crear una identitat 
col·lectiva lligada a la ciutat, la voluntat de promoure una societat local, i es veu concretat 
en l’elaboració d’un projecte local74. 
 
Finalment, doncs, l’instrument que permet crear la ciutat com un actor col·lectiu, coaligar 
els diversos actors i crear i reproduir la identitat és el projecte local75. Els actors locals tenen 
interessos diversos i de vegades contraposats entre ells, i aquests interessos divergents fan 
que sorgeixin sovint conflictes a l’hora de definir un projecte comú76. El projecte local, 
doncs, no només ha de permetre aprofitar els recursos del milieu, sinó el tractament dels 
conflictes sincrònics interns del sistema local territorial (Governa, 1998). 
 
“...projecte local vol dir (almenys) projecte de desenvolupament de les especificitats del territori local, 
sobre la base d’un pacte entre actors diversos i portadors d’interessos diversos i, per tant, individuació del 
territori local en el qual aquest projecte es construeix i de les seves potencialitats de desenvolupament, 
reconeixement dels subjectes implicats en el pacte i del mode com s’organitzen en el territori, 
reconeixement de les diferències i dels conflictes i selecció dels subjectes, dels valors i dels projectes que 
en són portadors.” (p.13, Governa, 2000b) 
 

En to d’alerta, Magnaghi (2000) adverteix que el projecte local no hauria de caure en el 
reduccionisme de ser un instrument dels poderosos per explotar les potencialitats del lloc, 
sinó un marc de discussió i atenció de tots els actors, inclosos els més febles. 
 

                                                             
74 El debat sobre la creació i la utilització de la identitat és molt extens i hi ha molts autors que han fet aportacions 
molt interessants. Destaquem a Manuel Castells (1997) que dedica tot un volum de la seva trilogia a aquest tema. 
Castells repassa exemples d’arreu del món per concloure que la identitat és un element que s’ha vist reforçat davant 
els canvis de l’economia global. 
75 A més, com escriu Oriol Nel·lo (2001), el projecte local és l’única forma de delimitar l’àmbit d’una ciutat. 
76 Segons Dematteis (1998), es poden classificar els actors, quan es fa referència a un projecte de desenvolupament, 
com als dominants (promotors del canvi), els resistents (els que temen aquest canvi) i els insurgents (els que volen un altre 
canvi). 
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El fet de parlar del lloc com a actor del desenvolupament local fa que ens moguem cada 
cop més cap a l’arena política. Si bé quan hem parlat de complexitat del territori, de la 
teoria dels sistemes complexos o de les xarxes, ho hem fet des d’un punt de vista més 
marcadament territorial, parlar del paper actiu de les ciutats en el desenvolupament ens 
dirigeix la mirada cap a àmbits de tipus més sociològic o polític. En aquest últim apartat 
hem parlat del paper actiu de les ciutats, de la identitat dels llocs, del projecte local i del 
procés de relació entre diversos actors. Aquest és un tema de renovat interès per a la 
geografia i per a les ciències que tracten el desenvolupament territorial. Per aquesta raó 
hem cregut convenient aprofundir en aquest camp innovador que, per altra banda, és cada 
cop més imprescindible per a entendre com es produeixen les dinàmiques de 
desenvolupament local. Així es farà en el proper apartat. 
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2.2. Una nova forma d’actuar en el territori: la Governance 
 
En aquest moment, la recerca entra dins un àmbit marcadament polític on es descriuran 
les transformacions que s’estan produint en les dinàmiques de govern i planificació del 
territori. Ens centrarem en les polítiques públiques, i especialment les polítiques públiques 
que afecten el territori i el seu desenvolupament. Per aquesta raó, se centrarà primerament 
el camp d’estudi i es descriuran les tendències de canvi que s’estan detectant el últims 
anys. Posteriorment s’aplicarà el terme “governance” com a concepte que engloba aquestes 
transformacions diverses. 
 
 
2.2.1. Canvis i noves formes en les polítiques públiques 
 
L’objecte de reflexió en aquest moment gira al voltant de les polítiques públiques77. Fins a 
finals de la dècada dels setanta, el macroescenari dels governs europeus i la seva oferta de 
polítiques públiques era bastant estable. El règim d’acumulació fordista i l’existència 
d’amplis sectors populars incorporats al consum massiu es concretava en una estructura 
de classes poc complexa i unes pautes de necessitats socials força homogènies. El marc 
politicoinstitucional era centralitzador amb tendència a monopolitzar el disseny de les 
polítiques públiques. Aquest era el model de l’Estat del benestar keinesià, com a 
mecanisme de regulació del conflicte social mitjançant una oferta àmplia de polítiques 
econòmiques i socials (Brugué i Gomà, 1998). 
 
Entre els Estats centrals i els governs locals hi havia una divisió política nítida. Els primers 
regulaven l’esfera de la producció i els segons s’orientaven cap a polítiques socials i de 
servei públic. L’estructura de les polítiques locals era poc complexa. S’especialitzava en 
l’oferta de serveis públics universals (ensenyament, atenció primària de salut, vivenda, 
transport urbà col·lectiu) i en la regulació, mitjançant el planejament zonificador, del 
procés d’expansió urbana, sense cap aportació significativa en l’àmbit del treball i la 
promoció econòmica. Així mateix, el rol que desenvolupaven era merament operatiu, com 
a executors de polítiques dissenyades a nivells superiors. Els governs locals no definien, 
per exemple, els models de ciutat, sinó que es limitaven a plasmar de forma tecnocràtica 

                                                             
77 Molts autors, entre ells Quim Brugué i Ricard Gomà (1998), defensen que en l’estudi de les polítiques públiques es 
poden  distingir dos enfocaments, un d’origen americà i l’altre d’origen europeu. El primer és de tipus més tècnic i 
instrumental i el segon entra més a fons en qüestions com el procés d’elaboració de polítiques (conflicte de 
polítiques, relacions de poder, distribució social de guanyadors i perdedors, estils de gestió alternatius, etc.). És en 
aquesta segona tradició a on ens situarem per parlar de les polítiques públiques. 
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sobre les comunitats i el territori els nivells de benestar decidits pel joc polític nacional 
(Brugué i Gomà, 1998). 
 
Tot aquest esquema va començar a canviar vint anys endarrere fruit de les 
transformacions en el context econòmic global. Les arrels d’aquests canvis han estat, 
segons molts autors, el desenvolupament de les noves tecnologies de comunicació i 
transport i l’estratègia productiva de les empreses, que han permès la intensificació de 
fluxos de tot tipus a nivell global, fluxos d’informació, de mercaderies, de capital... 
Aquests canvis tecnològics, juntament amb certs canvis socials i polítics, semblen haver 
estat els causants principals de les transformacions recents en l’economia, en la forma de 
produir, en la forma de consumir, en la creació d’una economia global, en la nova lògica 
de la localització econòmica sobre el territori. Alguns autors han descrit aquesta evolució 
com d’un nou mode de producció capitalista anomenat postfordisme (Amin, 1994; 
Méndez, 1997). 
 
Aquests canvis han afectat, com hem vist al principi d’aquest apartat, el rol de les ciutats 
en el panorama mundial: davant la indiferència espacial de la localització de la producció 
els llocs prenen un paper important per a la localització econòmica i, per tant, per al seu 
desenvolupament. En aquest sentit, les ciutats sorgeixen com a comunitats protagonistes 
del seu propi desenvolupament. 
 
Però els canvis també han afectat bona part de l’organització establerta de la societat, com 
l’organització de l’Estat, els seus mecanismes de govern o l’estructuració de 
l’administració78. S’han multiplicat els nivells existents de govern real del territori i dels 
agents implicats en el desenvolupament local i regional. Brugué, Gomà i Subirats (2002) 
opinen que aquests canvis es poden descriure com el pas del govern de l’Estat al govern 
de les xarxes: 
 
“L’Estat-nació seria la forma històrica i encara dominant de govern, (...) , mentre que el govern a través de 
la xarxa s’adaptaria a un moment en que s’intensifiquen els processos de globalització i localisme.” 
(Brugué, Gomà i Subirats, 2002, p. 301) 
 

En darrer terme, tots aquests canvis estan produint transformacions en els processos de 
planificació o, més exactament, els processos del “pla”. Al canviar el marc econòmic i 
polític dins del qual s’insereix la planificació han canviat els mecanismes de mateixa 
planificació. En la planificació (especialment urbana i territorial) es poden descriure unes 
tendències generals fruit de tots els canvis anteriors: visió estratègica de la planificació, 

                                                             
78 Podria significar, segurament, un canvi en allò que Benko i Lipietz (1994) anomenen el “Mode de regulació”. 
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equitat i participació ciutadana en l’elaboració dels plans, negociació i pacte entre els 
agents públics i privats, col·laboració públic-privat, públic-públic, etc. Per a alguns, això 
representa el canvi d’un tipus de planificació fordista a un de postfordista (Vicente, 1995, 
1998). 
 
De manera generalitzada, doncs, els canvis del mode de producció fordista al postfordista 
han provocat transformacions en les polítiques públiques. I ens interessa el seu estudi 
perquè hi ha autors que atribueixen cada cop més importància a la qualitat de les 
polítiques públiques en l’explicació del comportament de les economies (Costas, 199879). 
El repte, per tant, és comprendre com millorar el procés de formació de polítiques. Però 
dins del gran conjunt anomenat “polítiques públiques”, en aquest treball interessa centrar-
nos en una, diguem-ne, aplicació concreta: aquelles polítiques públiques que tenen 
repercussions territorials, en la planificació  i el desenvolupament de ciutats i territoris; és 
a dir, les polítiques públiques territorials. Àlex Tarroja (2000) distingeix tres transformacions 
recents en l’àmbit de les polítiques públiques en el territori80: el protagonisme de les 
comunitats locals, la definició política d’objectius estratègics a través del “projecte” de 
ciutat o territori i la fragmentació del govern i l’administració.  
 
En un context de globalització, la realitat específica de cada lloc és contempla com el seu 
principal condicionant i potencial de desenvolupament. Per aquest motiu, cal que es 
traslladi el protagonisme del disseny i implementació de les polítiques públiques a les 
comunitats locals (i a les iniciatives de baix a dalt o bottom-up), tant per la seva proximitat i 
coneixement com per la capacitat d’articular el diàleg entre els agents socials locals. Per 
aquest motiu s’ha argumentat la necessitat de dissenyar un projecte polític de ciutat o 
territori, com a expressió de la voluntat de la comunitat d’intervenir en la definició del seu 
propi futur, orientant el seu desenvolupament cap a objectius socials i ambientals enlloc 
de deixar-lo en mans de la lògica del mercat. El disseny d’aquest projecte polític de ciutat 
reclama tres condicions: la visió integrada de la ciutat (no només sectorial); una 
perspectiva estratègica en el disseny dels objectius i les accions; i, sobretot, la implicació i 
el compromís de la comunitat local en la seva elaboració, a través d’un procés de diàleg i 
negociació entre els agents socials moderat normalment pel govern local. Finalment, la 
fragmentació institucional, la dissolució de l’estructura clàssica de l’administració 
jeràrquica i amb límits competencials ben definits, i el desdibuixament de la divisòria entre 
el sector públic i el privat configuren un nou context de les polítiques públiques 
                                                             
79 Costas ho cita de G. M. Meier (1995).  
80 Aquest nou context no implica només un canvi en els objectius i els continguts de les polítiques públiques, sinó 
que comporta també un canvi en la forma de dissenyar-les i implementar-les, és a dir, les formes de govern (Tarroja, 
2000). 
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caracteritzat per la complexitat, la incertesa i la interdependència entre un gran nombre 
d’agents implicats. 
 
En aquest nou context, els governs locals no poden tirar endavant els nous projectes de 
desenvolupament tots sols, sinó que qualsevol disseny i implementació de polítiques 
públiques necessita la negociació, l’acord i les col·laboracions amb altres institucions. Així, 
emergeixen noves formes innovadores de govern que es caracteritzen per la negociació i 
el diàleg entre organitzacions dins un complex entramat de relacions en forma de xarxa 
entre nombroses institucions públiques i privades interdependents que mantenen 
relacions de competència i col·laboració (Tarroja, 2000). Podem anomenar aquestes noves 
formes de govern: governance. Podem dir, a més, que en les polítiques públiques, la 
dimensió territorial està adquirint una especial centralitat. Tot això ho veurem al final 
d’aquest apartat, quan parlem sobre què significa governance urbana i territorial. 
 
2.2.1.1. El protagonisme renovat de les comunitats locals 
 
Tradicionalment, el govern local no ha interessat gaire els politòlegs. Una de les raons 
podria ser el paper que aquests han desenvolupat en els moderns Estat-nació, un rol sense 
gaire capacitat decisòria. En aquesta situació tradicional, els municipis s’han vist com unes 
entitats que defensaven els seus interessos particulars, davant l’Estat, que defensava els 
generals. A causa d’això, les competències municipals han estat molt limitades i els 
mecanismes de control massa elevats (Brugué i Gomà, 1998). Però en els darrers temps, 
com hem vist anteriorment, s’han donat transformacions en l’àmbit econòmic que han 
enfortit el rol econòmic i polític dels governs locals. 
 
Més amunt ja hem descrit quins són els mecanismes que han permès a les ciutats prendre 
un paper determinant en els processos de desenvolupament local. Hem vist com, en una 
economia globalitzada, les dinàmiques global-local de valorització del territori són les que 
poden permetre un desenvolupament real (en comptes d’una valorització simple dels 
recursos). Perquè es produeixi aquest desenvolupament local, cal que els agents locals 
s’organitzin a través d’un projecte local, prenguin un paper protagonista en el seu 
desenvolupament, i treguin profit dels seus recursos, del seu milieu, de forma que 
reverteixi en la reproducció del seu propi sistema. Aquests principis semblen estar 
acceptats de forma generalitzada en la literatura sobre desenvolupament local. 
 
La força en què apareix el nivell local per engegar processos de desenvolupament ha 
provocat que els governs locals hagin anat guanyant pes polític i capacitat de govern en el 
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si dels estats. En primer lloc, han anat desenvolupant, de forma fàctica, certs serveis i 
funcions que no tenien tradicionalment i, en segon lloc, han sofert un procés que s’ha 
anomenat de “repolitització”. En un context caracteritzat per l’aparició de demandes 
socials molt diversificades i d’un escenari creixent de globalització, els governs nacionals 
són massa petits per a respondre els grans reptes i massa grans per respondre aquestes 
demandes diversificades dels ciutadans relacionades amb les petites qüestions que 
determinen la seva qualitat de vida. En aquest escenari, la capacitat dels entorns locals per 
donar respostes innovadores a aquests vells i nous problemes es converteix en una 
variable fonamental de l’èxit. El buit que han deixat els governs centrals davant les noves 
demandes socials ha estat cobert per un paper actiu i innovador dels governs locals en 
matèries que caracteritzen l’Estat del Benestar, és a dir, provisió de serveis relacionats amb 
l’educació, la sanitat, els serveis socials, els serveis personals, promoció econòmica i les 
polítiques d’infrastructures (Costas, 1998). I aquest procés va camí de créixer81. Pel que fa 
a la “repolitització”, Brugué i Gomà (1998) creuen que els governs locals estan tenint un 
procés d’aquest tipus des dels anys vuitanta82. Es tracta de la concepció del poder local 
com un poder polític amb capacitat d’autogovern, com uns actors polítics que deixen de 
tenir un poder marginal i adquireixen una nova capacitat de decisió i marge de maniobra 
per elaborar polítiques pròpies, que responen les noves demandes i necessitats ciutadanes. 
Segons Costas (1998), aquest canvi és la principal font de la capacitat d’innovació dels 
governs locals. Un exemple a nivell europeu del canvi d’orientació de les polítiques 
públiques cap a aquests objectius es pot apreciar en el document anomenat Perspectiva 
Europea d’Ordenació del Territori83, PEOT (Comitè de Desenvolupament Territorial, 
1999), on s’expressa clarament la importància creixent dels col·lectius locals i regionals i 
del seu rol dins el desenvolupament del territori84. 
 
Per altre cantó, cal valorar l’eficiència de la descentralització de les polítiques cap a àmbits 
locals. Anton Costas (1998) fa una aportació interessant al respecte. L’experiència 
internacional demostra que aquelles comunitats on existeix una bona dotació prèvia 
d’entorn polític, social i cultural, (podríem dir de milieu social), així com de 
                                                             
81 Sembla bastant probable que les funcions majors dels governs locals vagin camí d’ampliar el seu paper en la 
provisió dels béns i serveis. Costas és de l’opinió que l’estructura previsible de les despeses del sector públic espanyol 
arribi a ser de 50%, 25% i 25%, repartit, respectivament, entre el governs estatals, regionals i locals. 
82 Si en un model tradicional la dimensió política del govern local era irrellevant i el seu paper es limitava a la gestió 
dels serveis públics locals transferits pel govern central, des dels anys vuitanta s’assisteix a aquesta repolitització 
(Brugué i Gomà, 1998).  
83 Un document elaborat pel Comitè de Desenvolupament de l’Espai per a la discussió final de la Conferència de 
Ministres responsables de l’Ordenació del Territori de la Unió Europea celebrada a Postdam el 10 i 11 de Maig de 
1999. (Traduït i resumit a Elements de Debat Territorial, Diputació de Barcelona, setembre de 1999) 
84 Per aquest motiu es defensa que la prioritat de les polítiques comunitàries pel que fa als fons estructurals no ha de 
ser el desenvolupament de sectors individuals com la construcció naval, les mines o el tèxtil, sinó la relació existent 
entre els factors que influencien l’ordenació del territori. Es tracta d’un enfocament que potencia el desenvolupament 
integrat i el territori com a eix central del desenvolupament.  
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desenvolupament econòmic, la descentralització millora la capacitat de resposta, 
innovació i qualitat de les polítiques locals. Però, en canvi, la descentralització pot 
empitjorar la capacitat de resposta i disminuir la quantitat de serveis en aquelles 

comunitats amb un baix nivell inicial de el que ell anomena “cultura cívica” i 
desenvolupament econòmic. Els mateixos factors que expliquen els bons resultats de la 
descentralització en unes comunitats, són els que expliquen també els mals resultats en 
aquelles amb una dotació inicial baixa de “cultura cívica” i desenvolupament econòmic85. 
Segons Costas, doncs, existirien exemples on la descentralització de poder i serveis seria 
perjudicial per al desenvolupament d’una comunitat, d’un sistema local i, per tant, la 
descentralització no seria sempre desitjable. D’acord amb aquesta “paradoxa de la 
descentralització”, aquelles comunitats que parteixen d’una pitjor posició encara tendirien 
a empitjorar. En aquest cas la descentralització estaria accentuant els desequilibris i 
desigualtats entre territoris i persones. L’autor creu que els entorns locals deteriorats i 
rígids no constitueixen un actiu a llarg termini, donat que ningú espera d’ells que siguin 
capaços d’atraure inversions que requereixen capital humà molt qualificat i entorns molt 
flexibles. Aquesta capacitat d’adaptació a les noves condicions dependria bàsicament de la 
capacitat de les polítiques per incentivar la reforma i la innovació. D’alguna manera aquestes 
idees ens porten a defensar la necessitat de crear condicions propícies per al 
desenvolupament, condicions que han de ser de caràcter eminentment endogen. 
 
2.2.1.2. El “projecte” de ciutat i territori 
 
L’eina  que permet estructurar les voluntats i les demandes de la comunitat local, que 
permet crear la ciutat com un actor col·lectiu, que permet produir i reproduir la identitat 
local i que permet, en definitiva, el procés de desenvolupament local és el “projecte local”, 
tant en el cas d’una ciutat com d’un territori més ampli. En aquest aparat afrontem les 
característiques que ha de tenir aquest projecte. 
 
Segons Tarroja (2000), el projecte local hauria de complir tres condicions: una visió 
integrada de la ciutat (no només sectorial); una perspectiva estratègica en el disseny dels 
objectius i les accions; i, sobretot, la implicació i el compromís de la comunitat local en la 
seva elaboració, a través d’un procés de diàleg i negociació entre els agents socials, 
moderat pel govern local. Aquestes tres condicions no eren complertes en la seva totalitat 
                                                             
85 L’autor posa com exemple -potser de forma massa generalitzada- la multitud de municipis rurals amb menys de 
20.000 habitants, que poden tenir vertaders problemes de gestió i planificació, precisament per la seva reduïda 
dimensió i disminuïts recursos. És interessant notar que els factors que determinen el desenvolupament d’una 
comunitat, per Costas (1998),  poden molt bé explicar-se en termes de milieu i aprofitament d’aquest. Però l’autor es 
queda en una imatge superficial del milieu, el que hem anomenat social. Una altra forma més elaborada de milieu seria 
el territorial. 
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pel planejament urbà i territorial que s’ha aplicat fins els nostres dies, de forma 
majoritària, a Espanya i els països del nostre entorn. En primer lloc, es constata que la 
planificació actual no ha considerat les nombroses interconnexions entre els processos i 
les polítiques dels àmbits econòmic, social i ambiental que es donen en un mateix territori, 
i es posa de manifest que la intervenció sectorial i fragmentada sobre cadascun d’ells 
sovint comporta conseqüències no desitjades o contradictòries en els altres sectors. Per 
tant, resultaria més efectiva la coordinació de les polítiques sectorials dins d’una visió (o 
un projecte) integrades de la ciutat o regió, ja que contempla les interaccions entre els 
diferents processos i polítiques sectorials implicades, i és l’única forma de garantir 
processos de desenvolupament sostenible del territori. En conseqüència, es defensa que 
cal passar de les polítiques sectorials a les polítiques integrades, urbanes o territorials. 
 
A la visió integrada de la ciutat, caldria afegir-hi una visió estratègica. En un context 
econòmic i polític on el protagonisme local ha crescut i on la competència entre ciutats 
per atraure recursos ha augmentat significativament, les estratègies de mig i llarg termini 
han esdevingut necessàries per dirigir i concentrar els esforços locals cap a direccions 
específiques (Tarroja, 2000). Aquesta és una de les raons principals que explicarien per 
què ha sorgit amb força una nova forma de planificació, la planificació estratègica86. Joan 
Vicente (1995, 1998) explica com ha succeït el pas d’una planificació funcionalista 
(fordista) a una planificació estratègica (postfordista). Cada fase del capitalisme ha creat 
els seus propis instruments de planejament. El fordisme, en el seu cas, ha produït el 
planejament funcionalista: està pensat i legislat a escala urbana, es produeix des de l’àmbit 
exclusivament públic, i es basa en la zonificació i en paràmetres quantitatius (es valoren 
una sèrie d’elements quantificables com les unitats d’habitatges o els estàndards 
urbanístics). Aquest planejament, a causa de les transformacions en el marc econòmic i 
polític, “...és impossible que pugui ordenar el territori segons les necessitats del 
postfordisme” (Vicente, 1995, capítol 3.5). D’aquesta manera, el postfordisme ha 
comportat l’ascens d’un planejament de tipus més qualitatiu i ha encetat la controvèrsia 
entre el “pla” i el “projecte”87. La resposta de les administracions ha estat diversa. Entre 
elles, hi ha qui ha deixat de planificar per deixar d’actuar impròpiament en el mercat88. 

Però això no significa que ja no es facin plans no es pot oblidar que existeix un aparell 

legal hereu de les dècades anteriors que obliga a fer-los seguint uns certs paràmetres 
                                                             
86 Una ressenya interessant referent a la planificació estratègica és Forn, Manuel de; Pascual, Josep Mª (1995), La 
planificació estratègica. Aplicació als municipis, Manuals de Gestió. Diputació de Barcelona. 
87 En els primers moments de crisi de paradigma, alguns autors opinaven (o encara opinen) que la ciutat s’havia de 
construir per projectes (en aquest cas urbanístics), per fragments fets d’arquitectura, no per l’urbanisme racionalista i 
els seus plans. Defensaven que el pla no s’adequa a les ràpides mutacions i que el temps que passa de la seva redacció 
a la seva execució el fa inevitablement obsolet (Vicente, 1995).  
88 Com a exemple els Docklands de Londres. 
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sinó que han perdut valor orientatiu i executiu i, també, prestigi. Hi ha hagut ciutats que 
han continuat planificant, però amb nous instruments: fent plans construïts a través de la 
suma de projectes89 o bé diversificant els àmbits de planificació i els agents que hi 
participen, i descarregant-los de normativa, com és el cas de la planificació estratègica90. La 
planificació estratègica s’ha perfilat, doncs, com una forma (entre d’altres possibles però 
menys sistematitzades) de crear un projecte local. Però és evident que no n’hi ha prou 
amb la redacció d’un pla estratègic, sinó que cal que la política, dia a dia, acompanyi les 
estratègies. 
 
La tercera i darrera característica d’un projecte local exitós seria la implicació de la 
comunitat local en la seva elaboració, a través d’un procés de diàleg i negociació entre els 
agents socials moderat pel govern local. Una de les conseqüències d’això ha estat el 
desenvolupament, cada vegada més generalitzat, de processos participatius. Com escriu 
Costas (1998), la descentralització de les polítiques públiques ha vingut acompanyada 
d’una major participació de la ciutadania en la formació d’aquestes polítiques, qüestió que, 
per altre cantó,  millora la seva qualitat i resultats. Els efectes positius de la participació 
dels ciutadans en la formació de les polítiques és especialment rellevant per a les polítiques 
locals, atès que és en aquest nivell de govern on és més factible implementar la 
participació. Tanmateix, no han estat ben estudiades les raons d’aquest efecte i, per tant, 
queda obert quins són els instruments més idonis de participació i quina la relació cost-
benefici assumible. Oscar Rebollo91 és de l’opinió que el poder públic cerca dos objectius 
amb la participació social: legitimitat i eficàcia. En les últimes dècades del segle XX s’ha 
debilitat el poder dels Estats i de la societat civil en l’organització de l’Estat del Benestar i 
la societat està patint un fort procés de dualització. En aquest marc, la participació social 
en la planificació és l’única alternativa per reconstruir i enfortir el paper d’una societat 
debilitada, una participació entesa, no com un objectiu sinó com un mètode, com un 
procés educatiu. Cal buscar formes de fer, en si, participatives. 
 
Pier Luigi Crosta (1998) ha teoritzat sobre el paper dels ciutadans en l’elaboració de la 
planificació local. L’autor defensa que en la formulació i l’actuació de les polítiques 

                                                             
89 Dóna l’exemple de les àrees de nova centralitat de Barcelona. 
90 Hi ha dos publicacions recents que analitzen els diversos plans estratègics que s’han realitzat en l’àmbit català: 
Estratègies de Qualitat Urbana S.L. (1998), “El mapa dels Plans Estratègics Locals”, Elements de debat territorial, 
Diputació de Barcelona, desembre de 1998, Ganau, Joan; Mallarach, Jordi (2003), La Planificació estratègica territorial a 
Catalunya : quinze anys d'evolució, Generalitat de Catalunya, Barcelona. Les conclusions moltes vegades no són positives, 
per exemple perquè uns plans s’assemblen massa a d’altres (com ara els de la regió metropolitana de Barcelona) o 
perquè a vegades no són massa estratègics (per exemple, el TAV no es va considerar com una estratègia primordial 
als plans de Lleida, Tarragona o Girona). 
91 Article titulat “La participación en el ámbito social”, cedit en el postgrau de Gestió d’Institucions Locals de la 
Universitat de Girona, durant el curs 2000-2001. 
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urbanes i territorials92 hi entren en joc diversos tipus de coneixement (el coneixement 
precedeix l’acció). L’autor creu que el coneixement útil/utilitzable per a la construcció de 
polítiques pot estar dividit entre operadors diversos, però que, en tot cas, forma un tot i 
no es pot separar. Normalment el coneixement que s’utilitza per a l’acció territorial és el 
dels experts, els tècnics, uns operadors externs que moltes vegades no són actors locals, i 
en canvi no s’utilitza el coneixement dels actors implicats en el lloc, el coneixement  que 
ell anomena ordinari93.  
 
 
FIGURA 2-4. Tipologia de coneixement per a les polítiques públiques 
 

 
Font: Pier Luigi Crosta, 1998, p. 21 

 
 
L’Estat del Benestar, moltes vegades de caràcter reformista, ha tingut una concepció de la 
societat (del welfare) com a col·lectiu incapaç de gestionar-se i planificar-se, i a l’hora de 
planificar el territori ha donat valor només al coneixement dels tècnics públics (Crosta94). 
Aquest enfocament pressuposa la separació entre planificadors i planificats (planners i 
affected populations). Molts han cregut que aquesta distinció (teòrica i pràctica) no era del tot 
democràtica ni eficaç, i han intentat introduir la veu dels planificats en  les decisions. Però 
hi ha hagut dues postures diferenciables en la forma com s’introdueix l’opinió i la 
participació de portadors de coneixement no-experts, els ciutadans. Hi ha qui introdueix 
la “veu” dels ciutadans sense qüestionar el model tradicional de planificació, com a forma 
                                                             
92 Que defineix com “les accions intencionals de transformació (o que produeixen efectes de transformació) de 
l’organització física i funcional de la ciutat i del territori.” (Crosta, 1998, p. 15) 
93 Alguns autors anomenen els portadors de coneixement i informació no-experts amb el nom de “stakeholders”. 
94 Classe feta per Pier Luiggi Crosta el 6 de juliol de 2000 al doctorat de Planificació del Territori del Dipartimento 
Interateneo Territorio de l’Università e Politecnico di Torino. 

coneixement 

expert 
(= dels 
experts) 

ordinari 
(= comú) 

derivat de la formació 
(= activitat d’estudi) 

derivat de l’experiència 
professional 

derivat de l’experiència 
(acumulada en el temps) 

interactiva 
(produït en l’acció de qui 
l’utilitza) 



Capítol 2. La interacció entre infrastructura i ciutat segons el paradigma reticular 

 92 

per millorar-lo. I hi ha qui, en canvi, es qüestiona el model des de la base i es proposa una 
reforma completa del procés del pla. Crosta (1999) prefereix la segona opció perquè és 
l’única que garanteix una forma de diàleg i una vertadera interacció. 
 
2.2.1.3. Un nou context de les polítiques públiques 
 
Finalment, a part de les transformacions de naturalesa organitzativa, de pes polític i de 
formes de planificació de l’àmbit local, els canvis provocats per la globalització sobretot 
econòmica han afectat a l’estructura i al funcionament general dels governs i les 
administracions a tots nivells95.  
 
Segons Projecció (1999), la forma clàssica d’entendre i desplegar processos de govern ha 
estat tradicionalment fonamentada en el manteniment de dues divisòries bàsiques entre 
les esferes pública i privada, i, dins de la pública, entre els diferents nivells de govern, amb 
un absolut predomini de l’àmbit estatal-nacional. En els darrers anys, però, s’observen 
transformacions importants en aquest sentit. Per exemple, els ciutadans i el teixit social 
demanden nous espais d’implicació, tant per a la definició de problemes, de polítiques 
com per la gestió de programes i serveis. La capacitat de governar ja no flueix de manera 
unidireccional i jeràrquica des dels decisors públics als ciutadans, que prefereixen vies 
deliberatives i no impositives per a la resolució de conflictes socials96. D’altra banda, està 
canviant la distribució del pes i el treball polític entre els diferents nivells de govern, que 
fins ara dominava l’àmbit estatal-nacional. En els últims anys s’observa com el quasi 
monopoli de l’Estat-nació fa fallida i es transforma en benefici d’un complex entramat 
institucional a múltiples nivells, amb nous equilibris a favor, tot sovint, d’esferes 
supraestatals o infraestatals. En el nostre país apareixen dues dinàmiques predominants: 
l’europeïtzació i la territorialització de base regional i local97. 
 
Hi ha altres autors que descriuen els canvis ocorreguts en l’administració, com Luiggi 
Bobbio (1994). Fins els darrers anys, els responsables de les institucions han governat des 
de la legitimitat democràtica i han actuat des de la cúpula jeràrquica de l’administració. 
                                                             
95 Suposant que es pugui distingir entre govern i administració, un supòsit que alguns autors (PROJECCIÓ, 1999) 
atribueixen a la concepció wilsoniana de la societat.  
96 Veure una bona reflexió sobre aquesta nova realitat a Nel·lo (2003).  
97 “Ambdues, a més, es projecten amb major o menor intensitat sobre dos plans diferenciats del sistema polític: 
sobre el pla simbòlic, institucional i d’actors (“polity i politics”) i sobre l’esfera de les polítiques públiques 
(“policymaking”). Actualment, en el nostre context, el vector territorial adquireix major intensitat que l’europeu, i tots 
dos s’expressen amb més força en l’esfera de les capacitats de govern que en la simbòlico-institucional. Els poders 
locals, en concret, van acumulant habilitats de disseny de polítiques que exerceixen per la via de la negociació 
intergovernamental mentre que en l’imaginari col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes, la política se segueix situant, 
bàsicament, en altres àmbits superiors.” (Projecció, 1999, p.5) 
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Això ha portat a dirigir les seves intervencions de forma directa i controlada. Però aquest 
esquema s’ha començat a desmuntar a partir de la creixent desmembració i desintegració 
de l’administració. El canvi de plantejament de l’acció administrativa representa per l’autor 
el pas del fordisme al postfordisme, o, més exactament, el pas d’una situació webberiana a 
una postwebberiana. Els estats estan patint dilatacions verticals (multiplicació de nivells 
territorials) i horitzontals (multiplicació de polítiques, d’administracions, d’interessos i 
d’actors), i es transforma la rigidesa burocràtica en flexibilitat administrativa. Sorgeixen 
partenariats públic-privat, públic-públic o la combinació d’ambdós. De fet, la dicotomia 
públic/privat ha deixat d’existir en la nova administració per convertir-se en un continuum. 
Aquesta desintegració ha provocat que les actuacions administratives ja no s’executin des 
d’una única i formalitzada estructura, sinó des d’una gran diversitat d’institucions 
públiques, parapúbliques i privades que comparteixen àmbits d’actuació, negocien 
prioritats i entren en conflictes d’interessos en unes polítiques cada cop més complexes. 
 
Aquest increment de la complexitat que esmenta Bobbio (1994) és explicat per altres 
autors a partir de la metàfora de la xarxa (Projecció, 1999; Brugué, Gomà i Subirats, 
2002). Segons els autors, l’Estat-nació98 és la forma històrica i dominant de govern, però 
en els darrers temps està donant senyals d’esgotament a causa de les tensions contràries 
provocades per la globalització i el localisme. Ambdós processos desafien l’Estat-nació 
des de dalt i des de baix99. Per als autors, el govern que millor s’adapta als nous processos 
és el govern a través de la xarxa. El referent conceptual reticular serviria tant per 
caracteritzar una realitat que s’està imposant com una forma alternativa de governar. 
 
“Aquesta nova complexitat ha portat, d’una banda, a la substitució de l’estructura monolítica de 
l’administració per una estructura en forma de xarxa i, d’altra banda, a l’articulació d’una forma de governar que 
no es fa des de la jerarquia sinó des de la negociació i el diàleg interorganitzatiu.” (Projecció, 1999, p.6, 
cursives de l’autor) 
 
El govern de la xarxa afecta tots aquells actors (públics i privats) que participen en les 
diverses xarxes territorials, i aquesta dispersió de les responsabilitats de govern ha 
propiciat dues línies de reflexió: la incorporació de la societat civil a les tasques de govern 
i l’aparició d’un govern multinivell on s’articula l’eix global-local (Brugué, Gomà i 
Subirats, 2002). Per tant, els conceptes clau a l’hora d’entendre les noves formes de 
govern i d’administració per part dels politòlegs seran els de “gestió de xarxes” i “govern 
multinivell”. 

                                                             
98 Que neix com a referència territorial de govern a partir de la pau de Westfàlia (1648), i es defineix amb un marc 
analític de tres conceptes: interior, frontera, exterior (Brugué, Gomà i Subirats, 2002). 
99 Un exemple a nivell europeu és la creixent importància dels ens supraestatals (com la Unió Europea) i del 
regionalisme o el municipalisme (Brugué, Gomà i Subirats, 2002). 
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La gestió de xarxes té com a objectiu incidir sobre una xarxa d’actors, que es defineix per 
característiques com la interdependència entre actors (els actors es necessiten els uns als altres a 
l’hora de perseguir els propis objectius), models més o menys estables i institucionalitzats de relació 
(aquesta interdependència provoca una interacció sostinguda entre els diferents actors), 
autoritat no-sobirana (la xarxa ostenta un nivell significatiu d’autonomia on cap actor té el 
poder suficient per imposar-se. Els resultats són, conseqüentment, negociables i 
imprevisibles). La gestió de les xarxes s’aplica per a governar-dirigir-gestionar sistemes 
complexos, fragmentats i diversificats, com poden ser una ciutat o un sistema urbà. La 
gestió de xarxes parteix d’assumir que els diferents actors han entrat en jocs d’interacció i 
interdependència i que, per tal d’aconseguir els seus objectius, necessiten substituir les 
tradicionals estratègies “d’anar per lliure” per noves estratègies d’adaptació mútua. 
Aquesta adaptació als comportaments dels altres no és fàcil i només serà efectiva si els 
diferents actors observen clars avantatges en l’actuació conjunta (Projecció, 1999). 
Aquesta és la finalitat de la gestió de xarxes, generar cooperació voluntària a partir de 
crear situacions o expectatives beneficioses per a tots (situacions guanyadores)100. 
 
El govern multinivell no suposa un procés de descentralització de competències, sinó la 
concurrència d’aquestes. No es tracta de competir per aconseguir una determinada 
responsabilitat, sinó de compartir-la i col·laborar per aconseguir determinats objectius 
(Subirats, 2002). En aquesta col·laboració es poden dibuixar diversos nivells, els més 
sintètics dels quals serien, per als països de la Unió Europea, el local-regional, l’estatal i la 
Unió Europea. La gestió de la política pública implicaria de manera transversal a tots ells 
(veure figura 2-5). En aquest context, l’Estat ha de redefinir el seu paper i buscar la 
fórmula per adaptar-se al territori-xarxa, potser com a mediador entre les esferes política i 
econòmica i entre les activitats domèstica i internacional (Brugué, Gomà i Subirats, 2002).  
 
 

                                                             
100 La gestió de xarxes és un camp de recerca molt actiu en les ciències polítiques. Les grans línies de treball en aquest 
camp van en la doble direcció de “gestionar les interaccions internes” (game management) i “gestionar les estructures 
institucionals sobre les que opera la xarxa” (network structuring). En el primer eix trobem una xarxa (local) d’actors ja 
existent. En aquest cas es tracta d’incidir sobre la xarxa per tal de provocar interaccions que afavoreixin determinats 
objectius o resultats, com ara el desenvolupament d’una ciutat. El segon eix es refereix a les estratègies que s’adrecen 
a la reestructuració de la pròpia xarxa. Hi ha problemes que una xarxa no soluciona i, per tant, s’observa l’alternativa 
de la modificació de la pròpia xarxa. Per aprofundir sobre aquest tema ens remetem a Projecció (1999) i Brugué, 
Gomà i Subirats (2002). 
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FIGURA 2-5. Govern multinivell 
 
 

 
 

Font: Subirats, 2002, p. 411 

 
Així doncs, els especialistes en ciències polítiques recomanen que els llocs han de 
provocar dinàmiques de cooperació interna, dins la xarxa local, sense les quals és molt 
difícil ser competitius en les xarxes externes. Creuen que es pot compatibilitzar la 
col·laboració interna amb la competència externa en l’articulació d’un govern multinivell 
(cal comentar que es tracta d’uns conceptes molt semblants als de tancament operatiu i 
obertura que expliquen Maturana i Varela, 1984). 
 
“... en el cas d’un municipi, els seus governants haurien d’establir pactes, aliances i compromisos 
(col·laboració) entre els diferents agents socials i econòmics locals (xarxa interna) per a desenvolupar un 
projecte que els permetria aconseguir una posició d’avantatge competitiu respecte altres municipis de la 
seva escala (xarxa externa).” (Subirats, 2002, p. 412) 
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FIGURA 2-6. Col·laboració interna i competència externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Subirats, 2002, p. 413 
 
 
2.2.2. Governance 
 
Els canvis que s’estan produint en el camp de les polítiques públiques, com hem vist, són 
molt heterogenis i corresponen a fenòmens de diversa natura. Per aquest motiu hi ha 
hagut l’intent d’explicar aquests canvis amb un concepte que englobés un ampli ventall de 
fenòmens  i que servís de marc explicatiu pels canvis que estan succeint; el concepte de 
“governance”101 (Governa, 2002, Subirats, 2002). 
 
“La nova governance, doncs, respon a la complexitat del moment assumint i provocant una doble 
complexitat: operar des de la interacció vertical (multinivell) i des de la incorporació d’un nombre creixent 
d’actors (xarxa).” (Subirats, 2002, p. 409) 
 

En termes genèrics, la governance es pot definir com  “una modalitat de coordinació de les 
dinàmiques econòmiques i socials que es basa en la implicació i la participació d’una 
multiplicitat d’actors” (Governa, 2002). Tot i això, la mateixa autora recorda que el terme 
“governance” ha estat utilitzat per diferents autors amb significats molt diversos102. Creuant 
                                                             
101 El terme “governance” vol mostrar el canvi de model del “government”, tot i que als anys 70 aquests mots eren 
sinònims (Governa, 2002). En aquesta tesi no traduirem el terme anglès “governance”, seguint els criteris d’autors 
catalans com Brugué, Gomà i Subirats (2002), que desestimen aproximacions com “governabilitat” o “governació”. 
La traducció més adequada seria, simplement, “governar” o “capacitat de governar”.  
102Governance com a “minimal state”. Es tracta de la redifinició del rol del subjecte públic en l’oferta de serveis 
públics. Descriu la consolidació del mercat com a marc de funcionament i de la privatització com a fórmula de 
delegació dels serveis. 
Governance com a “corporate governance”. Utilitzat principalment en l’àmbit econòmic, descriu les noves 
modalitats de direcció i d’organització, tant en el sector públic com privat. 
Governance com a “new public management”. Identifica el sorgiment de metodologies i principis d’organització 
del treball de tipus privat, en el sector públic. 

Unió
Europea

Estat

Regió
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alguns aspectes de les diverses concepcions, Rhodes (1997, dins Governa, 2002) indivídua 
quatre aspectes que la defineixen: 
 
a) La interdependència entre organitzacions: els models de governance comprenen un 

espectre més ampli de fenòmens que els de government, ja que consideren el paper 
d’actors no estatals. Se superen, així, les separacions clàssiques entre l’esfera pública, 
privada i de la societat. 

b)  La interacció entre els membres de la xarxa: en els models de governance, una 
multiplicitat de subjectes entren en relació per intercanviar recursos i afavorir 
l’assoliment d’objectius comuns. 

c) La definició de regles del joc negociades i condivises: les interaccions entre els 
actors són “regulades” de forma negocial i no autoritària, on la confiança pot afavorir 
l’intercanvi entre els actors i la condivisió dels objectius. 

d) El significatiu grau d’autonomia de les xarxes respecte l’Estat, o d’un altre 
subjecte públic superior. 

 
Però dins del gran àmbit d’actuació de la governance en les polítiques públiques, en aquest 
cas ens interessa un camp més concret, aquell que fa referència a les polítiques urbanes i 
territorials. Mentre que la governance de l’economia es dirigeix de forma exclusiva a 
aconseguir l’eficiència econòmica de l’empresa, la governance urbana i territorial afronta el 
problema de la representació d’interessos, inserint en els seus objectius la dimensió social i 
política de l’acció col·lectiva. L’objectiu de la segona, per tant, se centra tant en l’eficiència 
com en la legitimitat. Els canvis que comporta la governance urbana i territorial es poden 
descriure a partir de dos aspectes principals: la redefinició territorial dels processos de 
canvi, imposats per la globalització, i la transformació de les formes i modalitats d’acció 
col·lectiva en els camps urbà i territorial (Bagnasco i Le Galès, 1997; Governa, 2002). El 
primer fa referència als processos de reorganització i rearticulació de les escales territorials 
implicades en les transformacions del territori i dels seus nivells de govern. Apareixen 

                                                                                                                                                                                              
Governance com a “good governance”. Concepció introduïda pel Banc Mundial a finals dels vuitanta per 
promoure objectius i metodologies d’intervenció en els països pobres del Tercer Món. 
Governance com a sistema sòcio-cibernètic. Categoria descriptiva per estudiar els sistemes de govern 
caracteritzats per una pluralitat d’actors, per la seva interdependència i per la multiplicitat de les formes d’acció que 
cada un porta a terme. Posa de manifest els límits del govern que actua amb esquemes impositius i jeràrquics. 
Subratlla el paper de pilotatge, de guia, de les dinàmiques de transformació, més que del control directe d’aquestes. 
Governance com xarxes auto-organitzades. Modalitat d’organització de l’acció col·lectiva en forma de xarxa. La 
forma de coordinació i organització dels subjectes es fa de forma diversa respecte el mercat (forma organitzativa 
típica del sector privat) i de la jerarquia (forma organitzativa típica del sector públic). Això representa la superació de 
les formes més tradicionals d’organització de la societat i l’economia, i de la separació entre les esferes públiques, 
privades i de la societat civil (o tercer sector). Aquests canvis afavoreixen, també de forma institucional, la 
consolidació de formes organitzatives basades en la reciprocitat i la cooperació (Rhodes 1997, dins de Governa, 
2002). 
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fenòmens com la descentralització de les competències i principis com la subsidiarietat. El 
segon descriu la superació de l’enfocament tradicional de la planificació i la consolidació 
de noves formes com el partenariat, la cooperació interinstitucional, la planificació 
estratègica, etc. 
 
Francesca Governa (2002) explica com Patrik Le Galés103 distingeix les diverses 
dimensions de la governance urbana i territorial. En primer lloc es manifesta un canvi de rol 
del subjecte públic en les polítiques urbanes i territorials. En la xarxa d’actors que es creen 
en l’acció de governance, el subjecte públic entra en relació amb els altres subjectes definint 
formes d’acció concertades, cooperatives i negocials. Així mateix, aquest subjecte públic 
desenvolupa una funció de “lideratge” o direcció del procés de decisió, coordinant els 
diversos actors involucrats. La segona dimensió fa referència a la definició dels objectius 
de l’acció, que es construeixen segons les característiques específiques de cada lloc. La 
tercera constata l’orientació a l’estratègia, o sigui, el lligam de les diverses actuacions i 
projectes a una estratègia que dibuixa el desenvolupament d’aquell territori. La quarta i la 
cinquena es refereixen a la integració interna i externa respectivament. Per integració 
interna s’entén la capacitat d’acció d’un cert territori, sobre la base de la integració 
d’organitzacions, actors, grups socials, interessos diversos, i potser conflictius, per 
elaborar una estratègia comuna de canvi. La integració externa és la capacitat d’un cert 
territori de representar-se col·lectivament a l’exterior, davant l’Estat, la Unió Europea o 
d’altres col·lectivitats locals. La darrera dimensió és la de la territorialització, entenent que 
el territori desenvolupa el rol central “d’operador actiu”. La governance, des d’aquest punt 
de vista, constitueix una forma d’acció territorialitzada per diferents raons. Les accions de 
governance urbana i territorial es dirigeixen a “construir” llocs en una societat cada cop més 
fragmentada socialment i territorialment. Aquestes accions s’exerciten moltes vegades en 
territoris infranacionals que es constitueixen en el decurs de la mateixa acció, és a dir, en 
territoris no expressament delimitats administrativament. També, les accions es relacionen 
amb les característiques socials, polítiques i econòmiques dels diversos llocs. 
 
 

                                                             
103 En un article de 1998 titulat “La nuova political economy delle città e delle regioni”, Stato e Mercato, nº 52, pp. 53-91. 
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Capítol 3. Les infrastructures de transport i els nous 
paradigmes 
 
Fins aquest moment hem intentat descriure la teoria reticular i les transformacions de les 
polítiques públiques dels països desenvolupats, de forma sintètica. La que podem 
qualificar de metateoria reticular, aplicable a camps com la geografia, economia, 
politologia, també creiem que es pot aplicar, com no, en el camp que tractem en aquesta 
tesi, el desenvolupament local urbà a partir de les grans infrastructures de transport, i el 
TAV en particular. Especialment voldríem que aquest nou rerafons teòric ens servís per 
respondre aquelles preguntes que ens fèiem al final del primer capítol: 
 
Com hem d’entendre la relació entre una gran infrastructura i la ciutat, el que s’anomenen 
els “efectes”? 
 
Quins mecanismes permeten convertir la gran infrastructura en un recurs (endogen) per a 
la ciutat, que li permeti el desenvolupament local? 
 
Com haurien d’interactuar els diversos agents implicats en el desenvolupament local 
perquè es produeixi un desenvolupament eficaç? 
 
 
Per respondre la primera pregunta utilitzarem la metàfora de l’acoblament estructural, 
dins de la teoria de sistemes, i contextualitzarem l’assentament de la infrastructura en un 
territori complex. Per a la segona farem servir els conceptes d’interconnexió i 
territorialització d’una infrastructura en el territori, dins la teoria de les xarxes. Finalment, 
per la tercera pregunta adaptarem els conceptes de la governance per explicar les relacions 
internes i externes del sistema local. Aquestes tres preguntes estructuraran aquest capítol. 
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3.1. Com hem d’entendre la relació entre una gran infrastructura i 
la ciutat, el que s’anomenen els “efectes”? 
 
En el primer capítol hem fet un petit recorregut per les crítiques als estudis dels efectes de 
les grans infrastructures de transport. Com hem vist, les crítiques es van desplaçar als 
propis conceptes d’”efecte” i “impacte” d’una infrastructura, ja que parteixen normalment 
d’un concepte d’espai de tipus continu i homogeni, que confereix a la infrastructura un rol 
determinista en el procés de desenvolupament econòmic d’un lloc, d’una ciutat. Aquesta 
manca de relació causa-efecte entre una infrastructura i unes conseqüències 
socioeconòmiques ha estat observada també de manera particular en les noves estacions 
del Tren d’Alta Velocitat. 
 
Davant la crítica generalitzada de la relació infrastructura-ciutat, hem optat per 
desenvolupar noves teories en el capítol segon, que ens permetessin canviar la concepció 
determinista entre els dos elements que s’estudien, infrastructura i ciutat. La teoria 
reticular ens aporta dues idees clau que ens poden ajudar a canviar la concepció d’aquesta 
relació: territori complex i acoblament estructural. 
 
3.1.1. Territori complex 
 
La tendència cada vegada més creixent d’intercanvi de fluxos amb tot el planeta, i que s’ha 
anomenat globalització, ha provocat, com hem vist, una tendència contrària i 
complementària que hem anomenat localisme o regionalisme. Aquesta tendència ha donat 
una nova importància al concepte “lloc” com a fet diferencial dels territoris i ha fet 
ressorgir el concepte “territori” en substitució al concepte “espai”. Hem passat d’un 
concepte simplista a un concepte complex. El territori es crea a partir d’un procés de 
“territorialització” (es dipositen uns sediments “cognoscitius i materials” que tendeixen a 
estratificar-se en el temps) i en ell apareix el “milieu”: 
 
“conjunt permanent de caràcters socioculturals sedimentats en una certa àrea geogràfica a través de 
l’evolució històrica de relacions entre els subjectes, al mateix temps en relació amb les modalitats 
d’utilització dels ecosistemes naturals locals” (Dematteis, 1994, p. 15) 
 

Per tant, hem d’entendre que la infrastructura de transport no es construeix sobre un 
espai simple, euclidià, homogeni i neutre. Es construeix damunt un territori complex i 
uneix llocs, ciutats i regions.  
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És més, a l’unir o connectar diferents territoris, està modificant la configuració del mateix 
territori, del territori preexistent, i està “creant” un nou territori a partir del procés de 
territorialització. La nova infrastructura, especialment en els nodes accessibles (una 
estació, un aeroport) formarà part del nou territori. La qüestió que haurem de determinar 
més endavant és en quin grau formarà part del territori, és a dir, en quina mesura marcarà  
les diferències d’aquell territori, i quins elements facilitaran una ràpida integració amb els 
altres elements del territori. 
 
Projectar una infrastructura de transport, per tant, no és un fet neutre i purament tècnic, 
sinó que té una alta càrrega estratègica i política per a una ciutat i una regió: és una eina 
potent d’ordenació del territori104. Per altre cantó, no hem de subestimar la influència del 
territori en la creació d’infrastructures. Si bé es podria pensar que la construcció d’una 
gran infrastructura de transport ha comportat el desenvolupament econòmic d’una regió, 
no es té mai prou en compte que la seva construcció va estar molt condicionada pel 
desenvolupament precedent d’aquell territori. O sigui, que un territori dinàmic i 
desenvolupat pot crear condicions favorables per a la construcció de noves 
infrastructures, pot autoalimentar la necessitat d’obres de transport105. S’esdevenen així 
processos sinèrgics entre la dinàmica del territori i la necessitat d’infrastructures106. 
 
Massa sovint no s’ha comprès que una gran infrastructura de transport ha de formar part 
del territori que connecta i s’ha entès, en canvi, com un espai a part. Dit d’altra manera, 
les infrastructures han estat sovint pensades i dissenyades únicament per a la circulació, de 
mercaderies i persones, però no pas per la connexió i l’articulació de territoris. En aquest 
sentit, un problema que s’observa en molts estudis del transport, segons Paola Pucci 
(1996), és considerar la infrastructura, i tota la xarxa resultant, des d’un punt de vista 
massa sectorial i diferenciat del territori on s’ubica. Segons Pucci, molts autors entenen la 
xarxa de transport com si fos una “xarxa-túnel”107, o sigui, una xarxa extraterritorial (que 
no activa relacions amb el territori) i pseudoterritorial (que representa un espai a part). 
L’autora, per tant, creu que s’ha de superar la idea de la infrastructura de transport com un 
sistema tancat, tubular, per una conceptualització de xarxa per punts, necessàriament 
                                                             
104 És especialment així, a més, perquè la inversió necessària per construir infrastructures és molt elevada, i no es pot 
portar a terme a tot arreu per igual. Cal que sigui selectiva.  
105 Hem de pensar també que en algunes ciutats la construcció d’infrastructures no es produeix per una demanda 
d’aquestes, sinó que es pot tractar d’un fet més aviat fortuït, és a dir que la ciutat se situava, en un moment donat, en 
una posició on s’ha decidit construir la infrastructura. 
106 La qüestió de les necessitats territorials aplicada a les infrastructures de transport es pot veure també en termes 
d’oferta i demanda. Existeixen unes “demandes de serveis” que es cobreixen amb unes ofertes, unes solucions 
tècniques. Palermo (1995) és de l’opinió que l’evolució del sector del transport està influenciada per les estratègies de 
l’oferta, més que pel reconeixement d’unes demandes existents. Com reconeix, la transformació immediata d’aquesta 
dinàmica és difícil. 
107 Concepte desenvolupat especialment per Gabriel Dupuy (1992).  
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“porosa” i “oberta” al territori. La xarxa infrastructural es localitza en un espai geogràfic i 
forma part de la complexitat del territori; no és un espai indiferenciat i abstracte. Per 
aquest motiu, Pucci creu que cal substituir el concepte de “circulació” pel de “connexió”, 
o el que és el mateix, cal passar d’un paradigma “circulatori” a un de “connexionista”. 
 
Un dels exemples que podem trobar en aquesta línia d’opinió és la planificació que s’ha 
portat a terme en el cas del TGV francès, la finalitat del qual és només, segons Clementi 
(1995), la d’unir nodes, descuidant però les potencialitats internes de desenvolupament 
dels propis nodes. El Schéma Directeur des Liansons Ferroviaires a Grande Vitesse aprovat pel 
Conseil Interministériel d’Aménagement du Territoire el 1992, com recorda l’autor, disposa els 
grans objectius nacionals francesos de planificació del territori en matèria d’alta velocitat. 
Defineix alguns traçats de l’alta velocitat, però no intervé en la modalitat de lligam entre 
aquestes línies i els centres urbans. En opinió de Pucci (1996), l’escassa consideració del 
problema d’enllaç amb les estacions urbanes, únics punts de connexió activa de la línia 
d’alta velocitat amb el territori, desvela que la lògica subjacent a la realització de la 
infrastructura es refereix encara a un concepte d’espai continu. 
 
Però, si la infrastructura forma part del territori i a més no produeix unes conseqüències 
deterministes en aquest, com hem d’entendre la relació entre el territori i la infrastructura, 
o més especialment entre una ciutat o regió i una infrastructura? La resposta estarà amb la 
teoria dels sistemes. 
 
3.1.2. Acoblament estructural 
 
L’enfocament sistèmic ens ajuda a entendre que no es poden estudiar per separat els 
components d’una realitat complexa, i el territori és una entitat complexa on tots els 
elements estan interrelacionats. No podem entendre, per tant, el desenvolupament 
econòmic d’una ciutat sense tenir en compte tots els elements, no només l’infrastructural. 
Així mateix, no podem entendre el desenvolupament local, sense tenir en compte tots els 
elements del sistema, no només els econòmics, sinó també els socials i ambientals. 
 
La teoria sistèmica representa un canvi important de paradigma a l’hora d’observar els 
fenòmens que succeeixen en el territori. Si bé podem separar conceptualment els elements 
que juguen en el territori, hem de ser conscients que estan fortament interrelacionats entre 
si. La ciència analítica ha cregut que es podia analitzar i entendre un sistema de transport 
de forma separada del territori, com un element isolat. Aquesta és una de les mancances 
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més criticades dels estudis que acompanyen les actuacions infrastructurals, tal i com hem 
vist en el primer capítol. 
 
Un dels errors que podem observar sovint en els estudis sobre els efectes dels transports 
consisteix, precisament, a voler isolar la variable “transport” del lloc on s’ubica, quan una 
visió sistèmica invita a tot el contrari (processos sinèrgics, interdependència, etc.). Offner 
(1993) creu que no es pot descontextualitzar la infrastructura de transport de les 
condicions polítiques, econòmiques i socials, i, com afegeixen Hoyle i Knowles (1992), 
històriques. 
 
La infrastructura de transport no és l’únic factor que intervé en les transformacions 
econòmiques d’un territori i cal, doncs, que s’integri amb d’altres polítiques econòmiques 
i, si es vol realitzar un desenvolupament sostenible, amb d’altres àmbits com l’ambiental i 
el social. Per aquesta raó, el planejament integrat esdevé una condició important per a 
produir processos de desenvolupament territorial. 
 
La teoria sistèmica, també, ens permet observar una ciutat com un sistema local territorial, 
és a dir, un sistema complex amb totes les característiques que hem anomenat 
anteriorment108. Al mateix temps, ens permet veure la infrastructura com un sistema, en 
aquest cas no autopoiètic, que reuneix les condicions de ser un conjunt d’elements lligats 
entre ells a través d’un conjunt de relacions que li confereixen una certa coherència. 
 
Des del punt de vista sistèmic de Maturana i Varela (1984), la relació que s’estableix entre 
el sistema local territorial i el sistema infrastructural es podria descriure com un 
“acoblament estructural”. O sigui, mitjançant els mecanismes de tancament operatiu i 
obertura, les estructures de una ciutat i un sistema de transport s’adeqüen mútuament al 
llarg del temps. 
 
Pucci (1996) entén també que la relació entre el sistema de transport i l’urbà es pot 
entendre en termes d’acoblament estructural. El concepte d’acoblament estructural 
contribueix  a garantir l’autonomia del sistema. És a dir, la ciutat tindrà un comportament 
i una evolució econòmica, social, urbanística pròpia, segons la seva configuració; no serà 
“determinada” per la infrastructura de transport, sinó únicament “condicionada” per 
aquesta. Com que cada ciutat, cada sistema urbà, és diferent, es portarà a terme un procés 

                                                             
108 “Un sistema local territorial és una agregació de subjectes en interacció recíproca els quals, en funció de les 
relacions específiques que tenen amb un cert ambient o milieu local, es comporten, en certes circumstàncies, com un 
subjecte col·lectiu.” (Dematteis, 1993, citat per Governa, 1997, p. 40)  
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d’acoblament estructural, una adaptació, diferent per a cada una d’aquestes amb el mateix 
sistema de transport. 
 
Això implica que la relació entre els dos elements protagonistes d’aquesta recerca, la 
infrastructura de transport i l’àrea urbana, no es poden descriure ja com a efectes o 
impactes, sinó com a adaptació mútua. El que hem d’analitzar en un estudi sobre els 
efectes socioeconòmics d’una infrastructura de transport, no és ja quins efectes té o pot 
tenir sobre un territori, sinó com s’adapta un territori a una infrastructura i viceversa. Els 
“efectes” de l’acoblament no seran només en una direcció sinó, al contrari, compartits. La 
infrastructura de transport provocarà canvis en el sistema local, així com el propi sistema 
local influirà en el funcionament de la xarxa infrastructural. Un estudi d’aquestes 
característiques haurà d’analitzar l’estructura de l’àrea urbana i proporcionar les eines que 
afavoreixin l’adaptació més oportuna del sistema local a la nova infrastructura. 
 
En conclusió, entendre el desenvolupament local a partir de les infrastructures de 
transport únicament des d’una òptica externa implicarà que la relació entre la 
infrastructura i el territori sigui tan sols en una direcció: causarà únicament uns efectes i 
uns impactes en el territori. Amb aquest punt de vista es podrà aconseguir, en tot cas, una 
“compatibilitat” (per exemple paisatgisticoambiental) de la infrastructura, d’interès 
general, amb el context local (Palermo, 1996). Des d’un punt de vista on també es tingui 
en compte el context local, en canvi, es podrà aconseguir una connexió territorial, l’adaptació 
del node infrastructural a les necessitats i voluntats del projecte local. Només si tenim en 
compte aquesta interacció complexa, tal i com defensa Governa (2001), podem utilitzar 
degudament els termes “efecte” i “impacte”, sense connotacions determinístiques. 
 
Des d’un punt de vista molt semblant, Offner (1993) parla “d’homologia estructural” per 
instruir la relació entre infrastructura i territori, una idea utilitzada per Max Weber. Segons 
aquest, 
 
“Un fenomen és explicat no per la posada en evidència d’un conjunt de causes i circumstàncies 
històriques, sinó per la posada en evidència d’un paral·lelisme entre dues “estructures”” (Offner, 1993, 
p.239). 
 

Aplicant aquest principi en el cas de les infrastructures podem a arribar a la conclusió que 
els canvis en l’organització econòmica i espacial del territori s’expliquen per la conjunció 
de dos sistemes, el sistema de transport i el sistema social, que tenen ritmes i lògiques 
d’evolució específiques. Per exemple, el TGV no provoca la creació de tecnòpolis, sinó 
que és un mode de transport que es correspon, en un moment donat, a l’aparició de noves 
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formes d’organització espacial de les empreses innovadores. Així mateix, els transports 
col·lectius urbans no valoritzen ni desvaloritzen els centres urbans, sinó que constitueixen 
un element de tipus europeu de centralitat urbana (Offner, 1993, p. 239). Offner acaba 
proposant el concepte de “congruència” per mostrar quina ha de ser la relació d’una 
infrastructura i el territori: la dinàmica de la infrastructura ha de ser congruent amb la del 
territori. És a dir, s’ha d’adaptar a les dinàmiques d’aquest. 
 
La noció d’acoblament estructural (o d’homologia estructural) és especialment interessant 
per demostrar que per descriure la relació entre una infrastructura de transport i una ciutat 
cal fixar-se en el procés com es porta a terme. Diversos autors, com Miralles (1997), han 
assenyalat que les deficiències teòriques dels estudis sobre els transports s’han produït per  
focalitzar l’estudi en el producte (el desenvolupament) i no pas en el procés. 
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3.2. Quins mecanismes permeten convertir la gran infrastructura 
en un recurs (endogen) per a la ciutat, que li permeti el 
desenvolupament local? 
 
La teoria reticular ens permet entendre també quins són els mecanismes de relació que es 
poden produir entre una infrastructura de transport i un sistema local territorial, 
mitjançant la metàfora de la xarxa. Per un cantó, podem descriure la infrastructura de 
transport com una xarxa tècnica o de suport. Per l’altre, podem descriure un sistema local 
territorial com una xarxa d’actors locals que tenen relacions horitzontals entre ells (milieu 
social) i relacions verticals amb el milieu territorial (veure la figura 2-2). 
 
Partint d’aquestes relacions, podem separar conceptualment dos processos en la interacció 
de les infrastructures i el territori: un procés de contextualització en la xarxa, o 
interconnexió, i un procés de contextualització en el territori, o territorialització (Governa, 
2001). Aquests dos processos, interconnexió i territorialització, si es produeixen, es porten a 
terme de forma paral·lela en el territori, encara que tot seguit els analitzarem de forma 
separada. 
 
El concepte d’interconnexió és molt utilitzat en l’àmbit de les infrastructures de transport 
i de les xarxes en general. Dins d’aquest terme, així com el propi concepte de “xarxa”, s’hi 
amaguen diversos sentits. Interconnexió té, com explica Margail (1995), un significat 
diferent que el de connexió. Des del punt de vista d’una xarxa tècnica, connexió significa 
unir físicament diverses línies (la morfologia d’una xarxa es desenvolupa en el temps a 
través de connexions i desconnexions), mentre que interconnexió implica almenys dues 
xarxes, que es poden combinar, interpenetrar-se, i potser fondre’s109. La interconnexió de 
Margail fa referència a les xarxes físiques, des del punt de vista tecnicorganitzatiu110. Es 
refereix a la connexió en un punt (node) entre dues o més modalitats de circulació (per 
exemple avió/tren) o entre dos nivells de la mateixa modalitat (per exemple TGV/trens 
regionals) i que implica una certa cooperació entre actors diversos, entre diversos gestors 
de les infrastructures.  
 
Però, com evidencia Dematteis (1996), la interconnexió no és tan sols una qüestió tecnica-
organitzativa, sinó també politicosocial, ja que l’objectiu de la interconnexió física és 

                                                             
109 Hi ha també d’altres conceptes que s’usen en la literatura especialitzada sobre les infrastructures de transport, i 
que indiquen diversos tipus o matisos del mateix concepte “interconnexió”, com ara correspondència, ruptura de 
càrrega, intercomunicació, intercanvi, interfase, interpolaritat, interfuncionament, intermodalitat, etc. En aquesta 
recerca no els utilitzaré. 
110 Les mateixes que tracta Gabriel Dupuy (1992).  
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incidir en els fluxos (de visitants, d’inversions...), en els valors immobiliaris, en la 
competitivitat del sistema territorial, etc. No és tan sols una interconnexió de xarxes 
tècniques sinó també d’aquelles socials i funcionals (per exemple de serveis, comercials, de 
temps lliure, etc.). Interconnectant dues xarxes, no s’assegura només la intermodalitat del 
transport, sinó també la interconnexió de cadenes de distribució comercial, d’allotjaments, 
d’itineraris, de centres diversos, etc. I encara es pot anar més enllà, i considerar la 
interconnexió de la xarxa de transport amb la xarxa dels subjectes socials locals, o sigui, 
amb el sistema local territorial. 
 
“El node d’interconnexió complexa, en quant lligam “vertical” entre xarxes amb configuracions i abasts 
territorials diversos no només ocupa físicament un lloc, sinó que pot ser vist com un component d’un 
sistema territorial local.” (Dematteis, 1996, p. 234, cursiva de l’autor) 
 

El moment en què el node infrastructural arriba a formar part del sistema territorial local, 
o s’interconnecta de manera complexa amb ell, aquest sistema el pot reconèixer com a 
recurs propi, com a part de la seva economia, de la seva imatge, i els actors poden actuar 
en conseqüència, poden utilitzar-lo. 
 
Governa (2001) ha teoritzat sobre la relació d’interconnexió entre les infrastructures de 
transport i el sistema local territorial. Com escriu l’autora, la connexió entre dues xarxes 
pot ser de dos tipus, horitzontal i vertical. La interconnexió horitzontal es produeix entre 
xarxes d’un mateix nivell, per exemple dues xarxes locals. La interconexió entre diferents 
xarxes de transport interurbà podria ser un exemple. La interconnexió també pot ser 
vertical, entre xarxes de nivell divers, local, supralocal o global. En aquesta interconnexió 
complexa funcionaria de lligam entre la xarxa global (o supralocal) i la xarxa dels actors 
locals, la xarxa social. Un exemple d’aquest cas pot ser perfectament la construcció d’una 
estació de Tren d’Alta Velocitat en una ciutat. El resultat d’això no seria una simple 
connexió de dues xarxes (interconnexió tècnica), sinó un enllaç entre dos sistemes, en 
principi diferents, però que sofreixen una modificació mútua (interconnexió espacial). Es 
produiria un “nou sistema” dotat de modalitats específiques de funcionament (Governa, 
2001). Aquesta modificació mútua dels dos sistemes ens remet una altra vegada al 
concepte d’acoblament estructural que havíem vist anteriorment. La importància de la 
interconnexió espacial que esmenta Governa rau en el fet que les dues xarxes juntes són 
quelcom diferent a les dues xarxes si les considerem per separat. És molt difícil, per tant, 
entendre els processos que pot desencadenar una xarxa de transport sense tenir en 
compte la xarxa local. 
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FIGURA 3-1.  Processos d’interconnexió de les intervencions infrastructurals 
 

 
 
Font: Francesca Governa, 2001, p. 38 

 
 
Si un primer concepte que ens ajuda a explicar la integració entre les infrastructures de 
transport i el sistema local és el d’interconnexió, aquest ens porta a un segon concepte, el 
de “territorialització”. Aquest neologisme, traduït directament de l’italià, s’entén en la 
mesura que ens movem en allò que anomenàvem més enrere, el “paradigma 
territorialista”. La territorialització podríem definir-la com el “procés d’estructuració de 
l’espai físic, i és portat a terme per la societat que l’utilitza, de manera acumulativa en el 
temps” (Lefèbvre, 1974; Raffestin, 1980; Dematteis, 1985; Magnaghi, 1990, 2000). El 
concepte de territorialització es pot aplicar a l’assentament d’una gran infrastructura de 
transport en un sistema local territorial. La utilització que la societat, o els actors locals, 
facin del node infrastructural, produirà una territorialització més complexa o menys, 
produirà una “massa territorial” més profunda o menys. En els termes vistos fins ara, la 
territorialització complexa estaria alimentant el “milieu”, estaria convertint-se en un recurs 
per al sistema local. 
 
Francesca Governa (2001) ha distingit tres possibilitats de creació de massa territorial: 
territorialització funcional, territorialització local per interconnexió i territorialització local complexa 
(veure figura 3-2). La primera forma, la funcional, es produeix pel simple procés de 
localitzar un node infrastructural en un lloc, sense que existeixi cap tipus d’interconnexió 
amb la societat local o, en tot cas, que es porti a terme molt dèbilment. En aquest cas no 
és necessària cap forma d’autoorganització local, ja que la relació és purament física i es 
limita a explotar factors de localització presents en aquesta àrea111. El producte d’una 
localització d’aquest tipus podria produir la creació d’un “no-lloc”, tal i com l’entén Pucci 
(1996). Per a l’autora, els nodes infrastructurals poden convertir-se en llocs o en no-llocs, 

                                                             
111 Si hagués de citar un exemple proper en aquest sentit, proposaria el de l’aeroport de Girona en la seva situació 
durant la majoria dels 35 anys de la seva existència. 

interconnexió 

tècnica - connexió amb la xarxa infrastructural preexistent 

espacial - connexió horitzontal i vertical entre xarxes tècniques 
                 i xarxes territorials 
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aquests últims en el cas que un espai no creï identitat112. La territorialització funcional pot 
comportar, en termes de desenvolupament econòmic, una dinàmica de valorització simple 
del territori segons el sentit que li donen Dematteis (1996) i Conti (1996), o un model de 
desenvolupament de Magnaghi (2000) del tipus top-down. Amb aquesta territorialització, 
uns actors transversals forts podran aprofitar els recursos de la ciutat davant de la 
passivitat de la societat local, sense que la infrastructura s’hagi inserit en la lògica del 
sistema local. Aquest procés pot portar, fins i tot, a formes de desestructuració del sistema 
local territorial, és a dir que la intervenció es resoldria en un joc de suma zero, si no 
negativa (Governa 2001). 
 
Una segona forma de considerar la territorialització és quan la localització de la 
infrastructura es lliga als projectes i a les intencionalitats expresses dels subjectes locals, 
realitzant amb aquests sinegies i interaccions i, en definitiva, “jocs de suma positiva” 
(Governa, 2001). S’anomena, en aquest cas, territorialització local. Hi hauria dos nivells 
diferents de territorialització local: quan la interacció es fa només amb la coalició d’alguns 
subjectes locals o quan es fa amb tota la xarxa local i el milieu. En el primer cas no s’arriba 
a una interconnexió complexa amb el territori, ja que només s’aprofiten unes oportunitats 
per part d’uns subjectes. En el segon, la infrastructura entra a formar part de la lògica del 
sistema local, del milieu, i activa potencialitats d’aquell territori. La infrastructura, en el 
darrer cas, té un “valor territorial adjunt” produït per l’acció comuna dels subjectes locals, 
 
“els quals entren en relació entre ells i amb el milieu per rebatre els estímuls, i/o aprofitar les oportunitats, 
que provenen del nivell global i que es concreten en la projectació/realització de la mateixa intervenció.” 
(Governa, 2001, p. 40) 
 
La diferència entre els dos tipus de territorialització local mostra, si més no des del punt 
de vista teòric, la diferència entre el sistema local i el sistema local territorial. 
 
 

                                                             
112 El concepte de no-lloc ha estat desenvolupat àmpliament per diversos autors. Els més significatius són: Relph, E. 
(1976), Place and placeness, Pion, Londres, i Yi-fu Tuan (1979), Space and place: the prespective of experience, Edward Arnold, 
Londres. 



Capítol 3. Les infrastructures de transport i els nous paradigmes 

 110 

FIGURA 3-2. Processos de territorialització de les intervencions infrastructurals 
 

 
 
Font: Francesca Governa, 2001, p. 39. 

 
 
Si haguéssim de traslladar aquestes reflexions teòriques a una imatge que transmetés el 
màxim possible les idees expressades optaríem per la figura 3-3, que podem observar 
seguidament. Aquesta figura pot ser útil per exposar dues situacions diverses i 
contraposades de relació entre una xarxa de transport i un sistema territorial local. 
Podríem considerar que estem parlant de la xarxa de Trens d’Alta Velocitat i de les 
estacions localitzades en les diverses ciutats del seu recorregut.  En un primer cas, l’estació 
TAV es situaria en una ciutat on es crearien lligams dèbils amb la xarxa local d’actors. 
Aquests lligams dèbils signifiquen la manca d’utilització dels actors locals per portar a 
terme estratègies econòmiques. Aquesta situació pot succeir, per exemple, quan l’estació 
es localitza en un espai llunyà de la ciutat, on no existia abans cap nucli d’activitat. Podria 
ser el cas, per exemple, de les estacions franceses Mâcon i Montchanin, les dues ciutats 
amb estacions perifèriques que hem vist al capítol primer. Aquestes ciutats van veure el 
TGV com un motor de desenvolupament econòmic, però quinze anys després de la seva 
construcció s’ha demostrat el fracàs d’aquest objectiu. Les raons que addueix Martí-
Hennebreg (2001a) serien la manca de connexió amb la xarxa ferroviària preexistent i la 
dificultat de crear activitat ex novo allà on no hi havia res113. Fins i tot en el cas que al 
voltant de l’estació s’hi localitzés alguna empresa, no es podria considerar l’estació com un 
recurs preeminent per a la ciutat, sinó per alguns agents concrets, les empreses 
localitzades. 
 
Hem de recordar que la localització de l’estació en un espai cèntric, a una distància 
propera,  per exemple, al centre de la ciutat, no és un fet determinant per a què es creïn 
relacions amb els actors locals. Si bé podem entendre que la proximitat al centre de la 
                                                             
113 Altres estacions situades en ciutats mitjanes o petites, com Maçon-Loché, Montbard, Beaune i Chalon-sur-Saône, 
els efectes del TGV tampoc van resultar ser els esperats des del punt de vista de la localització de les empreses 
(Martí-Henneberg, 2000, 2001a). 

territorialització 

funcional - localització de la intervenció en un territori 

local 

per interconnexió - interacció amb les xarxes  
locals de subjectes 

complexa - interacció amb la xarxa local i el 
milieu 
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ciutat, o a un espai de gran activitat urbana, pot ser beneficiós, aquest fet no assegura per 
si sol la transformació de l’estació en un recurs del milieu114. El que importa en definitiva 
és la connectivitat de la xarxa amb els actors (un concepte lligat als principis topològics de 
la xarxa) més que no pas la distància territorial. Això explicaria per què una estació de 
TAV, perifèrica o no, pot comportar activitat econòmica o ser “ignorada” pels fluxos 
econòmics generats pels actors locals. 
 
El segon exemple de la figura 3-3. representa una estació de TAV on es produeixen els 
fenòmens d’interconnexió i territorialització. El node infrastructral forma part de la xarxa 
local, té relacions horitzontals amb els altres elements del mileu social, es tracta d’una 
interconnexió complexa. A l’entrar a formar part de la xarxa local, forma part dels 
recursos, es territorialitza. El milieu es fa més ampli (té més gruix), és reconegut pels agents 
com un recurs i és utilitzat per les estratègies locals. Recordem que no es tracta de la 
posició territorial (el dos nodes representen que estan al mateix lloc), sinó de les relacions 
amb els actors locals. 
 

                                                             
114 De la mateixa manera, una estació perifèrica pot convertir-se en part del milieu territorial de la ciutat tot i ser 
distant del centre. 
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FIGURA 3-3. Interconnexió i territorialització d’una infrastructura de transport en 
un sistema local territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 
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3.3. Com haurien d’interactuar els diversos agents implicats en el 
desenvolupament local perquè es produeixi un desenvolupament 
eficaç? 
 
Fins aquest moment hem reflexionat sobre les relacions que es donen entre una ciutat i 
una infrastructura des dels punts de vista sistèmic (acoblament estructural) i reticular 
(interconnexió i territorialització). Per respondre la tercera pregunta convé considerar 
quins són els mecanismes (especialment els polítics) que han de fer possible la relació 
fructífera entre dos elements i provocar el desenvolupament local efectiu d’una ciutat. Dit 
d’altra manera, hem de preguntar-nos com s’ha de planificar i governar el procés 
d’implantació d’una gran obra en una ciutat. La resposta genèrica a aquesta pregunta, 
vistes les opinions dels nombrosos experts, és que s’han d’instaurar processos de 
governance. 
 
Recordem que governance és pot definir en termes genèrics com “una modalitat de 
coordinació de les dinàmiques econòmiques i socials que es basa en la implicació i la 
participació d’una multiplicitat d’actors” (Governa, 2002), o en termes més concrets de 
governance territorial i urbana, com “un procés de coordinació d’actors, de grups socials, 
d’institucions per atendre les pròpies fites discutides i definides col·lectivament dins 
ambients fragmentats, incerts.” (Bagnasco i Le Galès, 1997). 
 
Els actors que interactuen en el procés de govern i planificació de les grans infrastructures 
de transport, i concretament del tren d’Alta Velocitat, són molt diversos. Els podríem 
classificar per diverses categories, públics o privats, individuals o col·lectius, locals, 
regionals, estatals, globals. Probablement la classificació que ens serà més útil per parlar de 
desenvolupament local en els termes de la teoria reticular és la distinció entre els agents 
locals (aquells que actuen dins del sistema territorial local) i els agents supralocals (els que 
actuen a d’altres escales superiors, però en tot cas fora del sistema local). Dins dels agents 
locals podríem citar el govern del municipi (o de diversos municipis, en el cas que hi 
siguin), el govern territorial (d’una província, un departament), les institucions 
econòmiques (sindicats, patronals, cambres de comerç, associacions empresarials...), 
institucions de formació (universitats, centres de recerca, centres de formació), 
institucions culturals (associacions culturals, organitzadors d’esdeveniments), associacions 
ambientalistes, empreses, ciutadans, etc. Els agents supralocals estarien formats pels 
governs supralocals (regional, estatal, europeu,) amb els diversos àmbits sectorials (medi 
ambient, desenvolupament econòmic, transport), empreses constructores i/o gestores de 
la nova infrastructura, empreses ferroviàries, etc. 
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El joc entre els diversos actors territorials sembla ser un dels factors determinants en l’èxit 
del procés de desenvolupament local. Aquest joc d’actors cal que es porti a terme en dos 
grans àmbits de relació. En primer lloc, es pot descriure una relació entre els actors locals 
entre si (qualificat per molts autors com a relacions horitzontals). L’èxit d’aquestes 
relacions es mesura en el grau de cohesió del projecte local. En segon lloc, es pot 
descriure un joc vertical d’actors entre els diversos nivells administratius i les diverses 
escales de funcionament (qualificat de relacions verticals o multinivell). L’èxit en aquest 
joc permetrà reduir la conflictivitat i facilitarà el procés de desenvolupament local. 
Aquestes dues dimensions de relació entre els actors territorials és vista per diversos 
autors com una nova, i necessària, forma de governar el territori: 
 
“La nova governance, doncs, respon a la complexitat del moment assumint i provocant una doble 
complexitat: operar des de la interacció vertical (multinivell) i des de la incorporació d’un nombre creixent 
d’actors (xarxa).” (Subirats, 2002, p. 409) 
 

Si observem la relació infrastructura-territori des d’un punt de vista local, per exemple des 
del punt de vista d’una ciutat que ha d’albergar una estació de Tren d’Alta Velocitat, 
podem descriure aquestes dues dimensions, horitzontal i vertical de la següent forma. Pel 
que fa a les relacions horitzontals, podrem observar fins a quin punt l’anunci de l’arribada 
del TAV a la ciutat ha desencadenat un procés de canvi115 a la ciutat i ha servit per definir, 
o redefinir, el projecte local. L’actitud que la ciutat, com a actor col·lectiu, prengui davant 
els actors supralocals podrà condicionar l’adequació del projecte infrastructural a les 
necessitats locals. Per tant, podrem observar també com s’han portat a terme les relacions 
verticals, quina ha estat l’actitud de l’actor local, quina ha estat la voluntat de negociació 
dels actors estatals planificadors, etc. Giuseppe Dematteis (2001) reflexiona en aquest 
sentit. Davant d’una gran obra infrastructural, els governs locals poden reaccionar de 
forma diversa: des de plantejaments negatius-defensius, a uns altres projectuals-actius. El 
primer consisteix a considerar el projecte supralocal com un input extern que té impactes 
en el sistema local territorial on es localitza. El problema que es plantejarà el govern local 
en aquest cas serà preveure i gestionar aquestes conseqüències, cercant de reduir les 
negatives, demanant compensacions monetàries i distribuint aquelles positives com si tot 
es reduís a un joc de suma zero116. El plantejament projectual-actiu refusa aquesta visió 
                                                             
115 Aquest canvi pot ser fruït d’una entesa no conflictiva entre els agents locals o pot ser degut, en canvi, a una 
reacció d’alguns agents (p.e. ambientalistes), que provoquen canvis substancials en el projecte local original. 
116 Dematteis posa l’exemple del nou túnel del Tren d’Alta Velocitat que ha d’unir Lió i Torí. Si haguéssim de buscar 
un exemple aproximat del nostre país, podríem proposar l’exemple de l’eix del túnel de Bracons que ha d’unir Olot i 
Vic. Com que el projecte de túnel ha estat, des del seu inici, vist generalment com una imposició del govern de la 
Generalitat, la societat local ha tingut una reacció d’oposició, ha adoptat una posició “negativa-defensiva”. El 
problema d’aquesta posició social és, segurament,  que no ha permès que es produís una actitud “projectual-activa” al 
voltant d’aquesta actuació, és a dir que la manca de processos de governance ha pogut limitar la capacitat de 
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del sistema local com una màquina banal i el considera, en canvi, com un sistema 
complex, capaç d’autoorganitzar-se i relacionar-se amb els subjectes supralocals 
promotors o mediadors de la gran obra. La infrastructura de transport és vista aquí com 
una oportunitat per valoritzar els recursos del milieu, a través de l’autoorganització dels 
subjectes locals117. Això requereix visions estratègiques i accions de governance dirigides a 
l’interior del sistema (construcció de la xarxa de subjectes al voltant d’un projecte de 
contextualització territorial), i dirigides a l’exterior (negociació de les condicions 
d’interconnexió complexa amb els promotors supralocals). 
 
Aquestes dues tipologies de relació entre els actors, que podem anomenar interna 
(horitzontal) i externa (multinivell), es porten a terme simultàniament i la seva gestió 
representa, per a Subirats (2002), un dels reptes més importants de la nova governance. 
L’autor creu que els diversos nivells governamentals: 
 
“... han de disposar de forma simultània de la suficient autonomia per a dissenyar els seus projectes de 
desenvolupament de la xarxa interna d’actors i de la suficient visió per comprendre que també han de 
sumar-se de forma cooperativa a projectes superiors (xarxa externa).” (Subirats, 2002, p. 413) 
 

El que haurem d’estudiar, doncs, són les característiques de la xarxa interna i de la xarxa 
externa. 
 
3.3.1 Govern de la xarxa interna: la infrastructura com a suport d’accions 
locals 
 
Una de les condicions per portar a terme la interconnexió i la territorialització d’una 
infrastructura o l’acoblament estructural entre els dos sistemes, com hem vist fins ara, és 
que la ciutat-lloc prengui un paper actiu en l’elaboració del seu projecte i en la decisió del 
paper que ha de jugar-hi la pròpia infrastructura de transport. Com que el procés de 
desenvolupament té un caràcter inequívocament endogen, cal que la infrastructura 
s’integri en el projecte de la ciutat o de l’àrea urbana i que formi part de la identitat local. 
De fet, com assegura Pucci (1996), la nova infrastructura pot comportar canvis només en 
el moment en què els actors econòmics i polítics se n’apropien per realitzar noves 
estratègies espacials. Offner (1993) és de la mateixa opinió a l’afirmar que la infrastructura 
de transport no és pas una “cosa”, una realitat estàtica, sinó un suport d’accions (Offner, 
1993), i afegeix que cal comprendre una nova obra de transport, 
 

                                                                                                                                                                                              
desenvolupament local d’aquest territori. Sobre el joc d’actors i la descripció del conflicte del túnel de Bracons es pot 
consultar el recent capítol de Castañer, Mita et alii (2003). 
117 Demateis posa l’exemple de Novara, un dels tres casos d’estudi d’aquesta tesi. 
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“no solament com un factor d’amplificació i acceleració de tendències preexistents, sinó també com un 
instrument potencial d’estratègies dels actors territorials”. (Offner, 1993, p. 238) 
 

La infrastructura de transport passa a ser, des d’aquesta perspectiva projectual, una 
poderosa oportunitat de transformació i de canvi, malgrat l’existència d’unes tendències 
preexistents que tindran també, juntament a les condicions locals, molt de pes en 
l’evolució de la ciutat. 
 
Recordem que la ciutat podem contemplar-la en una doble lògica, una referent a 
l’organització social i una altra com a agent territorial, amb un projecte i unes eines 
polítiques per portar-lo a terme (Cox i Mair, 1991; Governa, 1997; Bagnasco i Le Galès, 
1997). Aquesta segona lògica permet a la ciutat convertir-se en un “actor col·lectiu”, dotat 
d’autonomia i d’estratègies, que emergeix del joc entre els actors i la seva estructuració, i li 
permet jugar un paper cabdal en el propi desenvolupament local. La construcció de la 
ciutat com a actor col·lectiu és realitzada per les elits urbanes i, com a fet polític que és, 
requereix l’acció del govern local. En aquest procés de construcció es reforça o es crea 
una identitat col·lectiva lligada a la ciutat i es concreta en l’elaboració d’un projecte local 
(Bagnasco i Le Galès, 1997). Finalment, el projecte local ha de permetre l’aprofitament 
dels recursos del milieu i també, tal com recorda Governa (1998), ha de permetre gestionar 
els diversos interessos dels actors que en formen part, encara que a vegades siguin 
divergents entre si. Ha de permetre gestionar la conflictivitat interna.  
 
En els apartats anteriors assenyalàvem que el projecte local ha de complir tres condicions 
perquè sigui efectiu: visió integrada de la ciutat, perspectiva estratègica i implicació de la 
comunitat local en la seva elaboració (Tarroja, 2000). La forma com es construeix el 
projecte local, així com els documents de planificació que expliciten els seus objectius, 
poden ser de ben segur molt diversos. Aquest serà un dels objectes d’estudi dels casos que 
veurem més endavant. En tot cas, el tipus de planificació que sembla englobar les diverses 
necessitats del projecte global és la planificació estratègica, entesa de la manera més 
genèrica, és a dir que pot prendre diferents formes, des del “Pla Estratègic” a la integració 
dins d’altres instruments de planificació existents. La planificació estratègica, a priori, pot 
integrar diversos àmbits de planificació, l’econòmic, el social i l’ambiental; des d’una 
perspectiva territorial pot plantejar com la nova infrastructura de transport resitua la ciutat 
dins el context territorial; té la voluntat d’implicar i fer participar els agents locals, etc. 
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3.3.2. Govern de la xarxa externa: la gestió de la conflictivitat i la cooperació 
vertical d’actors 
 
Una definició de govern de la xarxa externa és el “procés de col·laboració entre els 
diversos nivells de govern per aconseguir determinats objectius” (Subirats, 2002). Aquests 
objectius corresponen als diferents projectes que cada nivell administratiu té per a la nova 
infrastructura. Però sovint aquests projectes no són iguals, i a vegades no són 
complementaris. Això pot fer sorgir conflictes importants entre les diverses escales 
territorials. Els conflictes provocats per la construcció de grans infrastructures, com el 
TAV, han estat descrits arreu d’Europa, i han estat una font de recerques acadèmiques 
tant a França118, Itàlia119 com a Espanya120  
 
Una reflexió sobre l’estructuració de projectes de l’Alta Velocitat a Espanya és la 
proposada per Solans et alii (1996). Segons aquests, es poden distingir, almenys, tres tipus 
d’agents respecte el tren d’alta velocitat. 

 
a) Per un cantó els experts en transport i els gestors de les companyies ferroviàries. Veuen l’alta 

velocitat com una gran oportunitat del ferrocarril de recuperar part del mercat del 
transport de distàncies mitjanes i llargues, jugant a fons la carta de la velocitat i 
facilitat de penetració en el centre de les ciutats més importants. L’alta velocitat 
competiria amb l’avió en els corredors de gran trànsit i permetria captar fluxos 
importants amb tarifes relativament altes que proporcionen excedents 
d’explotació. Per tant, es buscarà la unió de grans ciutats (com Madrid-Barcelona) 
en el mínim temps, des dels punts més centrals. 

 
b) Per un altre els planificadors territorials i polítics locals i regionals. Veuen l’alta velocitat 

com un instrument de política territorial i econòmica. La xarxa òptima serà aquella 
que serveixi millor a certs objectius territorials (descongestió, noves centralitats) o 
econòmics (competitivitat). La xarxa incorporarà més estacions que en el cas 

                                                             
118 Un dels casos d’estudi més estudiats a França és el conflicte sorgit en la construcció del TGV Méditerranée, del qual 
veurem una síntesi en el capítol 4. Els autors que han tractat el joc d’actors són Laurence de Carlo (2002) i Jacques 
Lolive (1998, 1999). Una altra publicació molt recent i que mostra les noves tendències d’estudi dels actors en la 
planificació de les infrastructures de transport a França és el número monogràfic de la revista Metropolis dirigit per 
Offner, Jean-Marc (2002) (dir.), “Projets et politiques de transport: expertises en débat”, Metropolis, nº 108/109.  
119 A Itàlia també hi ha estudis interessants sobre el paper dels actors en la planificació de les infrastructures 
(especialment el TAV), els processos de conflictivitat i les metodologies de negociació. Un exemple és el llibre de 
Spinedi, Marco (1999) a cura de, La gestione dei conflitti locali nelle opere infrastrutturali: il caso dei trasporti, Nomisma, 
Inchiostri Associati Editore, Bologna. Un altra publicació interessant, aquesta centrada en la línia de TAV entre Torí 
i Milà, és la de Ferlaino i Levi Sacerdoti (2001).  
120 Pel cas espanyol podem recórrer als casos dins de Catalunya descrits a Nel·lo (2003). Si descriuen casos de 
conflictivitat per l’Alta Velocitat a Lleida i al Camp de Tarragona, però també per d’altres infrastructures de 
transport com l’eix viari de Bracons i el port de Sant Feliu de Guíxols.  
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anterior i es deformarà per servir ciutats de dimensió mitjana o punts singulars 
(aeroports, nous centres terciaris) encara que siguin parades poc rendibles per a 
l’explotador. 

 
c) Finalment els ambientalistes. Es preocupen per al deteriorament del medi ambient 

que provoca la nova via d’alta velocitat, així com l’alt consum energètic que suposa 
el seu funcionament. A més, es denuncia la desigualtat territorial que causa i 
accentua el TAV per culpa de les poques parades que pot realitzar en un territori. 

 
Els autors comprenen, d’aquesta manera, que el model de l’Estat sigui el corresponent al 
primer dels agents, però també creuen que els arguments dels planificadors territorials, 
especialment si es tracta d’una obra pública, són de pes i que han de tenir-se en compte 
altres arguments a part dels purament comercials. Els autors plantegen també els 
interessos dels ambientalistes. En aquesta classificació, però, queden molt diluïts els 
interessos locals, els de les ciutats, els dels municipis que reben l’estació de TAV, que a 
vegades poden no ser coincidents amb els regionals. Reivindicar la importància dels 
interessos a aquest darrer nivell és una de les raons d’aquesta tesi.  
 
D’una manera semblant, Palermo (1998) creu que existeix, en el cas de les infrastructures 
de transport (però també en moltes d’altres), una doble lògica: la necessitat d’acomplir 
unes necessitats generals i unes de particulars, que moltes vegades poden entrar en 
contradicció i conflicte121. Per aquest motiu, cal no caure ni en una planificació únicament 
nacional de les infrastructures, d’escala vasta, ni en una excessivament localista i 
autoreferencial, que perdi de vista l’interès general. Cal trobar un terme mig, integrador 
des dos punts de vista i de les dues necessitats, la local i la supralocal. 
 
La teoria sistèmica ens demostra que, davant d’un sistema local territorial (com qualsevol 
sistema complex), podem adoptar una perspectiva interna o bé externa al mateix. Aquesta 
tria condicionarà la nostra percepció dels problemes i les seves solucions per abordar la 
qüestió del desenvolupament urbà122. Així mateix, quan es parla del desenvolupament 
                                                             
121 Palermo (1998) manifesta que es poden distingir a Europa tres nivells de polítiques, el nivell superior, el de la 
Unió Europea, el “nivell intermig”, format pels governs nacionals i la funció de govern local, el tercer nivell, estaria 
representat pel context territorial local, i s’encarregaria d’assolir les demandes i les necessitats locals, particulars. 
122 Una visió externa pot portar a concebre la planificació com una pràctica de resolució de problemes: es pensa que 
es coneix l’estat inicial del sistema i l’estat final al que es vol arribar, de manera que la solució apareix com a resultat 
d’una intervenció des de fora, sense tenir en compte quins són i com actuen els agents. Des d’aquest punt de vista es 
considera els territoris com objectes passius sobre els quals s’intervé. Una visió interna, en canvi, considera el territori 
com un objecte actiu (una màquina no banal), un sistema local territorial. El desenvolupament d’una àrea urbana 
requereix conèixer quines són les característiques internes, la seva capacitat d’organització, les representacions que es 
fan de la realitat (el domini cognitiu), i incorporar, així, els arguments dels actors locals. Amb aquest punt de vista es 
posa de manifest que la intervenció important no és la que es produeix directament, sinó la indirecta, la que a través 
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urbà en funció de les infrastructures de transport, es pot adoptar un punt de vista extern, 
global, al sistema local, o, al contrari, es pot adoptar el punt de vista del territori, de 
caràcter local, un punt de vista intern als diversos contextos locals (Governa, 2001). Rafel 
Llussà (1999) ens ajuda a sintetitzar la utilitat de l’enfocament sistèmic per resoldre la 
situació que plantejava Palermo, és a dir, com es poden lligar les representacions 

objectives i generals del desenvolupament econòmic en el nostre cas a partir de les 

infrastructures que s’elaboren “científicament”, de forma externa, amb les auto-
representacions locals. L’estudiós de la realitat social que vulgui donar criteris per a l’acció, 
no pot sobreposar les seves classificacions “científiques” a les que prevalen entre els 
agents socials locals; per això es proposa que cal definir la idea que els protagonistes tenen 
de la seva realitat i després intentar bastir un pont que els permeti connectar ambdues 
percepcions. Així, el problema del desenvolupament local, abans que un problema de 
mercat i dels factors de l’oferta, és un problema de comunicació, és a dir, de llenguatge, de 
representacions, de modalitats cognitives123. 
 
Però la planificació de la infrastructura de transport no pot estar condicionada únicament 
a les voluntats del govern local ni pot ser únicament gestionada pels actors locals, sense el 
suport institucional i la capacitat organitzativa del ens territorials intermitjos, coordinats 
també amb el govern estatal124. Paral·lelament a la intencionalitat del sistema territorial 
local, doncs, cal que els nivells superiors de govern apliquin la cultura de la negociació i el 
diàleg, el que hem anomenat “governance”. 
 
La governance urbana i territorial, aplicada en el camp de les infrastructures de transport, 
conté una forta necessitat de transcalaritat, ja que les xarxes de transport responen a 
diversos nivells, segons el seu abast i la seva lògica. La natura transescalar dels processos 
de desenvolupament a través d’infrastructures de transport requereix la predisposició de 
les institucions a concertar la planificació a diversos nivells, des del nivell propi de les 
grans obres de transport (nacional o europeu) a aquells nivells territorials pertinents 
(regional o local). En els casos més comuns, el projecte d’una gran obra de transport 
s’elabora i es decideix a un nivell superior i es presenta com a projecte “obligat” als nivells 
territorials inferiors. El repte que es planteja aquí és la planificació més elàstica de la 
                                                                                                                                                                                              
del coneixement del funcionament del sistema i a través dels estímuls necessaris porta a canviar els comportaments 
del sistema local. 
123 Llussà ho extreu de Becattini , 1987 i Vagaggini, 1990. El mateix autor proposa un exemple en aquest sentit. Un 
punt de vista únicament extern hauria portat a dissenyar una estratègia per a disminuir el trànsit de Barcelona basada 
en la construcció de nous carrils i cinturons de ronda. Davant la ràpida congestió s’ha optat per introduir un punt de 
vista intern, implicar els agents i “...les institucions ciutadanes en la definició de les estratègies encaminades a afrontar 
el problema de la congestió.” (Llussà, 1999, p.254) 
124 No hem d’oblidar que aquest últim manté, en el context comunitari europeu, una posició institucional central i un 
paper negociador decisiu entre els estats membres. 
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infrastructura perquè els subjectes que operen a una escala local puguin negociar amb els 
nivells superiors la forma de lligar la infrastructura al propi projecte de desenvolupament. 
Aquest repte implica que el subjecte públic deixi de representar un paper de decisor i 
finançador de la infrastructura, per interpretar un rol de pilotatge i d’acompanyador del 
desenvolupament. 
 
En termes de SLoT,  si el sistema no aconsegueix tenir prou cohesió interna i prou 
capacitat d’influència externa per adaptar el projecte infrastructural (imposició), corre el 
risc de perdre les oportunitats per provocar processos de desenvolupament local. 
 
 
FIGURA 3-4. Relacions internes i externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia 
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Capítol 4. Proposta per a una metodologia d’estudi 
 
A partir de la base assentada en el capítols teòrics, passem ara a proposar una metodologia 
on s’indiquen quin són els elements clau que s’han de tenir en compte a l’hora de  
potenciar el desenvolupament local a partir d’una infrastructura com el TAV. Això respon 
a les necessitats de l’objectiu central de la tesi125, i en especial a l’objectiu segon “Elaborar 
una metodologia d’estudi que permeti analitzar i avaluar com s’ha portat a terme el procés d’implantació 
del Tren d’Alta Velocitat a les ciutats mitjanes”. En definitiva, el que es pretén és proposar una 
metodologia que sigui útil per ser aplicada a qualsevol ciutat mitjana europea, tant per 
estudiar el que ha suposat la implantació de l’Alta Velocitat, com per prepara-la per rebre 
una futura estació de TAV. 
 
Per elaborar la metodologia es parteix de la base que són tant importats els elements 
objectius de la intervenció com els elements organitzatius (hipòtesi 2). Per tant, d’aquestes 
ciutats, s’han d’estudiar els aspectes més tècnics, clàssics, però també, de forma més 
aprofundida, els aspectes relacionals dels agents –qüestió que ha estat sovint més 
oblidada– i fins a quin punt han comportat processos de governance urbana i territorial. 
 
La metodologia ha d’anar en funció, en darrer terme, de valorar fins a quin punt el TAV 
pot comportar processos de desenvolupament local, a partir de l’anàlisi de l’SLoT, el 
milieu, el valor afegit territorial, etc. En aquest sentit, la metodologia que proposem ha de 
ser útil per descriure els fenòmens succeïts, però també ha de ser útil per a l’acció, per a la 
planificació futura d’altres ciutats amb TAV. 
 
 
4.1. Metodologies existents com a base per una definició 
 
Per elaborar la proposta és imprescindible que ens remetem a algun treball que ens pugui 
servir de base  per elaborar una metodologia pròpia. Amb aquesta finalitat ens podem 
fixar en dos treballs molt interessants, un elaborat per Leo van den Berg i Peter Pol (1998) 
i l’altre per Giuseppe Dematteis (2003). En el primer s’analitzen 14 àrees urbanes de 
ciutats mitjanes europees i ens mostra aquells elements que són determinants per al 
desenvolupament de la ciutat a partir del TAV126. Aquest treball representa, segurament, 

                                                             
125 “Estudiar processos que permeten aconseguir un desenvolupament local a llarg termini de les ciutats mitjanes a partir de la 
implantació d’una gran infrastructura com el Tren d’Alta Velocitat” 
126 Prové d’un estudi del Eurocities Working Group for High-Speed Train, del 1997. També ens basarem en un estudi dels 
mateixos autors sobre la capacitat d’urbanització en 8 ciutats europees (Berg i Pol, 1997). 
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l’estudi comparatiu de ciutats amb TAV més interessant que s’ha realitzat fins el moment, 
especialment per la determinació d’una metodologia d’anàlisi metòdica i rigorosa dels 
aspectes lligats al TAV127. L’altre és un assaig metodològic per analitzar la capacitat dels 
projectes locals per provocar processos de desenvolupament local i serà de gran ajut per 
extreure les conclusions d’aquesta tesi. A part d’aquests treballs també podríem citar-ne 
d’altres com els de Bellet (2000a, 2002). 
 
Metodologia de Berg i Pol 
 
La metodologia que utilitzen Berg i Pol (1998) és doble. Primerament van obtenir 
informació de les entrevistes realitzades a personalitats clau de cada ciutat, com ara 
autoritats locals i regionals, cambres de comerç, etc., per adquirir informació de valor 
qualitatiu. Després, van realitzar una anàlisi de cada ciutat seguint un esquema que intenta 
abastar la complexitat de la ciutat, un esquema que serveix per fer una “anàlisi integral”. 
Els criteris que es tenen en compte per aquesta anàlisi (tal com es veu en la figura 4-1) són 
sis: Accessibilitat, Potencial econòmic, Qualitat del medi ambient, Equilibri de la 
distribució espacial de les activitats, Equilibri de la distribució social dels efectes i 
Capacitat d’organització. 
 
FIGURA 4-1. Anàlisi integral del TAV  
 

 
 
 
 
Font: Berg i Pol, 1998, p. 9 

 
 

                                                             
127 Aquesta metodologia d’estudi és aplicada a les següents ciutats europees: Amsterdam, Anvers, Brno, Brussel·les, 
Colònia, Ginebra, Lieja, Lille, Lió, Marsella, Nantes, Rotterdam, Estrasburg i Torí. Algunes d’aquestes ciutats estaven 
connectades a la xarxa TGV en el moment de fer l’estudi i d’altres encara no, encara que ho havien d’estar en les 
dècades properes. Aquest fet serà també útil en els nostres casos d’estudi. 

Creixement econòmic 
Qualitat de vida 

Distribució espacial 
Distribució social 

Canvi de 
l’accessibilitat 

Capacitat 
d’organització  



Capítol 4. Proposta per a una metodologia d’estudi 

 123 

Aquests criteris, segons els autors, possibiliten el correcte anàlisi de les ciutats estudiades i 
permeten saber fins a quin punt el Tren d’Alta Velocitat pot comportar un 
desenvolupament local a les ciutats. Tal i com escriuen: 
 
“Aquest llibre s’ocupa de la qüestió: com pot el tren d’alta velocitat aportar una contribució òptima al 
desenvolupament a llarg termini del benestar en regions urbanes? Per ser més específic, com pot el sistema 
TAV ser integrat en una regió urbana per contribuir eficientment i efectiva a un desenvolupament 
econòmic urbà equilibrat i sostenible socialment i espacialment?.” (Berg i Pol, 1998. p. 9) 
 
A part de la pròpia metodologia, és molt interessant el concepte que utilitzen Berg i Pol 
(1998) per determinar la relació entre TAV i ciutat, que defineixen com “integració”, un 
concepte equiparable al de “territorialització” de la infrastructura en la ciutat. El fet de 
parlar de com s’”intregra” una infrastructura en un context urbà, doncs, significa que el 
treball parteix d’una base comuna amb les teories que hem desenvolupat fins el moment, 
és a dir que es defuig de parlar de la infrastructura com un element extern, capaç de 
produir uns efectes en un espai entès com una màquina banal, i intenta estudiar els 
diversos casos a partir de la complexitat de les relacions entre la infrastructura i la ciutat. 
Els aspectes estudiats per Berg i Pol (1998) els desenvoluparem més endavant en la nostra 
proposta metodològica, però ara és més interessant aprofundir en les idees referents a la 
capacitat d’organització. 
 
Capacitat d’organització 
 
Una condició per a una bona implementació del TAV en el sistema urbà és la creació 
d’una adequada capacitat d’organització, que reculli el màxim possible els interessos dels 
actors implicats i permeti la utilització òptima del coneixement, del treball i del capital 
disponibles. Els autors (Berg; Der Meer, Pol, 2003), defineixen la capacitat d’organització 
com:  
 
“... l’habilitat d’aquells responsables per solucionar un problema tot convocant els partners implicats 
(públics i privats, interns i externs), per generar conjuntament noves idees i formular i implementar una 
política que respongui als desenvolupaments fonamentals i crear les condicions per al creixement 
econòmic sostenible.” (Berg; Der Meer, Pol, 2003, p. 1.961) 
 
L’alt nombre d’actors implicats en el TAV, autoritats locals, govern central, companyies 
ferroviàries, empreses de transport, la població, els viatgers, complica l’òptima integració 
de la infrastructura a la ciutat, en la mesura que els seus interessos poden convergir o 
divergir. Fins i tot les divergències es poden donar dins de les pròpies organitzacions 
públiques. El govern local pot tenir interessos en el desenvolupament equilibrat de l’espai, 
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però també actua com un promotor comercial, o les companyies ferroviàries poden tenir 
contradiccions entre prioritzar les funcions de transport o els seus interessos immobiliaris. 
 
La creixent competència de les ciutats europees per atraure noves activitats econòmiques 
al voltant de l’estació requereix una visió estratègica, que ha de ser reconeguda i recolzada 
pels actors implicats. L’absència de concert entre actors pot portar a un desenvolupament 
incoherent de l’espai de l’estació128. 
 
L’anàlisi de la capacitat d’organització es recolza en la diferenciació dels tres components 
que conformen les condicions per al desenvolupament econòmic: Hardware, software i 
“orgware” (Porter, 1990, citat a Berg i Pol, 1997). Hardware es refereix als factors tangibles 
de localització, incloent-hi treball, terra, infrastructures i capital. Software es refereix als 
factors de qualitat de vida intangibles, qualitatius. I orgware es refereix a la gestió del 
hardware i el software.  
 
Berg i Pol (1997), aquesta vegada a partir d’un estudi de 8 ciutats europees129, elaboren 
una metodologia per analitzar la capacitat d’organització de les ciutats a partir de diversos 
elements com l’organització de l’administració, xarxes estratègiques, lideratge, condicions 
espacioeconòmiques, visió i estratègia, suport polític, suport social i acció i coherència, tal 
i com es pot observar en la següent figura: 
 

                                                             
128 Un exemple seria l’excessiu domini d’una determinada funció urbana en l’àrea de l’estació, com ara oficines, o la 
manca de certes activitats com restaurants i pubs (Berg i Pol, 1998). 
129 S’analitzen els projectes urbans de Antwerp, Bilbao, Bolonya, Eindhoven, Lisboa, Munich, Rotterdam i Torí. 
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FIGURA. 4-2. Marc teòric de la capacitat d’organització 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Berg i Pol, (1997), p. 260 
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limitacions respecte la seva continuïtat temporal, i per això és important que les 
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També s’analitza si hi ha algun actor que exerceix un lideratge clar dins la xarxa d’actors, 
normalment dins de les organitzacions administratives, ja que una manca de lideratge 
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L’anàlisi de les condicions espacioeconòmiques és reveladora de la capacitat de la ciutat per 
crear un nou projecte econòmic a partir d’un esdeveniment com l’arribada del TAV. Els 
autors parteixen de la hipòtesi que les febleses espacioeconòmiques poden induir els 
actors a col·laborar. Per tant, sense el reconeixement dels problemes de la ciutat o la regió 
la creació de capacitat d’organització és més problemàtica. 
 
Un altre dels aspectes estudiats és la visió, aquella capacitat de donar un sentit de conjunt, 
integrat i estratègic a tots els aspectes de les polítiques urbanes. Sense visió la capacitat 
d’organització és una utopia, un “míssil sense guia”. 
 
El suport polític, especialment financer, de les administracions superiors als governs locals 
és una condició necessària per la capacitat d’organització. Així mateix, el suport social, a 
vegades subestimat, és també important. En aquest cas és interessant veure si s’ha realitzat 
alguna estratègia de comunicació des del començament del projecte per atraure el suport i 
la implicació de la població. 
 
Finalment, el darrer aspecte estudiat és l’acció (“performance”) i coherència del conjunt del 
projecte, per veure fins a quin punt s’ha construït un sistema dinàmic de relacions entre 
els diferents agents, al llarg de les diferents etapes de gestació del projecte. 
 
Metodologia de Dematteis 
 
Un altre referent per elaborar la metodologia d’aquesta tesi especialment indicada per 
analitzar els elements del milieu, del sistema local territorial i del valor afegit territorial dels 
projectes és  la “taula d’anàlisi d’un SLoT” (Sistema Local Territorial), elaborada per 
Giuseppe Dematteis (2003). La metodologia s’organitza en tres blocs principals, amb els 
consegüents subapartats: 
 
 

1. Anàlisi dels projectes i de les accions 
a. Evolució de la projectualitat 
b. Conjunt de projectes 
c. Objectius del projecte 
d. Subjectes actius, el seu rol i acció 
e. Capacitat innovadora 
f. Relació amb el nivell supralocal 
g. Relació amb el territori 
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2. Característiques de l’SLoT 
a. Les xarxes locals dels subjectes 
b. Les connexions amb l’exterior 
c. Les relacions amb el milieu 
d. Les potencialitats territorials específiques 
e. La cohesió funcional i la estabilitat de l’SLoT 

 
3. Avaluació 

a. Coherència entre projectes i recursos potencials disponibles 
b. Valor Afegit Territorial de les accions i dels projectes 
c. Sostenibilitat territorial de les relacions amb el milieu 

 
Abans d’aplicar aquest esquema l’autor considera necessari realitzar una diagnosi amb 
l’anàlisi d’aspectes com la posició de la ciutat en el territori, la població, l’activitat 
econòmica i les infrastructures. 
 
En el primer bloc s’estudien diversos aspectes relacionats amb la projectualitat i els agents 
locals i supralocals. En primer lloc s’estudia l’evolució de la projectualitat i de les accions 
endògenes de transformació dels darrers 20-30 anys per veure quina és la capacitat d’acció 
del sistema local. També s’estudien els diferents projectes endegats i quins actors han estat 
implicats en la seva creació, examinant detalladament aspectes com quin rol han pres els 
subjectes públics. Així mateix, s’analitza si el projecte, com a instrument, és capaç de 
provocar innovacions socials i institucionals. 
 
Un altre dels aspectes examinat en aquest bloc és la relació amb el global i quina idea de 
desenvolupament local, dels diversos possibles, es produeix. Les possibilitats de 
desenvolupament local, com hem vist en el capítol anterior, poden ser diverses, des del 
tipus “top down”, bottom up”, “glocal”, etc. 
 
La relació amb el territori és un altre dels aspectes. Els autors subdivideixen l’observació 
del territori des de tres punts de vista diferents: territori com a àrea de pertinença, territori 
com el conjunt de relacions horitzontals i territori com milieu i com ambient. En el primer 
cas s’estudia la relació entre el territori definit pel projecte i els instruments de planificació 
i el territori real de les accions. En el segon s’estudia fins a quin punt el sistema local 
construeix relacions horitzontals amb d’altres sistemes locals. I en el tercer s’analitzen les 
relacions amb el milieu, és a dir, quines especificitats locals són aprofitades pel projecte de 
transformació. 
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El segon bloc aborda l’anàlisi de l’SLoT. En primer lloc s’estudia si existeix un actor 
col·lectiu i com s’ha creat. També s’estudien les relacions de l’SLoT, com a unitat 
d’anàlisi, amb l’exterior i amb el seu milieu, i quines són les potencialitats territorials 
objectivament reconegudes pel sistema. Finalment, es valora quina cohesió té l’SLoT i 
quina correspondència té amb el territori, especialment referida a les àrees geogràfiques 
com ara la circumscripció administrativa, àrea de funcional, etc. 
 
El darrer bloc serveix per avaluar tant els diversos projectes com l’SLoT. En primer lloc 
es proposa fer una subdivisió entre els diferents subjectes presents en els diversos 
projectes, per després veure quina coherència tenen amb els recursos que es volen 
desenvolupar130. En segon lloc es provarà de veure quina és la territorialització dels 
projectes i les accions. Per a aquesta finalitat s’haurà de distingir si aquesta 
territorialització té un component exogen (passiu) o endogen (actiu), i si es tracta d’una 
territorialització positiva o negativa.  Finalment s’avalua la sostenibilitat de les accions i 
dels projectes per veure si poden tenir duració en el temps. 
 
Com veiem, aquesta anàlisi suposa un estudi complex dels diferents projectes d’un 
territori per determinar la naturalesa de l’SLoT. Hem de recordar que la voluntat d’aquesta 
aquesta tesi no és trobar les característiques totals del sistema local, sinó certs elements 
que ens indiquin l’indici de la seva existència i de les seves característiques. Per aplicar 
aquest esquema hauríem d’analitzar tots els projectes d’aquell territori, però nosaltres 
només n’observarem detalladament un en concret, aquell que fa referència a l’arribada del 
TAV. 

                                                             
130 Per exemple, si els subjectes són únicament de caràcter econòmic i es volen desenvolupar potencialitats de tipus 
sòcio-cultural, no hi ha coherència (Dematteis, 2003).  
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4.2. Metodologia proposada 
 
La metodologia que proposem es divideix en tres fases.  
 

1. En la primera es tracta de recollir informació qualitativa i quantitativa de cada cas 
d’estudi. 

2. En la segona s’analitza de manera integral cada cas a partir d’un esquema format 
per dos grans blocs d’informació: les característiques tècniques de la intervenció i les 
característiques organitzatives dels agents. 

3. En la tercera i darrera fase es cercarà de fer una lectura conclusiva dels casos 
d’estudi per determinar qüestions com les característiques del sistema local 
territorial i el valor afegit territorial que ha comportat (o pot comportar) la nova 
infrastructura de transport.  

 
En la primera fase s’ha de recollir informació a partir de dues tipologies de fonts diferents, 
una de qualitativa i l’altra de quantitativa. La informació qualitativa, s’ha d’extreure de 
publicacions que expressin la opinió de persones expertes en el camp d’estudi i en la ciutat 
que s’analitza (articles, notícies de diaris, entrevistes, etc.) i, en el cas que no existeixin 
textos publicats, de la realització d’entrevistes personals a experts i agents locals 
relacionats amb el desenvolupament local en relació el TAV. La informació quantitativa, 
de caràcter més objectiu, l’extraurem també de publicacions i de servidors de dades 
estadístiques oficials dels diversos nivells administratius.  
 
La segona fase, un cop recollida la informació necessària, s’organitzarà a partir d’un 
esquema que permeti una anàlisi integral de la ciutat, tant dels elements més tècnics i 
objectius de la intervenció com dels elements més organitzatius, dels agents. Aquest 
esquema s’organitzarà en dues parts: 
 

• 1. Característiques tècniques de la intervenció 

• 2. Característiques organitzatives dels agents 
 
El raonament de la proposta ve donat, com hem dit, per la necessitat de demostrar la 
hipòtesi sobre la qual les característiques organitzatives dels agents són responsables, 
també com les tècniques, del procés de desenvolupament local. La millor forma d’estudiar 
aquestes característiques organitzatives és aïllar-les analíticament d’aquelles tècniques. 
D’alguna manera ens preguntarem primer “què” s’ha fet, per després preguntar-nos “qui” 
i “com” s’ha fet. O dit d’altra manera, primer observarem els elements objectius per 
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després veure els elements subjectius (dels subjectes) de la intervenció. Interessarà 
aprofundir més en el segon apartat, ja que segurament és l’aspecte més desconegut –i per 
tant el més innovador– i l’aportació més important de la recerca (de fet, l’apartat teòric ha 
anat en la direcció de fornir d’elements d’anàlisi per elaborar aquest apartat segon). Tot 
seguit desglossem cadascun dels 2 apartats per saber en que consisteixen. 
 
 
Característiques tècniques de la intervenció 

Aspectes del sistema de transport 
Posició territorial de la ciutat a partir del TAV 
Característiques de l’estació TAV 

Aspectes de la intervenció urbanística 
Model urbanístic a escala municipal/urbana 
Model urbanístic a escala de l’estació 

Aspectes de la planificació econòmica 
Diferents projectes econòmics de la ciutat relacionats amb el TAV 
 

Característiques organitzatives dels agents 
Capacitat i tipologia d’estructuració externa 

Els agents supralocals i els seus projectes 
Grau de conflictivitat i cooperació en les relacions dels agents locals i 
supralocals  

Capacitat i tipologia d’organització interna 
Capacitat de creació d’un projecte de ciutat a partir del TAV 
Agents que participen en el projecte local i la seva dinàmica 
Àmbit territorial dels projectes 
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4.2.1. Característiques tècniques de la intervenció  
 
L’estructura d’aquest apartat es recolza fonamentalment en l’estructura proposada per 
diversos autors a l’hora d’analitzar les característiques del TAV en una ciutat, com el 
treball de Leo Van den Berg i Peter Pol (1998) del TAV en 14 ciutats europees, o el 
treball de Carme Bellet (2002) sobre l’Alta Velocitat a Lleida131. 
 
L’estructura d’anàlisi estarà formada pels següents tres grans blocs: aspectes del sistema de 
transport, aspectes de la intervenció urbanística, aspectes de la planificació econòmica. En 
definitiva, l’anàlisi de cadascun d’aquests tres blocs ens ajudarà a interpretar fins a quin 
punt l’arribada del TAV comportarà millores en el milieu de la ciutat, a partir dels diferents 
recursos (millora de les infrastructures, millora de la qualitat urbanística i millora del 
potencial econòmic). Cada bloc es desplegarà en diversos apartats: 
 
4.2.1.1. Aspectes del sistema de transport 
 
Posició territorial de la ciutat a partir del TAV 
 
En primer lloc hem de descriure on se situa la ciutat en el seu context territorial per veure 
quina és la seva nova posició en el territori, especialment en comparació a les altres 
ciutats. És interessant observar si hi ha d’altres ciutats mitjanes en el traçat del TAV. Hem 
de tenir en compte que el TAV pot reforçar la centralitat urbana o pot fer néixer, fins i 
tot, una nova polaritat territorial. És a dir que pot canviar la jerarquia de les ciutats en el 
corredor del tren. Aquesta polarització, però, sembla jugar a favor de les ciutats grans, que 
concentren ja activitats d’alt nivell, en detriment dels pols més petits, de les ciutats 
mitjanes del recorregut. En tot cas, el TAV pot suposar una transformació important del 
funcionament del territori132. 
 
Cal veure també de quin sistema d’infrastructures, a part del TAV, està dotada la ciutat. La 
quantitat d’infrastructures de transport (viàries, ferroviàries, aèries, portuàries) existents en 
una ciutat o regió pot ser molt diversa d’una ciutat a una altra, i aquest diferencial de 

                                                             
131 Una de les raons d’escollir aquests referents és que en els dos estudis es tracten ciutats de dimensions mitjanes, 
objecte de recerca d’aquesta tesi. En el cas de Bellet (2002) s’estudia una de les tres ciutats analitzades en la tesi, 
Lleida, i en el cas de Berg i Pol (1998), s’estudien algunes de les ciutats amb unes dimensions demogràfiques també 
força reduïdes, com Brno (390.000 habitants a l’àrea urbana), Ginebra (171.042), Lieja (195.000), Lille (172.149) i 
Estrasburg (251.000). Això significa que la metodologia que utilitzen aquests autors pot ser tinguda en compte per 
analitzar els tres casos d’estudi d’aquesta tesi, Lleida (118.035), Avinyó (85.935) i Novara (102.323). 
132 Un cas de polarització de les ciutats ja de per si més potents sembla ser el de París i Lió (Martí-Henneberg 2001, 
Artís et alii, 2002) en la primera línia construïda a França.  Pel que fa a les ciutats mitjanes situades a l’entorn de 200 
km d’una gran metròpoli poden convertir-se en una nova perifèria metropolitana, com en els casos observats al 
voltant de París, Lió o Madrid. 
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“recursos infrastructurals” pot condicionar la capacitat del TAV per estendre la seva 
accessibilitat arreu del territori. 
 
Característiques de l’estació TAV 
 
En segon lloc cal observar la localització de l’estació, ja que és un factor determinant per 
al desenvolupament urbà. Les opcions d’una ciutat solen ser entre una estació cèntrica i 
una de perifèrica, i cadascuna d’aquestes té avantatges i inconvenients. Per exemple, 
mentre una estació perifèrica és més accessible en cotxe, la central estimula la 
concentració d’activitats en el centre de la ciutat. També hi ha opcions intermitges, com 
els límits del centre, un espai on normalment hi ha espai suficient per instal·lar noves 
activitats econòmiques. L’existència de més d’una estació en una ciutat petita pot dispersar 
massa els efectes del TAV (Berg i Pol, 1998). 
 
També cal tenir en compte les característiques del servei TAV (freqüència, coincidència 
d’horaris amb altres serveis de transport), ja que pot afectar fàcilment al mercat de treball 
entre les ciutats connectades, especialment si estan a menys d’una hora de viatge. 
 
Haurem d’estudiar també l’accessibilitat i interconnexió de l’estació (o estacions) amb 
altres mitjans. Els beneficis que pot aportar el TAV en termes d’accessibilitat seran més 
importants com més articulat estigui amb el sistema de transport (Bellet, 2000a). Se solen 
distingir dues tipologies d’accessibilitat: externa i interna. Pel que fa a l’externa, quant més 
interconnexions es produeixin amb l’estació del TAV (altres línies TAV, aeroport, tren, 
cotxe) més atractiu és el sistema de transport i menys vulnerable133. Una de les connexions 
més desitjades per moltes ciutats europees, per la seva capacitat de sinergia amb el TAV, 
és amb l’aeroport134. L’altre tipus d’accessibilitat és la interna. La nova estació de TAV es 
converteix en el nivell jeràrquic de transport més elevat de la regió.  Sovint, el sistema 
intern de transport d’una àrea urbana o una regió s’ha de millorar quan arriba el TAV, ja 
sigui pel major flux a la regió que comportarà la nova estació, ja sigui per contribuir a fer 
el servei TAV econòmicament viable, acostant el TAV a un territori més ampli135. 
 
                                                             
133 Per exemple, si l’aeroport i el TAV estan units, en el cas que una vaga paralitzi un subsistema (l’aeroport), els 
passatgers poden seguir el seu viatge en un altre subsistema (el TAV). D’aquesta manera el sistema de transport és 
capaç de reaccionar (Berg i Pol, 1998) 
134 El dubte es planteja entre localitzar l’estació TAV al costat del mateix aeroport o que els dos modes quedin units 
amb ferrocarril. Segons els autors, això dependrà de les dimensions de l’aeroport i de la tipologia, per exemple si 
existeixen vols intercontinentals. En el cas d’un aeroport petit i de caràcter regional, no és necessària la connexió 
directa, sinó que una bona connexió ferroviària és suficient (Berg i Pol, 1998).  
135 L’estudi de Berg i Pol (1998) constata la necessitat d’importants inversions en moltes de les ciutats europees en 
aquest aspecte, ja que les àrees urbanes entre 5 i 30 quilòmetres de l’estació TAV són normalment poc accessibles o 
tenen uns serveis de transport públic deficients 
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Una de les condicions d’accessibilitat que semblen ser importants és l’accés amb cotxe136. 
La millora del sistema secundari de transport públic és també un condicionant important 
per al funcionament de la nova estació. Els aspectes a millorar són la capacitat i la 
freqüència, la qualitat, la tipologia, per tenir unes característiques compatibles amb el nou 
TAV. Algunes ciutats han aprofitat l’arribada del TAV per millorar i integrar el sistema 
secundari de transport a nivell municipal i regional. 
 
 
4.2.1.2. Aspectes de la intervenció urbanística 
 
Model urbanístic a escala municipal/urbana 
 
En aquest apartat ens interessarem pel model urbanístic del municipi on s’insereix el 
TAV. Hem escollit en primer lloc l’escala municipal perquè és normalment on es planteja 
en model físic del territori. Tot i això, també haurem de contextualitzar el municipi en la 
seva àrea urbana per veure quina lògica física té aquell territori, especialment si existeix 
algun document legal que planifiqui l’urbanisme i plantegi un model a aquesta escala. 
 
Ens interessarà veure de quina forma s’organitza el model urbà amb a nova estació TAV, 
ja sigui a partir d’elements ja presents en el territori com dels futurs previstos en els 
instruments de planificació urbanística. Volem veure fins a quin punt el TAV estimula la 
polarització de les activitats econòmiques en l’espai al voltant de l’estació, i fins a quin 
punt aquest nou espai d’atracció estabilitza o modifica els equilibris anteriors i provoca, 
per exemple, l’atracció d’activitats en detriment d’altres barris de la ciutat. 
  
Una de les situacions que s’hauria d’evitar, segons Berg i Pol (1998), és la separació 
funcional de les àrees urbanes de la ciutat, ja que causa una utilització ineficient del 
sistema de transport137. En canvi, la barreja d’activitats i la seva distribució per les àrees 
urbanes beneficia al sistema de transport. Això és vàlid també per al barri de l’estació. Els 
barris monofuncionals (àrea residencial, districte d’oficines) semblen estar abandonats 
durant certs períodes del dia, amb carrers i espais públics buits que poden comportar una 
sensació, fins i tot, d’inseguretat. En una àrea urbana diversa i viva, les persones se senten 
més confortables per viure, treballar, divertir-se, etc. Un espai viu significa que hi ha certa 
                                                             
136 Respecte al vehicle privat cal distingir dos elements: la infrastructura de connexió i els aparcaments. L’estació ha 
de ser ben accessible des de totes les infrastructures viàries d’aquell territori, i si pot ser també de l’aeroport. També, 
a prop de l’estació és necessari l’establiment d’aparcaments. En tot cas, el nombre d’aparcaments i la modalitat de 
preus, o la seva gratuïtat, dependrà de la prioritat dels planificadors locals en relació amb aquest mitjà de transport. 
Però Berg i Pol (1998) avisen que l’accés il·limitat de cotxes, especialment en una estació central, pot ser perjudicial 
per la qualitat urbana, en termes de circulació o ambiental. En aquest sentit, s’aposta per ser selectiu mitjançant 
mecanismes com la limitació de tràfic, el preu de l’aparcament, promoció del taxi. 
137 És a dir que l’ús es limita en certs períodes de temps, mentre que la resta del temps no s’utilitza prou. 
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quantitat de persones i tràfic pels carrers, que més o menys  sempre hi ha activitats, que 
l’espai construït és variat i divers. 
 
Altres aspectes a observar són la qualitat física de l’entorn. El TAV no hauria d’empitjorar 
la qualitat del medi urbà, sinó més aviat intentar millorar-lo. El TAV és ambientalment  
positiu en el moment en que pot substituir mobilitat en cotxe i avió, però també pot 
comportar impactes ambientals allà on transcorre la línia. Per aquest motiu cal que la seva 
construcció sigui el més curosa possible, a vegades amb inversió suplementària per 
millorar l’impacte de la línia, per exemple amb al soterrament o el condicionament de les 
línies que transcorren per la ciutat, o el condicionament dels espais al voltant de l’estació. 
Això pot comportar, també, una millora substancial de la imatge de la ciutat. 
 
 
Model urbanístic a escala de l’estació 
 
Una escala d’anàlisi més aprofundida ha de ser el barri de l’estació, també a partir de les 
transformacions ja realitzades o previstes en els plans urbanístics o d’altre tipus. 
 
El projecte de TAV sol convertir-se en un projecte de transformació urbana a l’entorn de 
l’estació. La reordenació del sistema ferroviari introdueix la possibilitat de millorar la 
integració de la trama ferroviària tradicional, que moltes vegades s’havia convertit en una 
barrera dins la ciutat, i permet així l’articulació de barris desconnectats i la millora dels 
serveis a l’entorn de la nova estació.  
 
Serà important analitzar quin tipus de transformació de l’espai es preveu segons la 
tipologia d’estació, central o perifèrica. Una localització central serveix com a potent 
instrument de desenvolupament urbanístic, tot i que pot comportar problemes 
d’aparcament i intermodalitat. L’estació de TAV central és molt ben rebuda en aquelles 
ciutats on l’estació existent es troba en un barri poc dinàmic, amb un teixit envellit, on les 
activitats industrials que antigament s’hi localitzaven han deixat el centre per localitzacions 
més perifèriques138. Una estació perifèrica (o estació bis), en canvi, funciona com un petit 
aeroport. El fet d’estar a la perifèria permet desenvolupar grans projectes de dinamització 
econòmica per la disponibilitat de sòl i pot també millorar la situació d’accessibilitat i 
centralitat d’un barri o nucli perifèric. En aquest cas la intermodalitat queda més facilitada. 

                                                             
138 Aquest ha estat el cas de Valença i Chambéry, o de l’estació de Part-Dieu de Lió (Martí-Henneberg, 2001a).  
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Els riscos d’aquesta localització perifèrica rauen en la dificultat d’integrar l’estació en el 
teixit urbà i en esdevenir una centralitat urbana139 (Martí-Henneberg, 2001a, Artís, 2002).  
 
Finalment s’observaran les conseqüències en la qualitat ambiental al voltant de l’estació. 
L’atracció generada de noves activitats econòmiques i de la xarxa secundària de transport, 
sobretot en una estació central, poden afectar negativament la qualitat de vida, 
especialment si l’accés amb cotxe no està ben regulat. Per altre cantó, la nova estació pot 
produir un impuls de rehabilitació del barri de l’estació, i comportar així una millora 
generalitzada de l’ambient urbà. Una de les actuacions urbanes per afavorir la qualitat de 
vida ha esta en molts casos el soterrament de línies ferroviàries o d’altres infrastructures. 
 
 
4.2.1.3. Aspectes de la planificació econòmica 
 
Abans de descriure quins són els diferents projectes econòmics de la ciutat, convé veure’ls 
en conjunt per imaginar quina coherència tenen entre si i emmarcar-los en el territori per 
veure quines relacions de competència i cooperació es poden donar entre les diverses 
ciutats properes de la regió. 
  
Projectes econòmics de la ciutat relacionats amb el TAV 
 
En aquest apartat s’observaran els principals projectes econòmics de cada ciutat, 
especialment aquells que s’han de veure més afectats per l’arribada del TAV. Ens 
interessarà raonar en quin sector econòmic s’està especialitzant cada ciutat per comprovar 
si és certa l’asseveració dels diferents autors que afirmen que el TAV tendeix a 
desenvolupar els sectors relacionats amb els serveis avançats. 
 
L’anàlisi dels projectes ens ajudarà també a valorar fins a quin punt el TAV està creant 
projectes econòmics absolutament nous per a la ciutat o si s’estan renovant les 
especialitzacions ja existents mitjançant millores tecnològiques. En definitiva, l’anàlisi ens 
ajudarà a considerar més endavant fins a quin punt s’estan valoritzant elements del milieu 
local. 
 
L’àrea al voltant de l’estació de TAV, com la dels aeroports, pot atraure noves activitats 
econòmiques140, sobretot per les bones condicions d’accessibilitat i per l’aura de 

                                                             
139 L’experiència francesa en les ciutats de la línia París-Lió sembla ensenyar que les estacions perifèriques no han 
respost a les expectatives generades, és a dir que no s’han convertit en nuclis d’activitat (Martí-Henneberg, 2001a, 
Artís, 2002). 
140 Pel que fa a la implantació de noves activitats econòmiques, el TAV sembla afavorir més aviat les relocalizacions 
que no pas la creació de noves empreses, també especialment en el sector dels serveis avançats. 



Capítol 4. Proposta per a una metodologia d’estudi 

 136 

modernitat i dinamisme que transmet141. L’èxit econòmic d’una ciutat, però, no depèn 
només de l’existència, ben connectada o no amb d’altres mitjans de transport, d’una 
estació de TAV, sinó que està condicionat pel potencial econòmic142 de la regió urbana 
(Berg i Pol, 1998). Els autors creuen que hi ha tres escenaris possibles per a una ciutat que 
rep el TAV: declivi econòmic, àrea en creixement econòmic o àrea sense afectació. Els 
autors defensen que quan una ciutat es connecta al TAV i té un potencial relativament 
pobre, pot resultar que les activitats econòmiques es deslocalitzin cap a d’altres àrees 
urbanes. En cas contrari, quan l’àrea té suficient potencial econòmic pot atraure noves 
activitats. L’escala de l’activitat econòmica (l’àmbit d’atracció) pot créixer, així com la 
concentració d’activitats en la ciutat. En el darrer cas, trobem uns efectes socioespacials 
neutrals, indiferents, ja que les activitats econòmiques no són atretes ni abandonen la 
ciutat. Lògicament, aquest escenari no aprofitaria les elevades inversions que el TAV 
comporta. Aquests comportaments recorden el que s’explicava en els capítols anteriors 
com a jocs de suma positiva, zero o negativa (Dematteis, 1995a, Governa, 2001). 
 
Les activitats que solen ser atretes o enfortides per l’existència d’una estació de TAV estan 
relacionades amb els serveis, com serveis de negoci, turisme urbà i activitats de fires i 
congressos. Aquestes activitats tindrien en comú el fet de pertànyer a una activitat 
denominada “infotainment”, una barreja de “information”, “communication” i “entertainment” 
(Beg i Pol, 1998)143. Els efectes en la localització industrial, en canvi, semblen ser més 
marginals144.  
 
 

                                                             
141 Per exemple, hi ha estudis que recolzen l’atractivitat d’aquests espais gràcies l’status que comporta per a una 
empresa estar localitzada prop l’estació (Berg i Pol, 1998). 
142 Per Berg i Pol (1998), el potencial econòmic està determinat, a part de l’accessibilitat, per factors com el nivell 
educacional de la població, els salaris, la mentalitat de la població, la qualitat del treball, residencial i ambiental. En la 
nostra opinió -i especialment després de la base teòrica amb la que ens hem dotat en els capítols precedents- la 
descripció dels possibles itineraris econòmics d’una ciutat i els elements que utilitzen els autors per analitzar-los es 
poden considerar una mica massa simples. Entenem, però, que l’explicació que realitzen és reduïda per la necessitat 
de ser operatius en l’anàlisi. 
143 De les ciutats estudiades, Amsterdam, Brussel·les, Lille, Nantes i Torí han tendit als serveis de negocis, mentre 
que Anvers, Ginebra, Lille, Lió, Marsella i Rotterdam s’han interessat en atraure més turisme urbà i de negocis. 
Finalment, les activitats de congressos i fires han estat més afavorides a Amsterdam, Colònia, Ginebra, Lieja, Lille i 
Torí (Berg i Pol, 1998). 
144 En aquest cas, la lògica de l’evolució de les empreses es troba més lligada a l’evolució global del seu sector que a 
l’existència de nous mitjans de transport. En una enquesta a l’àrea de Borgonya i Roine-Alps, el TAV només ha estat 
un factor determinant per a la localització d’una empresa. Altres casos francesos com a Mans, Dijon o Maçon, o 
espanyols com Puertollano i Ciudad Real, semblen corroborar els pocs efectes industrials (Artís et alii, 2002). 
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4.2.2. Característiques organitzatives dels agents 
 
L’objectiu d’aquest apartat de l’estudi és el d’examinar quina és la capacitat organitzativa 
de la ciutat per a estructurar un projecte local i quina és –o ha estat– la capacitat 
d’interactuar amb els agents externs (supralocals). Es recolza amb la importància donada 
per tots els autors a la capacitat dels agents per crear sinergies entre si, tant aquelles 
interiors a la ciutat (o l’àrea urbana o un territori més ampli), com aquelles externes entre 
els diversos nivells de planificació de la infrastructura. 
 
En aquest bloc hem volgut distingir clarament les dinàmiques que tenen els diversos 
nivells de govern entre si (“govern multinivell”), i les dinàmiques internes imprescindibles 
per produir el desenvolupament endogen. L’estructura haurà de constar, doncs, de dos 
apartats, Capacitat i tipologia d’estructuració externa i Capacitat i tipologia d’organització 
interna. 
 
4.2.2.1. Capacitat i tipologia d’estructuració externa 
 
Els agents supralocals i els seus projectes  
 
En aquest apartat s’estudia quines funcions han volgut donar al TAV els diferents nivells 
de govern supralocal, per veure fins a quin punt són compatibles amb les necessitats 
locals. Un aspecte que es pot demostrar amb els diferents projectes a escales diverses és la 
natura transescalar intrínsica en la construcció d’una obra tant important per al territori 
com el TAV. La voluntat d’estudi dels diferents nivells ve donada per la hipòtesi 
plantejada a partir de reflexions com les de Solans et alii (1996) o Palermo (1998) que la 
gradació de projectes de Estatal-Regional-Local és també una gradació de projectes on 
predomina la funcionalitat de la infrastructura (“interès general”), en un extrem, o la 
capacitat de transformació local (“interès particular”), en l’altre. 
 
En primer lloc cal descriure el projecte estatal de TAV. Normalment és aquesta escala de 
decisió primera en promoure la construcció del TAV. Cal veure com la creació i l’evolució 
del projecte estatal  pot afectar els interessos de la ciutat. L’evolució del projecte cap a una 
vocació més o menys europea del tren, més o menys integrada a la xarxa existent, més o 
menys partidària de connectar les ciutats mitjanes, pot facilitar o empitjorar les aspiracions 
locals en la infrastructura. Cal veure també quin tipus de planificació del traçat ferroviari 
s’ha realitzat, qui l’ha realitzat i quina importància se li dóna al transport ferroviari dins tot 
el sistema de transport. 
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En segon lloc podem descriure el projecte regional. La divergència o similitud del projecte 
a aquesta escala amb el local tindrà molta importància a l’hora de crear aliances amb el 
local. L’escala regional té capacitats molt diverses de creació d’un projecte de TAV segons 
el context estatal que tractem. La història política dels diversos Estats condicionarà el rol 
de les regions en aspectes com el TAV. Tot i això, i tractant-se de l’estudi de les ciutats 
mitjanes, pot ser interessant determinar quin és el projecte, o almenys els interessos, de les 
ciutats més grans d’aquella regió, que normalment seran més influents en escales superiors 
que el de les mitjanes. 
 
També podem descriure quin és el projecte de TAV a d’altres escales supralocals com ara 
l’europea. El TAV té un paper destacat en la política de desenvolupament territorial de la 
Unió Europea, i el finançament de certes infrastructures, definides en la seva agenda, pot 
ser determinant per a la seva realització i per dotar aquest àmbit de decisió d’una gran 
influència (en aquesta tesi, la definició del projecte estatal l’hem descrit de forma separada 
en el capítol 5). 
 
Finalment, podem descriure quins són els altres agents supralocals que entren en el joc de 
la planificació del TAV. Normalment seran les empreses ferroviàries gestores i 
planificadores de la nova infrastructura. Algunes d’aquestes poden tenir un paper 
rellevant, a més, perquè són propietàries d’una gran quantitat de sòl al voltant de les 
estacions on s’ha de portar a terme una reestructuració urbanística.  
 
El pes decisional de cada àmbit segons el context polític (i les circumstàncies del moment)  
pot ser determinant en el resultat final de la implantació infrastructural. Aquesta 
implantació pot ser més propera a les voluntats locals si, per exemple, la ciutat que rep el 
TAV té interessos comuns o crea aliances amb d’altres nivells de decisió, com el regional 
o l’estatal. Per altre cantó, segurament, el nivell municipal tindrà poques possibilitats 
d’aconseguir els seus objectius si lluita sol. 
 
Grau de conflictivitat i cooperació en les relacions dels agents locals i supralocals  
 
Es tracta de fer un repàs de quines han estat les dinàmiques decisionals de la implantació 
del TAV a la ciutat i fins a quin punt han comportat graus de conflicte o de cooperació 
entre els diversos agents implicats. Es parteix de la hipòtesi que les dinàmiques dominades 
per processos de government, en comptes de processos de governance, poden ser perjudicials 
per al desenvolupament del projecte local. 
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La forma de descriure la dinàmica entre els agents es duu a terme a través de la 
reconstrucció dels fets succeïts durant el procés de decisió de l’obra, gràcies als 
documents i als relats disponibles (ja siguin publicats o en forma d’entrevista personal). La 
dinàmica entre els agents ens ha de mostrar diversos aspectes que seran de molta utilitat 
en l’avaluació del procés de planificació del TAV a la ciutat. 
 
Cal veure quina és la resposta de la ciutat (reactiva, positiva) des del primer moment que 
es planteja construir el TAV i quines respostes van donant els actors locals a mesura que 
l’Estat fa canvis en el seu projecte. És a dir, que ens interessarà observar com es va 
adaptant el sistema local als canvis externs. En relació amb això, serà també important 
veure de quina manera el conflicte, en cas que es produeixi, activa o desactiva la xarxa 
local d’actors. És a dir, si provoca reaccions de la xarxa local en la direcció de cohesionar 
els actors o, a la inversa, de la divisió d’aquests, a vegades causant canvis polítics en els 
governs o crisis de lideratge i visió. 
 
També es pot observar el cas contrari, com es va modificant el projecte dels agents 
supralocals a mesura que avança el procés de decisió. Pot anar canviant d’un projecte més 
funcional cap a més sensible a les necessitats locals, o d’un projecte poc costós a un 
augment important de la inversió en aspectes com ara l’ambiental. 
 
Les relacions entre els nivells local i supralocal estaran determinades per quina ha estat la 
fluïdesa de relacions entre els dos nivells, si hi ha hagut circulació de la informació, si hi 
ha hagut voluntat d’imposició per part de l’Estat o, al contrari, voluntat de negociació dels 
traçats i localització de l’estació. Caldrà descriure quin ha estat el joc d’actors, quines 
aliances s’han format entre els agents supralocals i si hi han participat els locals. 
 
Al final caldrà veure quin ha estat el resultat de tot el procés de decisió, com és el traçat, 
on es localitza l’estació (o les estacions) TAV i si coincideix amb les voluntats locals. Un 
dels resultats del procés pot ser l’aprenentatge mutu dels diferents actors a negociar, a 
reconèixer-se i a interactuar.  Per a l’eficàcia del procés de desenvolupament local, serà 
important determinar si la dinàmica entre els diversos agents ha comportat dinàmiques 
locals de suma positiva, neutre o negativa. 
 
 
 
 



Capítol 4. Proposta per a una metodologia d’estudi 

 140 

4.2.2.2. Capacitat i tipologia d’organització interna 
 
Capacitat de creació d’un projecte de ciutat a partir del TAV  
 
En aquest apartat ens fixarem particularment en el projecte que elabora la xarxa d’actors 
locals amb el revulsiu que representa el TAV. La nova projectualiat pot fer referència tant 
al barri de l’estació com a tot el model de municipi. Ens interessa descriure quins són els 
canvis entre el projecte anterior i el nou per ressaltar aquelles noves aportacions que han 
aparegut i que poden ser provocades per la capacitat activa del TAV. El període d’anàlisi 
del projecte anterior pot remuntar-se uns 20 o 30 anys enrere.  
 
Cal veure si l’arribada del TAV ha provocat noves expectatives a la ciutat, noves voluntats 
per aprofitar recursos que fins aquell moment no s’havien explotat, nous espais que no 
tenien valor fins aquell moment. En definitiva, es tracta de veure fins a quin punt el TAV 
ha donat una nova direcció i una embranzida al projecte de ciutat. Projecte local és entès 
com un projecte de desenvolupament de les especificitats del territori local, sobre la base 
d’un pacte entre actors diversos i portadors d’interessos diversos. El projecte està creat a 
partir de diversos projectes. 
 
Un dels aspectes que caldrà tenir en compte és com influeixen els factors externs en el 
projecte de ciutat, com ara el procés de metropolinització, el canvi de tendències dels 
diversos sectors econòmics, o les voluntats dels decisors supralocals sobre la localització 
de l’estació, factors externs que no es dominen des de l’escala local però als quals aquesta 
s’ha d’adaptar. També poden ser factors interns, com ara una alta conflictivitat interna, 
que provoqui el canvi en el projecte de ciutat que s’havia previst en principi. 
 
Els documents que permetran descriure els canvis en el projecte local són, principalment, 
els instruments de planificació. És on queda explicitat el projecte. Amb aquests 
documents podem veure quina és la modalitat de construcció del projecte, si són 
instruments de planificació urbanística, estratègica, territorial, o una combinació d’aquests. 
També podem veure quines institucions i agents han elaborat els plans, i si són municipals 
o supramunicipals, són agents locals o supralocals, públics o privats, etc. Els plans poden 
facilitar la participació dels agents en la seva elaboració i, d’aquesta manera, implicar una 
xarxa important d’actors. Caldrà veure fins a quin punt els plans s’han obert a un 
coneixement contextual o han estat elaborats només a partir d’un coneixement tècnic.  
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En darrer terme, ens interessa saber quin és en resultat del procés d’implantació del TAV 
en forma de nous projectes. L’arrel d’aquests nous projectes pot ser diversa. En uns casos 
es podrà donar la circumstància que el projecte tingués ja una arrel anterior a l’arribada del 
TAV i que amb la nova infrastructura s’aprofita per portar-lo a terme (projectes tant de 
tipus urbanístic com econòmic). En d’altres, es podrà observar el naixement de nous 
projectes a partir del TAV que no tenien un format anterior. Finalment, també podrem 
trobar casos on el TAV no hagi provocat el sorgiment de cap projecte significatiu. 
 
Agents que participen en el projecte local i la seva dinàmica  
 
En aquest apartat es descriuran quins actors han construït el projecte de ciutat, i com ho 
han fet. L’objectiu serà veure quins conflictes i cooperacions internes s’han donat, i quina 
cohesió ha resultat del procés de creació d’un nou projecte de ciutat. És interessant veure 
quina ha estat l’estructura de l’organització interna, quins són els principals agents de la 
xarxa, quina diversitat d’actors hi ha representat, qui té el lideratge, les visions de futur, si 
hi ha suport social, participació, suport polític, etc. Aquests factors seran determinants per 
al procés de desenvolupament local. 
 
Els agents que considerem com a locals són tots aquells (ja siguin “purs” o “transversals”, 
en terminologia SLoT) que actuen a l’escala local i tenen relacions de proximitat en aquell 
territori. Podem descriure els agents que es mouen des d’una lògica municipal fins aquells 
que abasten l’escala administrativa territorial (província, departament) o l’àrea d’influència 
de la ciutat. Caldrà veure, per tant, quin és l’àmbit d’acció d’aquests agents locals 
(municipal, supramunicipal, territorial...). Com a característiques dels agents, hem de saber 
també quina capacitat d’acció tenen. Per exemple, si una administració té moltes 
competències tindrà, en principi, més capacitat per influir en el projecte local. Si estan 
retallades tindrà més dificultats. Això dependrà de cada model d’organització estatal. A 
part dels actors administratius, cal veure també els empresarials, culturals, ambientals que 
han participat en la configuració del projecte. 
 
A més de les característiques dels agents, hem d’entendre quines dinàmiques, quin joc 
d’actors s’ha produït entre ells. Hem de veure quins agents són els portadors de la visió 
territorial, és a dir, la capacitat d’imaginar un escenari futur de la ciutat i el territori en un 
horitzó llarg, de 10 o 20 anys. La visió és l’objectiu cap on han d’anar dirigits els esforços 
dels agents, i en aquesta visió el TAV hi pot tenir un paper rellevant com a medi per 
arribar-hi. Al contrari, la manca de visió d’un nou projecte pot ser la causa que no 
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s’aprofitin les oportunitats que brinda el TAV. En aquest cas caldrà veure quina és la visió 
alternativa. 
 
Un altre aspecte a descriure és qui exerceix el lideratge145 de les accions, qui aglutina les 
institucions administratives (municipi, província, departament) i la resta d’actors locals 
(Cambra de Comerç, Universitat, associacions d’empresaris, associacions de ciutadans). 
En el cas que el lideratge sigui exercit pel govern municipal, serà important descriure 
quina estabilitat política ha tingut en els darrers anys. Per exemple, el fet que  governi en 
una ciutat el mateix grup polític i alcalde durant molt de temps pot conferir lideratge a 
aquest actor. Pot facilitar-li portar a terme un projecte de ciutat a llarg termini, sobretot si 
aquest ja havia nascut abans del TAV i la nova infrastructura s’agafa com a excusa per 
realitzar-lo. Tot i això, també es pot donar el cas contrari, és a dir que el govern continuat 
d’un mateix grup polític sense visió porti a l’immobilisme. 
 
Altres característiques a descriure dels actors poden ser la capacitat que tenen de crear 
consens, és a dir capacitat de crear acords i aliances estratègiques entre els diversos actors 
locals. 
 
Un altre aspecte del procés de creació del projecte local és quina participació de la 
ciutadania ha permès realitzar els actors principals del projecte i com s’ha dut a terme a 
través dels instruments de planificació. A part de la participació, es poden haver donat 
altres pràctiques d’implicació d’actors en el projecte, com ara polítiques d’imatge i de 
promoció interna dels objectius del projecte. Una de les finalitats de les campanyes és 
sovint l’enfortiment de la identitat local dirigida a l’acció conjunta. 
 
Finalment, es podrà valorar quin és el grau de cohesió de la xarxa local d’actors. Un dels 
aspectes a tenir en compte, en aquest sentit, és la possible conflictivitat interna que s’hagi 
pogut donar entre actors locals. La conflictivitat, si no té una resolució satisfactòria, pot 
ser causant de la paràlisi en l’activació de certs recursos de la ciutat. Es pot donar entre els 
agents públics, o entre l’administració i associacions ciutadanes, etc. Es pot manifestar en 
forma de posicions contràries o simplement en crítiques d’uns a d’altres. Els acords i 
desacords ajuden a fer un projecte més fort o més dèbil. 
 
 

                                                             
145 Lideratge és definit com “...l’ampla mobilització d’aquells que participen en la definició dels problemes públics, 
d’aquells que busquen solucions i que es mobilitzen amb la intenció d’acomplir els seus objectius” (Heifetz, 1997, 
citat a Genieys et alii, 2004, p. 194) 
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Àmbit territorial dels projectes 
 
En el darrer apartat s’observarà a quina escala territorial s’estan produint els projectes de 
transformació lligats amb el TAV, a quina escala s’està produint l’entesa entre els diversos 
agents locals. Serà important per determinar a quina escala s’està articulant l’SLoT i quin 
abast de desenvolupament pot comportar la vinguda del TAV . Es parteix de la base que, 
en principi, el TAV pot ser un motor per activar les potencialitats a diverses escales 
territorials, municipal, àrea urbana, territori més ampli. 
 
Caldrà observar les diverses escales administratives o de caràcter funcional on s’hagi 
produït algun projecte en relació amb el TAV (els altres projectes, encara que existeixin, 
no ens interessaran tant). S’hauran de resseguir indicis de projectualitat a diverses escales i 
descriure quines són les seves característiques, així com els seus límits territorials. Per fer-
ho es poden utilitzar diferents documents i plans de caràcter estratègic o territorial. 
També serà útil observar si hi ha algun àmbit supramunicipal de planificació. 
 
En darrer terme interessarà veure si el projecte és simplement elaborat per un agent o 
s’han creat dinàmiques entre diversos agents, experiències de planificació conjunta dins 
una xarxa d’actors. 
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4.2.3. Conclusió: avaluació de la dinàmica de l’SLoT 
 
La tercera i darrera fase d’anàlisi de cada cas d’estudi ha de servir per realitzar una lectura 
conclusiva de tots els apartats anteriors. Es tracta de fer una avaluació del procés 
d’implantació de la gran infrastructura a partir de l’instrument d’anàlisi que representa 
l’SLoT. Els diversos apartats han de fornir la informació necessària per interpretar quines 
són les característiques de l’SLoT de cada ciutat i quines possibilitats té d’afrontar 
processos de desenvolupament local després de l’arribada del TAV. 
 
L’avaluació s’estructura en dues parts. En la primera es farà una interpretació del procés 
d’implantació del TAV a partir de l’SLoT, entenent-lo com un instrument teòric que 
mostra l’articulació entre els actors i el territori. En la segona es farà una avaluació del que 
ha suposat aquest procés. És a dir, que s’avaluaran els resultats de l’obra en el sistema 
local, el que s’ha anomenat el “Valor Afegit Territorial” (VAT) del projecte i de les 
accions al voltant del TAV. 
 
Hem d’aclarir que l’anàlisi de l’SLoT es farà només a partir dels projectes de 
desenvolupament relacionats amb el TAV. No es tindran en compte altres projectes, a 
l’escala territorial que sigui, perquè l’abast de la recerca seria massa extens. Per tant, el que 
s’intentarà és, més que definir les característiques i l’abast de l’SLoT, trobar el indicis d’un 
possible SLoT que ens ajudin a explicar quin és el resultat del procés de desenvolupament 
local.  
 
 
4.2.3.1. Característiques del procés 
 
 
L’avaluació del procés d’implantació del TAV es farà a partir de la descripció de la 
dinàmica de l’SLoT. Per descriure la seva dinàmica l’hem de subdividir en diverses parts: 
xarxa d’actors locals, àmbit territorial de la xarxa d’actors, relacions amb el milieu i cohesió 
del sistema. 
 
En primer lloc descriurem quines són les característiques dels subjectes de l’SLoT, quines 
particularitats té la xarxa d’actors locals que s’ha format a partir del projecte o projectes al 
voltant del TAV. En realitat, aquest aspecte serà una síntesi del que ja s’ha vist 
anteriorment. Caldrà veure si s’ha activat una xarxa d’actors locals i quines característiques 
de cohesió té. Cal veure quins actors la formen, qui ha exercit el rol de visió, lideratge, 
quins lligams s’han creat entre els diversos actors, quins instruments han permès i afavorit 
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la creació de la xarxa, si hi ha cooperació o conflictivitat, si hi ha participació d’agents 
externs.  
 
Un altre aspecte que s’haurà de descriure és l’àmbit territorial de la xarxa d’actors, per 
determinar també quin és l’àmbit de l’SLoT que s’està descrivint. Amb l’ajuda de l’anàlisi 
feta anteriorment dels àmbits territorials dels projectes caldrà determinar quin àmbit té 
l’SLoT, municipal, àrea urbana, o un altre àmbit. Això ajudarà a determinar quin pot ser 
l’àmbit on es poden produir processos de desenvolupament local. 
 
Un tercer aspecte a estudiar són les relacions que s’han establert entre els actors i els 
recursos que s’han posat en valor amb el procés que s’ha anat descrivint, és a dir les 
relacions amb el milieu. Caldrà analitzar quins són els components del milieu urbà que han 
estat reconeguts com a recursos per al sistema. Ens interessarà especialment saber si els 
recursos que s’han posat en valor a partir del TAV eren els ja aprofitats fins aquell 
moment o són nous. En el cas que els recursos fossin ja aprofitats, caldria veure si s’han 
donat processos d’innovació en el recurs, si ha servit per adaptar-lo a noves tendències 
d’explotació (noves tecnologies, R+D, etc.). Fins i tot, podem considerar la possibilitat 
que la nova infrastructura hagi suposat la pèrdua d’algun recurs, per exemple paisatgístic. 
Finalment, una de les característiques que s’han de destacar és si els recursos aprofitats es 
poden considerar més o menys endògens. 
 
El darrer aspecte per interpretar és la cohesió funcional del sistema, és a dir quines són les 
característiques de funcionament del sistema tant des del punt de vista intern, la seva 
organització, com des del punt de vista extern, de l’adaptació de la seva estructura a les 
influències externes. Per tant, analitzarem quin grau de tancament i d’obertura té l’SLoT 
estudiat. 
 
Les possibilitats de tancament i obertura són diverses, però la situació que sembla més 
positiva per permetre els processos de desenvolupament local és quan un sistema és 
tancat pel que fa a la seva organització i obert en la seva estructura. La capacitat del 
sistema de ser operativament tancat depèn de la dinàmica de la xarxa local (lideratge, visió, 
intensitat de relacions) i de la relació amb els recursos locals. Es tracta de valorar fins a 
quin punt el sistema ha estat capaç de mantenir els elements, sobretot econòmics, que 
caracteritzaven la seva organització. Aspectes com la posició territorial de l’SLoT poden 
influir també en el tancament del sistema (per exemple si és proper o no a les influències 
d’una metròpoli).  
 



Capítol 4. Proposta per a una metodologia d’estudi 

 146 

Les relacions externes suposen l’adaptació de la nova organització a les influències 
externes i al nou context territorial de la ciutat. També es tenen en compte les relacions 
amb d’altres SLoT. Caldrà veure quins han estat els èxits i fracassos de l’estructuració 
externa, veure fins a quin punt s’ha aconseguit que els recursos locals situïn la ciutat en 
una posició territorial millor. 
 
4.2.3.2. Avaluació dels resultats 
 
Si la primera part de les conclusions avalua el “procés” d’implantació, la segona part ha 
d’avaluar el “producte”, és a dir aquells elements resultants que han de permetre dur a 
terme un nou desenvolupament local. 
 
En primer lloc caldrà recordar de quina és la situació que partia la ciutat pel que fa a la 
dotació de recursos. Les diverses ciutats parteixen de situacions diferents i el procés que 
representa el TAV pot ajudar a millorar-les més o menys. En tot cas, no es donaran canvis 
colossals en la dotació de recursos, però sí millores sensibles que poden ajudar a variar la 
situació anterior. 
 
La millora en els recursos es pot descriure a partir de l’estructura de la metodologia 
proposada. És a dir, millores en la dotació d’infrastructures, millora en la qualitat urbana, 
millores de la base econòmica i millora en l’organització dels agents. 
 
L’existència de l’estació del TAV representa una millora per si mateixa de la dotació 
d’infrastructures. Però s’haurà de valorar fins a quin punt aquesta infrastructura ajuda al 
funcionament i organització de les altres infrastructures, també les de caràcter secundari. 
Caldrà veure si l’estació TAV s’ha convertit en un recurs endogen per  a la ciutat, és a dir 
si s’ha interconnectat amb els altres elements del milieu i si ha sofert, per tant, un procés de 
territorialització. Es pot donar el cas, si existeixen dues estacions, que una s’hagi convertit 
més fàcilment en un recurs endogen, mentre que l’altra no. 
 
La millora de la qualitat urbana pot ser produïda per diverses raons. En general, les 
millores poden comportar l’adaptació de l’estructura urbana a les noves necessitats de la 
població i al nou projecte de ciutat. Implica un funcionament millor de la ciutat i permet 
l’extensió dels beneficis del TAV a la resta de ciutat. 
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Cal observar especialment la millora que s’ha donat en el barri de l’estació. Pot comportar 
un funcionament millor del barri de l’estació a partir de l’aprofitament d’uns espais que 
abans estaven degradats o mal aprofitats. 
 
Una altra és la millora de la qualitat de vida peel soterrament de vies, connexió de barris, 
permeabilització de barreres físiques, etc. 
 
El nou procés pot haver comportat la millora de la base econòmica, és a dir dels sectors 
econòmics que permeten a la ciutat i al territori ser més competitius davant altres ciutats i 
territoris. Caldrà valorar si aquests sectors es basen en recursos endògens o exògens, si 
representen l’estructuració de l’economia local, si els beneficiats són un nombre important 
de la població o només uns pocs. 
 
Finalment es podran avaluar les millores en l’organització dels agents. Es pot donar el cas 
que el procés d’implantació del TAV hagi deixat com a llegat una millor entesa entre els 
diversos actors del territori, tant a nivell intern de l’SLoT com a nivell extern. 
 
A nivell intern es poden haver reconegut els diversos actors interessats en el 
desenvolupament de la ciutat, que poden crear aliances en el futur per a seguir aquests 
processos. Es pot haver donat la creació d’un consciència comuna per al 
desenvolupament (identitat, imatge) que pot portar dinàmiques positives entre els agents 
de la ciutat. Pot representar també un aprenentatge dels valors de la participació, del 
lideratge, de la visió, perseverància, legitimitat, etc. També l’adequació dels instruments i 
les  pràctiques de planificació. A nivell extern, pot haver-se donat un aprenentatge de com 
interactuar amb els agents externs.  
 
La darrera consideració de l’avaluació dels resultats ha d’anar dirigida a quina és la qualitat 
del desenvolupament que ha produït, quina és la contribució a la sostenibilitat territorial que 
representa tot el procés per a la ciutat. L’avaluació de la sostenibilitat que es fa en aquest 
apartat es refereix a un aspecte territorial, que s’hauria de complementar amb d’altres 
estudis que fornissin d’indicadors ambientals i socials. Com a sostenibilitat territorial 
s’entendrà aquell els procés de desenvolupament que ha posat en valor els recursos 
endògens i que es pot reproduir a llarg termini.    
 
 
 



Capítol 4. Proposta per a una metodologia d’estudi 

 148 

FIGURA 4-3. Proposta metodològica 
 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Capítol 5. Ciutat mitjana, política europea i Arc mediterrani 
 
 
Un cop elaborat el cos teòric, cal que fem una introducció als tres casos d’estudi que hem 
escollit per aquesta tesi, com hem dit, Lleida, Avinyó i Novara. Aquesta introducció farà 
referència a tres qüestions que són comunes per als tres casos: ésser ciutats mitjanes, 
formar part de les polítiques de la Unió Europea, i situar-se dins l’àmbit de l’Arc 
mediterrani. 
 
Per tant, un primer objectiu del capítol serà definir què són les ciutats mitjanes i què les 
diferencia de les altres en el procés de desenvolupament urbà. Volem demostrar que 
Lleida, Avinyó i Novara són una categoria especial de ciutat amb unes característiques 
pròpies que han de tenir-se en compte per a la seva anàlisi, especialment en la planificació 
d’infrastructures. Això ha de servir també per les altres ciutats mitjanes que es vulguin 
analitzar a partir de la metodologia proposada precedentment. Volem definir les 
característiques de la ciutat mitjana en termes quantitatius, qualitatius i de tipologia dins el 
context europeu. 
 
Un segon objectiu és descriure quines han estat les polítiques europees de 
desenvolupament territorial i d’infrastructures en els darrers temps, i quin és el paper 
donat a les ciutats mitjanes. El marc europeu és l’únic àmbit polític comú per als tres 
països on es situen les tres ciutats que estudiem, i les decisions que s’hi prenen 
condicionen els processos de desenvolupament de les ciutats. 
 
Finalment, descriurem els límits i la lògica territorial de l’anomenat Arc mediterrani 
europeu. Aquest àmbit territorial, amb major o menor cohesió funcional, s’ha descrit com 
un territori de projectes per part de diversos autors i institucions. Les tres ciutats 
estudiades en formen part i es refereixen sovint a la seva existència per planificar les 
estratègies territorials. 
 
Aquests dos darrers apartats ens seran útils també quan analitzem els aspectes relacionats 
amb la governance, per veure fins a quin punt l’àmbit europeu existeix com a actor del 
territori. 
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5.1. Ciutat mitjana 
 
5.1.1. Les característiques distintives de la ciutat mitjana 
 
En aquest apartat intentarem emmarcar el concepte de ciutat mitjana a través dels textos i 
les definicions que fan diversos autors per dotar-nos d’una base que justifiqui els tres 
casos d’estudi com a tres ciutats pertanyents a una categoria especial i distinta. Aquest 
concepte, en tant que característica distintiva i comuna dels casos d’estudi, estarà present i 
serà un referent al llarg de tota la tesi. Ho fem així perquè intuïtivament veiem que no es 
produeix de la mateixa manera la interacció del TAV amb la ciutat mitjana que amb les 
ciutats grans com Barcelona, Lió, Marsella, Torí o Milà. 
 
Ciutat mitjana és un concepte molt utilitzat per classificar o qualificar certes ciutats i 
funciona, normalment, de forma molt intuïtiva, sense que existeixi una definició prèvia i 
acceptada arreu d’aquesta realitat. Aquest terme, a més, sembla tenir bones connotacions 
–les ciutats mitjanes gaudeixen de bona reputació, en qualitat de vida per exemple– i 
aquest fet pot portar a incloure situacions massa diverses dins del mateix concepte. 
 
Definir ciutat mitjana no és un objectiu fàcil. En primer lloc es tracta d’un concepte 
imprecís, entès de maneres diverses per diversos autors o usuaris del terme. Es tracta d’un 
concepte tan relatiu que es pot aplicar a ciutats molt diverses, depenent del territori de 
referència, de la seva història, del teixit social, de la xarxa urbana existent. És a dir que 
podem considerar una ciutat com a mitjana dins un context territorial, per exemple el 
mediterrani europeu, però la mateixa no ho serà si l’observem a escala mundial. En segon 
lloc no és un concepte gaire teoritzat. No existeix massa literatura geogràfica o territorial 
que parli de les ciutats mitjanes com a objecte de reflexió o estudi146. Tal com demostra 
Joan Vicente (1998), les referències científiques sobre el terme són molt poques, reduint-
se a una poca bibliografia francesa i italiana, i a una poquíssima bibliografia espanyola, 
alemanya i anglosaxona. Des del 1998 ençà, han estat poques les aportacions a la definició 
i sistematització del terme, encara que són prou significatives com veurem al llarg d’aquest 
apartat. 
 

                                                   
146 He fet una recerca de diverses revistes, espanyoles, angleses, franceses, sobre la temàtica de ciutat mitjana. A les 
revistes franceses s’hi pot trobar alguna aportació, com Annales de Geographie, on he trobat dos articles amb la temàtica 
de ciutat mitjana des de 1985. A les revistes espanyoles he trobat un número monogràfic de Urbanismo Coam sobre 
ciutat mitjana de l’any 1989 i algun article a la revista Estudios Regionales i cap en d’altres com Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales. A la revista Transversal (2003) hi ha un interessant monogràfic sobre la ciutat mitjana. La recerca a 
revistes anglosaxones com Urban Studies, European Planning Studies, Regional Studies ha estat més infructuosa. 
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Una de les raons de la poca teorització sobre ciutat mitjana és que el pensament urbanístic 
neix i pren cos en referència a les grans ciutats, i a partir d’aquí es difon cap a les altres 
realitats urbanes possibles. Això porta a aplicar teories, conceptes i solucions a problemes 
que no s’acaben d’ajustar a la realitat que es vol estudiar o intervenir, com succeeix en el 
cas de les ciutats mitjanes (Vicente, 1998). Aquesta reflexió és especialment important per 
aquesta tesi, ja que defensem la necessitat d’observar i intervenir en les ciutats mitjanes de 
manera diferenciada de les altres, diguem-ne, realitats urbanes més ben identificades. No 
en va, ciutat mitjana ha estat qualificada “d’objecte real no identificat” (Brunet, 1997). 
“Real” perquè té una incontestable realitat, encara que es tracti d’una categoria de ciutats 
que no s’inscriuen com a centres d’interès estrictament local, ni com aglomeracions que 
disposen d’un veritable rol d’organització regional. I “no identificat” perquè els límits de 
talla i funcions no tenen una unanimitat en la comunitat de d’investigadors. 
 
Tots els autors coincideixen a interpretar la ciutat mitjana segons dues dimensions, una de 
tipus quantitatiu, és a dir el nombre d’habitants que té, i l’altra de tipus qualitatiu, és a dir 
les funcions que exerceix en el territori. La combinació de les dues característiques és el 
que pot acabar definint què és una ciutat mitjana. En aquest sentit, Josep Mª Llop (2001) 
diferencia entre els conceptes de ciutat mitjana i ciutat intermèdia, que s’han usat sovint com 
a sinònims de la mateixa realitat. L’adjectiu “mitjana” sembla referir-se a una dimensió 
demogràfica determinada, una definició més aviat quantitativa; “intermèdia”, en canvi, té 
unes connotacions més qualitatives que es refereixen a les funcions d’intermediació, a les 
relacions que s’estableixen entre els diferents assentaments de la població d’un territori. 
(Llop, 2001). La característica d’intermediació és especialment interessant per a considerar 
la ciutat intermèdia com el catalitzador de certs fenòmens provinents d’un territori o en 
direcció a aquest. En l’àmbit del desenvolupament econòmic, per exemple, la ciutat 
intermèdia pot estendre serveis o fluxos cap a la resta del seu territori, o pot convertir-se 
en la imatge i bandera de la realitat econòmica d’una regió. Aquest és segurament una de 
les funcions més importants lligades a la ciutat mitjana: el desenvolupament regional. Tot i 
la justa diferenciació entre ciutat mitjana i intermèdia, en aquesta tesi utilitzarem els dos 
termes com a sinònims, ja que molts autors així ho fan147 i, per tant, podria comportar 
confusions d’interpretació. 
 
Cal recordar, però, que la diferenciació entre dimensió i funcions no és una metodologia 
exclusiva per classificar les ciutats mitjanes, sinó que s’utilitza normalment en la 
classificació de tot tipus de ciutats. Tal i com expliquen Carlo Salone i Piero Bonavero 

                                                   
147 Per exemple, els adjectius “mitjana” i “intermèdia” s’utilitzen com a sinònims en el document Europa 2000+ (CE, 
1995a) i Joan Vicente (1997) també opta per aquesta no diferenciació. 
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(1997), els estudis que han intentat classificar les ciutats europees es basen en dues 
tipologies de classificació. Un primer criteri és el jerarquicodimensional, basat en el conjunt 
de dotacions d’una determinada categoria de les ciutats europees. Un segon criteri és el 
funcional, que denota el grau d’especialització de les ciutats en una o més categories de 
funcions. Aquests dos criteris han estat aplicats per separat o conjuntament, intentant 
assolir una classificació integrada. 
 
Pel que fa al paràmetre quantitatiu, hi ha gran diversitat de classificacions de ciutat mitjana 
segons els contextos territorials als quals es fa referència. Per Giovanni Astengo148 una 
ciutat mitjana pot ser “una agrupació humana, edificada, no majoritàriament dedicada a 
activitats primàries ... que oscil·li entre els trenta mil i els quatre-cents mil habitants”. 
Pierre George (1984) proposa una dimensió diferent: entre els vint mil i els cent mil 
habitants. Tal i com mostra Frédéric Santamaria (2000), la literatura científica francesa 
permet classificar, encara que vagament, la dimensió de la ciutat mitjana en aquella que té 
més de 20, 30 o 50.000 habitants i que arriba a 100.000 o 200.000 habitants dins la seva 
aglomeració, tot i que la classificació de ciutat mitjana “respon més a un fet intuïtiu que 
no pas racional”, tal i com recorda l’autor. De la mateixa manera a Espanya, encara que 
no amb una literatura massa extensa, podem trobar autors que classifiquen la ciutat 
mitjana com la que disposa entre 20.000 i 100.000 habitants (De Estéban, A; López, A., 
1989), entre 50.000 i 100.000 habitants (Vinuesa, 1989), o entre 25.000 i 50.0000 (Serrano, 
1986). 
 
La dificultat per determinar la talla de les ciutats mitjanes pot acabar demostrant-se en la 
variabilitat dels límits proposats en diversos àmbits. En el document europeu Europa 
2000+ (CE, 1995a) es delimiten les ciutats mitjanes europees com aquelles que tenen 
entre 20.000 i 500.000 habitants. En el context americà, en canvi, el rang se situa entre 
200.000 i 500.000 habitants149, mentre que en l’estudi UCI-CIMES150, a nivell mundial, se 
situen els límits entre 20.000 i 2.000.000 d’habitants. És clar que quan més gran sigui 
l’àmbit geogràfic de referència, l’amplitud de l’interval ha de ser més gran per recollir 
l’ampli espectre de casos que es poden presentar, a causa dels diferents contextos 
territorials que existeixen. 
 
Però la dimensió, encara que sigui en relació amb d’altres tipologies de ciutat, no sembla 
ser un criteri suficient per definir què és una ciutat mitjana, sinó que s’han d’afegir criteris 

                                                   
148 1972, citat a Vicente, 1998, p. 68. 
149 Citat a Llop (2001). 
150 Bellet i Llop (2000) 
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qualitatius per descriure-la. En el context francès, per exemple, la ciutat mitjana s’ha vist 
com una unitat imprescindible que estructura el territori i serveix d’interfase entre els 
centres locals i les metròpolis regionals (Santamaria, 2000). Aquesta idea és molt semblant 
a la de ciutat “intermèdia” que proposava Llop (2001), i podem considerar-la, doncs, com 
un primer criteri qualitatiu per distingir la ciutat mitjana. Per a Marco Oberti (1997), la 
particularitat de les ciutats mitjanes és que “reposen” principalment sobre de xarxes locals 
i regionals. D’alguna manera són fenòmens més locals que les ciutats grans. Però això no 
significa que les ciutats mitjanes no s’interessin per les xarxes i els mercats nacionals o 
europeus, sinó que la seva estructura com a societat local151 es manté com un element 
fonamental en comparació a les ciutats grans. 
 
Si un primer criteri qualitatiu que distingeix la ciutat mitjana és el seu caràcter fortament 
local, una altra de les característiques esmentades per altres autors seria l’existència 
d’equipaments de certa qualitat i diversificats, propis d’un entorn eminentment urbà: 
 
“Aquestes (les ciutats mitjanes) disposen molt sovint d’una administració diversificada, (...), d’un sistema 
educatiu desenvolupat, (...), d’estructures importants dins els dominis de la sanitat, (...), i més generalment 
de serveis dirigits a persones i empreses. Aquestes estan també dotades de fàbriques, revistes 
especialitzades i grans superfícies. Tenen una vida intel·lectual pel fet de tenir una població força 
diversificada i, a vegades, la presència d’equipaments universitaris i d’instruments específics de 
comunicació (diaris, ràdio). (Santamaria, 2000, p. 230)  
 
Un altre autor que ha reflexionat sobre la ciutat mitjana és Pierre George (1984), el qual 
també afegeix criteris qualitatius als simples límits numèrics per distingir aquesta tipologia 
de ciutat. L’autor creu que les ciutats mitjanes han de tenir una arrel històrica profunda, 
almenys medieval, que els permeti haver constituït una trama urbana, institucional, social i 
econòmica impossible de substituir. En aquest cas, el present només podria ser entès com 
la continuïtat amb aquest passat, és a dir el paper administratiu (episcopal, judicial, militar, 
universitari, etc.), la centralitat territorial des del punt de vista comercial, les 
especialitzacions i tradicions productives. Essent així, el fenomen de la ciutat mitjana 
sembla poder considerar-se com un fenomen primordialment europeu (Oberti, 1997 
Vicente, 1998; Hall, 2000; Brunet, 2000; Llop 2001).  
 
A part de les característiques intrínseques de la ciutat mitjana, segueix George (1984), 
també es poden utilitzar criteris relatius per a definir-la, especialment la comparació amb 
nuclis més petits o les ciutats més grans. En relació amb els primers, la ciutat mitjana 
gaudiria d’una diversificació social major, i això comportaria societats més obertes i amb 

                                                   
151 Amb els seus actors polítics, econòmics, la seva història, les seves tradicions, la seva identitat, les grans 
manifestacions, les institucions, el teixit urbà, etc. (Oberti, 1997) 
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possibilitats de progrés individual, i tindria una major diversitat econòmica, que ajudaria a 
tenir una qualitat de vida més elevada. En relació amb les ciutats grans,  
 
“La ciutat mitjana conserva les condicions essencials de la unitat del lloc i de la seva unitat del temps de la 
vida urbana (...). En altres termes, la ciutat conserva la qualitat d’un ambient de vida unitari en la individual 
i familiar. (...) Això inclou els sentiments de possessió o de pertinença, i de responsabilitat. L’habitant és 
conscient de participar de la vida i més o menys directament de l’administració de la seva ciutat.” (George, 
1984, p. 149) 
 
En aquest cas, la ciutat mitjana seria un espai quasi “ideal”, davant una ciutat gran més 
fragmentada, més impersonal, més estandarditzada, més canviant. Un espai de qualitat de 
vida individual i col·lectiva, una societat ben articulada. Aquesta visió de la ciutat mitjana 
com un tipus d’assentament integralment positiu, estable i equilibrat, és criticada per Joan 
Vicente (1998, 2001), que creu que es tracta més aviat d’un mite, el “mite de la ciutat 
mitjana”. L’autor creu que el concepte de ciutat mitjana està carregat de connotacions, en 
general totes elles positives. La ciutat mitjana es defineix molt més que per una 
determinada quantitat d’habitants, seria un lloc d’equilibri social, econòmic i territorial, de 
confluència dels avantatges tant de les grans aglomeracions com dels pobles, de 
manteniment d’identitat i d’una cohesió social encara forta, de petita capitalitat. 
L’imaginari d’aquesta ciutat mitjana utòpica remet a moltes ciutats europees belles i 
benestants152. L’autor és de l’opinió que aquest concepte és ben vigent, encara que molts 
dels elements en els que es basa estan en crisi, bàsicament per dues raons. La primera es 
refereix a la lògica espacial i temporal pròpia, local, que definiria la ciutat mitjana com a 
lloc singular i humanitzat. Aquesta imatge quedaria actualment alterada per una lògica 
espai/temps marcada per la globalització, que afecta a les relacions socials i econòmiques, 
i que, a més, dificulta la identitat del lloc. La segona escala de la crisi rau en la progressiva 
pèrdua dels confins de la ciutat, també de la mitjana. Una de les característiques de la 
ciutat mitjana era la “comprensibilitat” del seu territori, no només per la limitada 
dimensió, sinó també per l’existència d’uns referents urbans clars. El procés 
d’urbanització dels últims quinze anys ha esvaït aquests límits i referents. Per tant, 
 
“la ciutat mitjana es troba davant el repte de la seva reconstrucció, d’aconseguir integrar-se en les xarxes de 
la globalitat sense perdre, o gràcies a, la definició d’una identitat pròpia.” (Vicente, 2001, p. 5) 
 
La conceptualització de la ciutat mitjana que hem presentat fins ara fa referència, 
inevitablement, als corrents de pensament d’origen llatí. Diem inevitable perquè 
representen pràcticament les úniques aportacions a la temàtica. Però hi ha hagut algun 
intent de comparar la conceptualització de la ciutat mitjana francesa i espanyola, molt 
semblants entre si, amb la ciutat mitjana d’origen anglosaxó, els anomenats “medium-sized 
                                                   
152 L’autor recorda que fins i tot Plató parlava d’una ciutat de dimensió ideal amb 5.040 famílies, resultat de 
multiplicar 1x2x3x4x5x6x7. 
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towns” (Santamaria, 2000)153. Això ha permès comparar en un quadre sintètic les diferents 
interpretacions de ciutat mitjana a França, Espanya i el Regne Unit, segons la dimensió 
física de la ciutat i el rol funcional de desenvolupa en el territori (Taula 5-1). La dimensió 
en els tres àmbits no divergeix massa en atribuir uns mínims i uns màxims de població a 
les ciutats mitjanes, mentre que el rol funcional sí que sembla ser diferent en cada cas.  
 
TAULA 5-1. Tipologies de definició de la ciutat mitjana 
 
Definició de la 
“ciutat mitjana” a ... 

En relació amb la talla En relació amb el rol funcional 

... França Entre 20.000 i 200.000 habitants 
dins l’aglomeració (límits de les més 
grans) 

Entre el centre local i la metròpoli 
regional 

... Espanya Entre 20.000 i 100.000 habitants 
dins el municipi (límits de les més 
grans) 

Des de la ciutat d’àmbit rural al 
centre subregional 

... Regne Unit Per aproximació: entre 25.000 i 
120.000 dins la “urban area”  

Centre urbà d’una regió no 
dominada per una de les més grans 
aglomeracions del país –“Freestanding 
FRs”–  

 
Font: Santamaria (2000), p. 236. 

 
 
Per tant, podem concloure que la ciutat mitjana, especialment en el context europeu com 
a àmbit d’aquesta tesi, seria una ciutat de dimensions força reduïdes (entre 20.000 i 
200.000 habitants com a límits amplis), i que té unes característiques socials i funcionals 
fortament marcades per les relacions locals: caràcter homogeni de la societat, arrels 
històriques antigues, funcions d’intermediació entre la gran ciutat i les poblacions 
regionals, existència d’equipaments de certa qualitat i diversificats gràcies a la funció de 
capitalitat regional, etc. 
 
                                                   
153 Frédéric Santamaria (2000) constata, per començar, que els investigadors britànics parteixen d’uns quadres 
territorials d’investigació propis i diferents, on el district és la unitat estadística bàsica a partir de la qual són 
delimitades les urban areas, les unitats territorials de caràcter clarament urbà al Regne Unit. A més d’aquestes unitats, 
els investigadors britànics han afegit altres enfocaments basats en els moviments residència-treball, d’on sorgeixen les 
“Travel-to-Work Areas” i les “Local Labour Market Areas”. Dins d’aquestes últimes es fa una distinció entre les “Rural 
Areas” i les “Urban Regions”. Tal i com fa notar Santamaria, la utilització d’aquestes unitats territorials comporta uns 
llindars alts de població a l’interior de cada àrea, i això fa difícil identificar veritables centres urbans de talla mitjana. 
Però, per altre cantó, els autors britànics no dubten pas a parlar de “medium-sized towns” com a realitat geogràfica. 
Aproximadament, doncs, les ciutats mitjanes britàniques serien aquelles que tenen entre 25.000 i 120.000 habitants 
dins de la “Urban Area”. I això situaria les ciutats mitjanes britàniques a una dimensió semblant a les franceses i 
espanyoles, tal i com podem observar a la taula adjunta (Taula 5-1).  
Un altre quadre espacial que utilitzen els investigadors britànics és el de la “Functional Region” (“FRs”), que fa 
referència a una idea de jerarquia entre diferents tipus d’espais, és a dir, al rol funcional de les ciutats en el territori. 
Les “FRs” es subdivideixen en dues categories principals: les “Metropolitan Regions” i les “Freestanding Functional 
Regions”. Ens interessen aquestes últimes, que es caracteritzen per la seva independència de les regions metropolitanes 
en termes de desplaçament per raons laborals, i són les unitats urbanes més susceptibles de contenir els organismes 
urbans de talla mitjana (Santamaria, 2000). 
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Això valdria per distingir la ciutat mitjana com un objecte per sotmetre a anàlisi. Però 
també ens podríem preguntar si la ciutat mitjana té, a part d’unes característiques 
territorials, un funcionament diferent de les altres ciutats, les grans. És a dir, que ens hem 
de preguntar si realment val la pena estudiar les ciutats mitjanes, ja que potser tenen unes 
lògiques territorials, uns problemes, unes necessitats i unes capacitats massa semblants a 
les grans. 
 
Certament, les ciutats mitjanes tenen, i de manera creixent en els darrers anys, algunes 
característiques de funcionament molt semblants a les ciutats grans. Dos exemples són el 
paper en el sistema o xarxa urbana i les relacions amb el seu entorn urbà. Pel que fa a les 
xarxes urbanes, conviu una tendència a la jerarquia i l’organització en forma de xarxa 
(Dematteis, 1995a), tal i com succeeix en les ciutats grans. Això dóna a les ciutats mitjanes 
moltes possibilitats. Poden entrar en xarxa amb altres ciutats, poden atraure petites 
empreses de gran activitat i alta rendibilitat, establir parcs tecnològics, crear festivals, 
proposar plataformes de transport i buscar recolzament a d’altres ciutats semblants. Amb 
aquesta estratègia,  
 
“la pròpia idea de (ciutat) intermèdia desapareix per si mateixa. La ciutat mitjana ja no és una intermediària 
entre la gran i la petita ciutat, sinó que es converteix en protagonista d’algunes xarxes, en paritat amb les 
ciutats més grans o més petites.” (Brunet, 2000, p. 118) 
 
Pel que fa a les seves relacions amb l’entorn, les ciutats mitjanes també tenen unes 
dinàmiques territorials molt semblants a les ciutats més grans (Vicente, 1998; Brunet, 
2000). Els desplaçaments de residència-treball, la d’estudis o d’oci contemplen cada cop 
més un entorn periurbà més ample. En conseqüència, les ciutats mitjanes tenen els 
mateixos problemes de transport, de conservació del paisatge, de distribució de l’aigua, de 
tractament dels residus que les ciutats més grans. Per tant, la gestió de la ciutat com a 
“àrea urbana” ha de considerar-se també important per al desenvolupament de les ciutats 
mitjanes. 
 
Per altre cantó, però, les ciutats mitjanes tenen problemes diferents a les grans. La ciutat 
mitjana té més dificultats per organitzar, per exemple, els transports col·lectius, o finançar 
grans equipaments per raons de manca de massa crítica. És més sensible a les 
conseqüències del tancament d’una empresa o a la evolució de les seves activitats, pot 
tenir dificultats per sostenir projectes urbanístics coherents o pot tenir desavantatges per 
influir als nivells de govern superiors. Hi ha qui opina, en definitiva, que la ciutat mitjana 
està en clar desavantatge en relació amb les grans. 
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Aquest pot ser el cas de Jean Bouinot (1991), que intenta demostrar els dèficits que poden 
patir les ciutats mitjanes, especialment les de més petita dimensió, amb un estudi fet a 100 
ciutats mitjanes europees154. La primera conclusió de l’estudi és que, en el futur d’un 
mercat europeu únic, els problemes financers s’esdevindran de forma inversament 
proporcional a la dimensió de la ciutat. És a dir, que les ciutats més petites tindran més 
problemes financers i econòmics, i les ciutats grans i les ciutats intermèdies més 
importants són les que en sortiran més afavorides155. En segon lloc, i en referència a les 
grans infrastructures de transport, es demostra que les ciutats mitjanes més grans són les 
que tenen més implicació en els projectes de desenvolupament dels grans eixos de 
comunicació i de les respectives infrastructures. Per tant, es dóna una relació directament 
proporcional entre els avantatges de les grans infrastructures i la dimensió de la ciutat 
mitjana. És a dir, que les ciutats mitjanes més grans poden tenir bons resultats econòmics 
i infrastructurals i les de menys dimensió poden patir els problemes de la disfunció que 
representa la seva escassa massa crítica (veure taula 5-2). 
 
TAULA 5-2. Implicació de les ciutats mitjanes en grans projectes infrastructurals 
 

Dimensió de la ciutat Un projecte del tipus 
TGV (%) 

Un projecte aeroportuari 
(%) 

Un projecte de 
plataforma intermodal 

(%) 
De 20.000 a 50.000 hab. 16.66 19.44 8.33 
De 50.000 a 100.000 hab. 33.33 19.04 14.28 
Més de 100.000 hab.(*) 35.89 46.15 43.58 

 
(*) fins a 500.000 hab. 
Font: Bouinot (1991), p. 786. 
 

 
Tot i això, cal remarcar que les ciutats mitjanes, fins i tot aquelles de dimensió modesta, 
semblen treure profit d’una infrastructura en especial, el TGV. Com veiem en la taula 5-2, 
el projecte que presenta una correlació menor en la implicació de la ciutat és el del tipus 
TGV156. És a dir, que fins i tot ciutats força petites podrien aprofitar positivament 
l’existència d’un TAV. 
 
 
 

                                                   
154 Cent ciutats mitjanes definides segons diversos criteris, d’habitants (entre 20.000 i 500.000), polítics, econòmics, 
jurídics. 
155 L’autor parteix de la hipòtesi que els diferents sectors de l’economia (producció i finances) tendeixen a la 
concentració, i la concentració financera comporta la concentració dels mitjans de producció i distribució en poques 
ciutats europees i una paral·lela especialització d’aquestes. 
156 Bouinot dóna els resultats del Chi2 per als tres projectes, respectivament 9.08, 16.93 i 17.25 (valor crític de Chi2 a 
un llindar de significació de 5% i d’un ddl de 8: 15.51%). 
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5.1.2. Tipologia de ciutats mitjanes a Europa 
 
Europa és la regió del món en què les ciutats mitjanes són més nombroses, més antigues, 
més resistents i més complexes (Brunet, 2000). La importància de les ciutats mitjanes a 
Europa es posa de relleu al comparar el percentatge de població que viu en ciutats menors 
de 500.000 habitants. Segons una estadística de l’any 2000 (UNPD, 2001), al continent 
europeu hi viu el 47,1% de la població (343 milions)157, mentre que a tot el món aquest 
percentatge és només del 23% (1.423 milions). Tot i la seva importància numèrica, el 
paper de les ciutats intermèdies a Europa no és clar. Segons el document Europa 2000+ 
(C.E., 1995a), les ciutats mitjanes porten a terme un paper important en l’organització del 
territori, però aquestes no han estat un centre d’atenció significatiu per part dels 
planificadors. No han estat un objecte d’estudi privilegiat, com sí que ha succeït en ciutats 
de dimensions majors158. 
 
Un dels investigadors que ha estudiat la ciutat mitjana a Europa ha estat Roger Brunet 
(2000). Segons aquest, Europa reuneix sistemes urbans molt diferents (en termes de 
localització, talla i densitat de les ciutats i en quant a les polítiques de gestió) i la situació 
de les ciutats mitjanes difereix molt d’un sistema a un altre. Els factors que determinen 
aquestes diferències són molt diversos, alguns relacionats amb la densitat de la població, la 
distància entre les ciutats intermèdies o el grau de polarització urbana. En aquest sentit 
s’observa clarament la diferència entre els següents espais europeus: 
 
-el teixit de la megalòpolis Anglaterra-Toscana, dens, molt diferenciat, que permet intercanvis múltiples, 
dividits entre ciutats de tota dimensió; 
 
-l’estil mediterrani, en que les ciutats mitjanes estan sobrerepresentades: nombroses, força properes, ben 
integrades en el seu entorn rural; 
 
-els espais fortament polaritzats, on la metròpoli principal està mancada de comunicacions sòlides i de 
ciutats mitjanes actives (França del centre o del sud-oest, Espanya central, perifèries de l’Europa del nord 
o del sud);  
 
-els espais del sistema urbà jerarquitzat, que respecta d’alguna forma el model dels llocs centrals, el de 
diversos nivells de ciutats intermèdies, com en la majoria de les regions atlàntiques i gran part de l’est 
d’Europa.  
 
Font: Estret de Brunet (2000), pp. 110-111. 
 

                                                   
157 En aquesta categoria el segueixen Llatinoamèrica i el Carib (35,9%), Oceania (31%) i Nord Amèrica (29,9%). En 
última posició trobem Àfrica (21,5%) i Àsia (16,9%). 
158 Un estudi recent que ha volgut aprofundir en el rol de les ciutats mitjanes i determinar el seu paper en el 
desenvolupament dels territoris ha estat el programa UIA-CIMES: Les ciutats intermèdies i el procés d’urbanització 
mundial (veure Llop i Bellet, 1999). 
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En aquesta tesi centrarem l’atenció en les ciutats mitjanes que es reparteixen per l’espai 
mediterrani, qüestió que aprofundirem en el darrer apartat d’aquest capítol. 
 
Evolució de la ciutat mitjana 
 
La ciutat mitjana és un fenomen, des del punt de vista de la seva conceptualització i del 
seu estudi empíric, molt europeu. Però fins als anys seixanta i setanta del segle XX no se li 
va donar un paper rellevant en el funcionament del territori. La concepció tradicional de 
ciutat mitjana en el passat responia únicament a la funció d’oferir serveis administratius 
bàsics a les zones del voltant, especialment les zones rurals, i contribuïa a la distribució de 
la població i les activitats econòmiques d’una forma més equilibrada per al territori. A 
partir de l’acabament de la Segona Guerra Mundial, amb els forts processos 
d’industrialització i metropolinització de les grans ciutats europees del “core” europeu, les 
ciutats mitjanes van experimentar creixements econòmics i poblacionals moderats o, fins i 
tot, negatius. En aquest període de desenvolupament econòmic fordista, la tríade “una 
gran ciutat, una gran fàbrica, un estat fort” (Menéndez, 1997) afavoria inevitablement les 
ciutats més grans i dinàmiques, marcades per uns processos fordistes de regulació, 
d’organització empresarial, de localització territorial i d’utilització de fons energètiques i 
tecnologia. Aquesta situació és vàlida a Europa per als anys cinquanta i bona part dels 
seixanta del segle passat. Tot i això, tal i com defensa Llop (2001), la ciutat mitjana va fer 
fortuna durant la dècada dels 60 quan alguns governs europeus, especialment el francès159, 
desenvolupen una sèrie de mesures i polítiques destinades a resoldre els problemes 
generats pels desequilibris territorials, en un context de fort creixement demogràfic de les 
àrees més urbanes i pèrdues de població constant en l’àmbit rural i territorial més ampli. 
Segons aquestes iniciatives, les ciutats mitjanes eren les responsables de resoldre aquests 
desequilibris territorials partint de la base que amb el seu reforçament es produiria un 
creixement que per efectes multiplicadors s’estendria també al seu hinterland, provocant 
una dinamització general160. 
 
Tot i aquestes iniciatives pioneres, en d’altres espais europeus com l’espanyol o el català la 
ciutat mitjana restava encara a un segon terme, ja que l’atenció territorial i urbanística 
                                                   
159 Un cas paradigmàtic va ser a França, amb els Plans du developpement (Datar,1993, Débat National pour l’aménagement du 
territoire, Paris, DATAR). 
160 Aquest fet incidiria en la construcció d’una xarxa urbana més equilibrada i permetria aturar el fort creixement de 
les grans metròpolis urbanes. Les polítiques del benestar incidien també en el paper que les ciutats mitjanes podien 
jugar en relació amb les grans metròpolis urbanes. La inversió en equipaments i serveis socials havia de permetre 
qualificar aquestes ciutats per arribar a constituir una alternativa a les grans ciutats. Es tractava, per tant, d’endegar 
una sèrie de mesures planificades externament i realitzades amb perspectives encara molt centralistes que 
reaccionaven davant els problemes sorgits a les grans metròpolis i davant una certa tendència a la “desertització” de 
bona part del territori (Llop, 2001). 
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estava dirigida a organitzar les grans ciutats i les grans infrastructures sense qüestionar-
les161. En aquest sentit Vicente (1998) recorda que el paradigma d’aquesta època a 
Catalunya era l’aposta per la ciutat-regió i l’elaboració del Pla Director de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (1966). 
 
En el marc dels anys 60, el concepte de ciutat mitjana tenia un fort component 
quantitatiu. El pes demogràfic d’una ciutat determinava la jerarquia, la dinàmica i funcions 
i la seva classificació dins la xarxa nacional/estatal. Aquest punt de vista estava molt 
influenciat per les teories de W. Christaller162. 
 
La crisi dels anys 70 va ajudar a la revalorització de les ciutats mitjanes a causa de la crisi 
d’aglomeració i les externelitats negatives que comportava la gran ciutat163. La crisi del 
model fordista va comportar un canvi definitiu en les orientacions de les polítiques i del 
concepte de ciutat mitjana. Les polítiques de desenvolupament regional van passar a 
incentivar la inversió promovent el desenvolupament endogen i buscant una articulació 
major entre els objectius locals, regionals i nacionals. Per aquest motiu es va optar per 
realitzar una estratègia més descentralitzadora que tenia com a objectiu principal millorar 
la qualitat de vida i procurar el dinamisme dels sistemes locals de ciutats de talla mitjana, i 
fins i tot petita. Amb aquesta nova orientació va prenent més força el component 
territorial, i destaquen les funcions d’articulació i intermediació de les ciutats de talla 
mitjana entre els seus territoris i les grans metròpolis urbanes164. 
 
Aquest canvi conceptual de la ciutat mitjana es veu reforçat per la reorganització del 
sistema productiu, que transforma un territori organitzat jeràrquicament (llocs centrals de 
Christaller) cap a un model d’organització més flexible i variable en forma de xarxa 
(model de geometria variable de Dematteis, 1998), on conviuen les relacions jeràrquiques 
amb altres relacions en xarxa no necessàriament contínues en l’espai. Aquest nou 

                                                   
161 Cal recordar el decalatge econòmic i històric que patien certs territoris semiperifèrics com l’espanyol als anys 
seixanta. 
162 Un exemple és l’organització del territori francès, concepció molt jeràrquica de l’administració del territori: una 
metròpoli; ciutats intermèdies d’un, dos o tres nivells; petites ciutats i les àrees rurals, el camp (Brunet, 2000).  
163 Per altre cantó aquesta “revalorització” sembla donar-se en la actualitat una altra vegada: “... periòdicament, les 
ciutats intermèdies tornen a estar de moda i s’alaben de nou les seves virtuts. Va ser el cas de França i d’Itàlia a la 
dècada dels 70, després del fort creixement de les aglomeracions. El fet que avui en dia es parli novament d’això, en 
la fase de remetropolinització, no és sens dubte gratuït” (Brunet, 2000, p. 114) 
164 Exemples d’aquests canvis d’orientació política són diversos plans que s’adopten a diversos països, com França o 
Itàlia. En el cas francès es produeix una reforma legislativa radical a principi dels 80 de xarxes de cooperació entre 
ciutats, com els contrats du plan i els contrats de ville. A Itàlia apareix el Progetto ‘80 destinat, entre d’altres objectius, a 
reequilibrar  les diferències entre metròpolis i ciutats mitjanes-petites, entre ciutat i camp, entre sistemes  
metropolitans molt jerarquitzats i sistemes policèntrics (Salone, 1997). Més tard apareixen d’altres exemples a països 
com Holanda amb el Forth Report on Physical Planning (Mhpe, 1991) o a Alemània amb les Guidelines for Regional Planning 
(Bflr, 1993). 
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funcionament de l’espai es caracteritza per la tendència a l’especialització, la 
complementarietat dels llocs i el procés de descentralització d’algunes activitats i funcions 
en forma de xarxa; i les ciutats mitjanes tenen un paper important en aquestes noves 
regles del joc.  
 
Ciutats que guanyen i ciutats que perden 
 
Però no totes les ciutats mitjanes han patit processos de valorització. Com hem dit 
anteriorment, durant els anys 60 moltes ciutats mitjanes van perdre habitants i llocs de 
treball en benefici de les grans ciutats165. L’evolució econòmica, tecnològica i social van 
jugar en la seva contra i els creixents problemes plantejats en les grans aglomeracions 
només van compensar en part aquest efecte desfavorable (C.E. 1995a). 
  
No obstant això, moltes ciutats mitjanes van enregistrar un important augment de 
població durant els últims quinze anys i van aconseguir desenvolupar l’economia local i 
augmentar els llocs de treball. Aquesta evolució darrera és la que es presenta com a 
modèlica per a les ciutats mitjanes menys afortunades i desitjable per al territori, ja que 
pot evitar els desequilibris en el si de la Unió Europea (C.E., 1995a). La CE (1995a) ha 
estudiat aquestes ciutats mitjanes “que guanyen”, en població, en recursos, en renda, des 
de la dècada dels vuitanta, i n’ha dibuixat els diversos perfils: 
 
-ciutats relativament grans, amb una dimensió suficient per no estar en desavantatge respecte les ciutats 
amb més de 500.000 habitants en termes de serveis, equipaments col·lectius i economies externes 
potencials; 
 
-ciutats situades en les proximitats d’una gran aglomeració o conurbació, que es beneficien del 
desplaçament d’activitats i població fora d’aquesta i dels serveis i equips que ofereix; 
 
-ciutats situades en una regió atractiva o que posseeixen un atractiu propi, que poden oferir una millor 
qualitat de vida i servir de lloc de residència a jubilats o d’emplaçament per a empreses en què no són tan 
importants certs factors com l’accés directe a un mercat vast de consum o de treball o l’existència 
d’infrastructures importants i diversificades. Aquestes empreses poden ser relativament petites i estar 
especialitzades en activitats d’alta tecnologia, en què la localització ve determinada per les preferències dels 
empleats més qualificats o de les persones que les han creat. Aquestes ciutats solen ser també llocs que 
atrauen naturalment els turistes; 
 
-ciutats situades en el centre de zones rurals, que han augmentat la seva població com a conseqüència de la 
disminució del treball agrícola i l’arribada d’habitants del camp per cercar un altre treball; 
 
-ciutats que han aconseguit desenvolupar una especialització particular, que poden oferir un recolzament 
tècnic o d’altre tipus important i treballadors tant competents com les grans ciutats; 

                                                   
165 Segons altres autors com Brunet (2000), les ciutats mitjanes europees en el seu conjunt han experimentat forts 
creixements des dels anys 60. Segons els seus estudis estadístics, les ciutats de 20.000 a 100.000 habitants semblen ser 
les que registren un percentatges de creixement més alt entre 1950 i 1990 en el conjunt europeu, encara que s’hi 
compten moltes perifèries de la metròpoli. 
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-ciutats que formen part de xarxes constituïdes per altres ciutats d’igual dimensió a la mateixa regió i que 
globalment poden oferir infrastructures i equipaments similars als de les grans ciutats. També poden ser 
ciutats que mantenen vincles amb grans ciutats més allunyades però amb les quals les comunicacions són 
bones. 
 
Font: extret de CE, 1995, p. 109. 

 
Moltes de les ciutats que van tenir un creixement positiu en la dècada de 1980 presenten 
algunes d’aquestes característiques. Es destaquen exemples com les ciutats de la “terza 
Italia”, Brescia, Verona, Parma, Pàdua, Módena, que configuren una xarxa molt eficaç de 
ciutats especialitzades en activitats com la confecció i la indústria agroalimentària. 
Mantenen estrets lligams amb ciutats com Milà o Bolonya i amb els petits centres rurals 
que les envolten. Altres exemples de xarxes eficaces formades per ciutats mitjanes es 
poden trobar al llarg de la Costa Blava i a la regió del Roina-Alps en el sud de França, i a 
Bade-Würtemberg i Hesse en el sud d’Alemanya. Segons Europa 2000+, totes aquestes 
ciutats han desenvolupat activitats especialitzades i cultivat una identitat independent, al 
mateix temps que es beneficiaven de la proximitat d’una gran ciutat, com Lió, Frankfurt o 
Stuttgard, i de l’accés a un ampli ventall de serveis que aquestes ofereixen. Un darrer 
exemple de ciutats mitjanes que han crescut des dels anys 80 poden ser Rennes (França) i 
Cambridge (Regne Unit), que s’han convertit en centres d’alta tecnologia i mantenen 
estrets lligams amb París i Londres respectivament. Aquestes ciutats han recolzat amb èxit 
les activitats de les zones rurals i agrícoles dels voltants. Les dues ciutats són centres 
d’investigació, la primera amb un nou tecnopol i la segona amb un parc científic i una 
universitat de renom internacional166. 
 
Conclusió 
 
D’aquest apartat es conclou quins són els principals trets de les ciutats mitjanes, l’objecte 
d’estudi d’aquesta tesi. Es tracta de ciutats de dimensions variables, entre els 20.000 i 
200.000 habitants, amb certes característiques qualitatives particulars. Una d’aquestes és el 
desenvolupament de funcions territorials d’intermediació entre la ciutat gran i el territori i, 
per tant, de capitalitat territorial. Les altres característiques són de tipus socioeconòmic: 
estan més ancorades a la realitat local (identitat), tenen una alta diversificació social, el 

                                                   
166 En el cas concret de Rennes, a la Bretanya, la ciutat va registrar un ràpid desenvolupament com a centre de serveis 
innovadors gràcies a la universitat i a nombrosos instituts d’investigació implantats a la ciutat. Ha aconseguit establir 
xarxes amb les ciutats properes de la regió i amb regions del centre, i ha creat el tecnopol Rennes Atlanta. Un dels 
factors bàsics per a l’èxit d’aquesta ciutat ha estat les infrastructures de transport. L’existència d’un aeroport 
internacional i del TAV han estimulat la implantació a la regió d’activitats internacionals i empreses multinacionals. 
Altres ciutat mitjanes que se citen en el document són Inoglstadt, Friburg, Ulm, Paderborn i Tübignen a Alemanya, 
Volos, Ioannina, Patras, Heraklion i Rodas a Grècia, Braga, Albufeira, Portimão, Aveireo, Faro, Leiria i Setúbal a 
Portugal. 
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passat històric els ha donat una solidesa institucional, la capitalitat territorial els ha permès 
equipaments i serveis de qualitat (educació, sanitat, producció, comunicació). D’aquestes 
característiques se n’extreu que aquest fenomen territorial és especialment present en el 
context europeu. 
 
És en aquest context que les ciutats mitjanes han estat reconegudes com un recurs per a 
les polítiques d’equilibri territorial a través de la configuració policèntrica del territori. 
També en aquest context s’han descrit les característiques que situen algunes d’aquestes 
en una posició avantatjada per albergar els processos de desenvolupament local (ciutats 
relativament grans, situades en la proximitat d’una gran aglomeració, en una regió 
atractiva, ben comunicada, amb una especialització particular). 
 
Tots aquests elements configuren un objecte urbà d’estudi que pensem que és particular i 
diferenciat dels altres fenòmens urbans. Per un cantó, són ciutats amb altes possibilitats 
d’èxit en el desenvolupament del territori, i per l’altre són ciutats amb certes dificultats 
particulars derivades de la seva reduïda dimensió i de la competència amb les ciutats 
grans. Les tres ciutats que s’estudiaran seguidament reuneixen aquestes condicions. 
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5.2. Les polítiques infrastructurals: un factor clau per al 
desenvolupament territorial d’Europa 
 
El sistema urbà d’Europa, format per ciutats de diversa talla i funcions, es veu des del si 
de les institucions europees com un dels actius majors per al desenvolupament integral i 
equilibrat del continent. Les polítiques de desenvolupament territorial europees parteixen 
de la base que la competitivitat territorial s’ha de recolzar en una Europa policèntrica, on 
les ciutats mitjanes juguen també un paper primordial. Aquesta pot ser una de les raons 
d’estudiar en aquesta tesi el desenvolupament de les ciutats mitjanes. 
 
Per altre cantó, una de les polítiques més ambicioses que s’han portat a terme a Europa 
per a afavorir el desenvolupament dels seus territoris ha estat la de xarxes transeuropees 
de transports (TEN-T), és a dir el desenvolupament de grans infrastructures de transport. 
Per aquest motiu explicarem quins són els seus objectius i les mesures que s’han tingut en 
compte per portar-los a terme. 
 
 
5.2.1. Una política territorial i de transport 
 
La política sectorial dels transports i de les xarxes infrastructurals de la Unió Europea 
s’emmarca en una política més genèrica referent al territori i al seu desenvolupament. Els 
documents que han dissenyat la política regional a nivell comunitari, després del Tractat 
de Maastrich són: Europa 2000. Perspectives pel desenvolupament comunitari (CCE, Dg XVI, 
1992), el Llibre Blanc (Delors). Creixement, competitivitat, ocupació (CCE, 1993), Europa 2000+. 
Cooperació pel desenvolupament del territori europeu (CE, Dg XVI, 1995a) i ETE, Estratègia 
Territorial Europea (Comitè de Desenvolupament Territorial, 1999)167. 
 
Aquests documents tenen en comú el reconeixement del sector dels transports i de les 
infrastructures com uns elements clau per provocar processos de desenvolupament 
territorial, per al millorament de la competitivitat del sistema europeu i per a l’assoliment 
dels objectius de cohesió econòmica i social i de reequilibri del territori, propis del Tractat 
de Maastrich.  En concret, hi ha quatre aspectes on les polítiques infrastructurals poden 
fer una especial incidència en les polítiques espacials: l’equilibri territorial, el pont cap a 
l’Europa oriental i el Mediterrani, la sostenibilitat ambiental i la competitivitat territorial168. 

                                                   
167 Dematteis i Bonavero, 1997; Rossignolo, 2001. 
168 Les polítiques d’infrastructures han partit del principi d’equilibri territorial al planificar les obres infrastructurals 
com a forma de prevenir la concentració de riquesa i de població en el “core” europeu en comptes de les àrees 
perifèriques (veure l’apartat sobre l’Arc mediterrani). De la mateixa manera, el procés d’ampliació de la Unió cap els 
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La qüestió que ens interessa més en aquesta tesi és la darrera, la competitivitat territorial. En 
els documents es defensa que el territori europeu pot ser més competitiu a nivell 
internacional si s’aprofiten les característiques peculiars de ser un espai heterogeni, en cas 
que no es presenti desagregat i desconnectat en el seu interior. Per aquesta raó, el 
desenvolupament territorial i la integració de ciutats i regions de la Unió Europea pot ser 
afavorida per un desenvolupament policèntric del territori europeu. 
 
El document que parla més profundament d’aquesta qüestió és el titulat ETE, Estratègia 
Territorial Europea169 (Comitè de Desenvolupament Territorial, 1999). El document acorda 
uns models i objectius territorials comuns per al desenvolupament futur de la Unió 
Europea que giren al voltant de tres idees principals: el desenvolupament equilibrat, 
cohesionat i sostenible del territori europeu. Els objectius s’estructuren en tres directius 
principals: 
 

1. desenvolupament d’un sistema urbà policèntric i més equilibrat, juntament amb el 
reforçament de la col·laboració entre els espais urbans i rurals, 

2. foment d’estratègies integrades de transport i comunicació que ajudin al 
desenvolupament policèntric, comptant amb la participació activa de les ciutats i 
les regions de la UE, i 

3. desenvolupament i protecció de la naturalesa i del patrimoni cultural mitjançant 
una gestió intel·ligent. 

 
Com veiem, el document aposta per un model policèntric que ha de contribuir a evitar 
l’acumulació de riquesa i població al nucli central de la UE170. Es defensa que les mesures 
polítiques de desenvolupament territorial que s’han portat a terme fins a l’actualitat s’han 
centrat especialment en la millora de les connexions entre la perifèria i aquest nucli central 
mitjançant projectes infrastructurals. El document sosté que calen més polítiques que 
ofereixin perspectives a les zones perifèriques mitjançant una conformació més 
policèntrica de l’espai comunitari: 
                                                                                                                                                               
països de l’est implica una sèrie de mesures d’adaptació com la planificació de les infrastructures. Resulta fonamental 
la reorganització de les xarxes i dels corredors de desenvolupament per incrementar els intercanvis amb els països 
d’Europa central i oriental i del Mediterrani. La qüestió ambiental és un tema transversal a moltes polítiques 
comunitàries, on la mobilitat sostenible i l’eficiència infrastructural estan directament relacionades amb el problema 
del creixement econòmic i l’augment de l’activitat del transport i del consum d’energia. 
169 Aquest document és un marc comú de política territorial que van adoptar els membres de la Comissió Europea a 
la reunió de ministres responsables de l’ordenació del territori a Postdam, els dies 10 i 11 de 1999. 
170 A més, el potencial econòmic de les regions només es podrà aprofitar plenament mitjançat una estructura del 
territori descentralitzada. Tot i l’aposta del document europeu per a aquest model de multicentralitat distribuïda, 
Dematteis (1997) recorda que no és una cosa que pugui néixer espontàniament. Cal que es donin polítiques 
coordinades a nivell comunitari, nacional i local. 
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“La creació de varies zones dinàmiques d’integració en l’economia mundial, ben distribuïdes per la UE i 
formades per regions metropolitanes de fàcil accés internacional, enllaçades entre si i ben connectades 
amb les regions rurals i les ciutats, de diferent dimensió, de les seves àrees d’influència, desenvoluparà un 
paper clau en la millora de l’equilibri territorial a Europa” (Comitè de Desenvolupament Territorial, 1999, 
paràgraf, 70) 
 
Les ciutats petites i mitjanes i les seves interrelacions constitueixen, en un sistema urbà 
policèntric com aquest, nuclis de connexió importants en l’estructura espacial de 
relacions, sobretot per a les zones rurals. En aquests àmbits, normalment amb dificultats 
econòmiques, només aquestes ciutats estan en condicions de proporcionar infrastructures 
i serveis per a les activitats econòmiques de la regió i de facilitar l’accés a mercats de 
treball més importants. 
 
La segona directriu es refereix al transport i les comunicacions. La mobilitat de les 
persones, mercaderies i informació té una tendència a la concentració i a la polarització. 
En el document s’explicita que cal vetllar, doncs, perquè totes les regions -també aquelles 
perifèriques- tinguin un accés adequat a les infrastructures. En el cas de les grans 
infrastructures de transport, la UE és especialment conscient de la necessitat d’afavorir el 
desenvolupament de les diverses regions a partir de les seves ciutats, encara que siguin de 
dimensió mitjana. Segons el document, s’hauria d’assegurar  que  
 
“les infrastructures de grans prestacions, com els ferrocarrils d’alta velocitat i les autopistes d’alta capacitat, 
no absorbeixin recursos de les regions menys afavorides o perifèriques (efecte “bombeig”), així com evitar 
que aquestes infrastructures travessin aquestes regions sense connectar-les (efecte túnel).” (Comitè de 
Desenvolupament Territorial, 1999, paràgraf, 108) 
 
Podem interpretar que una forma d’evitar “l’efecte túnel” és construir parades a les ciutats 
mitjanes del traçat, i una forma d’evitar “l’efecte bombeig” és procurar que es produeixi 
un màxim desenvolupament endogen en aquestes ciutats. Per solucionar aquests 
problemes es proposa que s’haurien de crear “estudis d’impacte territorial” en el marc de 
tots els projectes de grans infrastructures, que permetessin estratègies integrades de 
desenvolupament territorial. És important destacar que el document comentat evita donar 
a les infrastructures un paper determinístic  en el desenvolupament local: 
 
“El desenvolupament regional no queda garantit per la mera presència d’infrastructures de transport i 
telecomunicacions, sinó que requereix, a més, l’adopció d’altres mesures de recolzament en d’altres àmbits, 
com la política estructural regional o la promoció de l’educació i la formació, per a millorar a llarg termini 
els factors de localització de les regions.” (Comitè de Desenvolupament Territorial, 1999, paràgraf, 110) 
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Les Xarxes TransEuropees de Transport (TEN-T) 
 
La política de la UE sobre xarxes transeuropees (TEN, Trans European networks) inclou les 
xarxes de transport, d’energia i de telecomunicacions. Les xarxes transeuropees de 
transport (TEN-T) és la que més ens interessa en aquests moments.  
 
La composició històrica d’Europa en estats independents ha provocat que cada unitat 
administrativa es dotés d’un sistema infrastructural centrat en l’articulació del seu propi 
territori. Per tant, la xarxa de transport europea partia d’una xarxa que no estava pensada 
per a l’articulació de tot un continent. Per altre cantó, la distribució de les infrastructures 
de transport a nivell europeu està caracteritzada per la presència consolidada 
d’infrastructures en l’àrea central (el “core” europeu) i per la baixa disponibilitat en les 
àrees perifèriques (i aquestes, en tot cas, es concentren en les àrees urbanes més 
desenvolupades). Per aquest motiu, el document ETE que hem vist defensa que les 
futures ampliacions de les xarxes transeuropees haurien de basar-se en un model de 
desenvolupament policèntric com a principi territorial fonamental (Comitè de 
Desenvolupament Territorial, 1999)171. 
 
És sobretot per la necessitat de crear una xarxa infrastructural a nivell europeu, que no 
existia, i per reequilibrar les regions de la Unió el que explica la voluntat del govern 
europeu d’endegar una política de xarxes transeuropees de transport (TEN-T) i dedicar-hi 
molt d’esforç econòmic172. 
 
A diferència d’altres polítiques europees, com la regional o l’ambiental, la política comú 
dels transports ve ja reconeguda des de la creació del Mercat Únic en el Tractat de Roma 
del 1957. El Tractat no preveia el desenvolupament d’una política urbana i territorial 
europea, i la planificació territorial romania sota el domini dels estats i les regions. La 
política comuna dels transports preveia els següents eixos d’actuació: 
 

- grans eixos i corredors de trànsit capaços de transformar les xarxes nacionals en 
xarxes transeuropees (TEN) a través de la definició d’interessos comuns. 

                                                   
171 I dins de les regions, es creu que cal incidir en les xarxes secundàries, que són decisives per a la integració de les 
economies regionals i urbanes, així com per a la seva competitivitat. Són especialment importants per reforçar les 
ciutats petites i mitjanes i el seu paper d’impulsors del desenvolupament de tota la regió. Tal i com diu el document, 
les inversions en xarxes secundàries i les seves connexions a la TEN corren el risc d’efectuar-se amb retard, o fins i 
tot de no fer-se, si es dóna major prioritat a les grans infrastructures. Això ho defensa també Fubini (1997).  
172 El sector dels transports és aquell que concentra més esforços econòmics dins de l’àmbit del govern europeu 
(Fubini, 1997). També, segons el document ETE (Comitè de Desenvolupament Territorial, 1999), l’àmbit del 
transport absorbeix el 80% del pressupost total de les xarxes transeuropees. D’aquest, una tercera part per a la 
construcció de TAV. 
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- aeroports i ports per la connexió d’Europa amb els mercats mundials. 

 
Però no és fins als anys noranta que el sistema de transport es converteix en una política 
determinant per a l’organització del territori comunitari i per a la planificació de la xarxa 
urbana europea. Amb el Tractat de Maastricht del 1992, el sector dels transports es 
converteix en un element fonamental per a l’assoliment de la cohesió econòmica, social i 
territorial173. El 1992 es va activar el projecte TEN (Trans European Networks, Cce, Dg 
XVI, 1992), encara que va rebre l’impuls definitiu amb el Consell Europeu de 
Copenhague (juny de 1993). La idea base era la d’assegurar la interconnexió entre les 
xarxes diverses (transport, telecomunicacions, elèctriques), especialment en les àrees de 
frontera i en les regions més perifèriques (Fubini, 1997; Rossignolo, 2001). La xarxa 
transeuropea de transport tenia l’objectiu: 
 
- d’oferir a les empreses sistemes de transport ràpids, fiables i a preus competitius; 
- d’oferir als viatgers les majors possibilitats de tria d’un transport ràpid, puntual i segur en 
tot el territori de la Unió; 
- de connectar les ciutats principals amb trens d’Alta Velocitat; 
- de reduir la congestió i la contaminació a través de polítiques de transport sobre ferro, 
sobre aigua i combinat. 
 
Una de les principals línies que orienten la realització de xarxes transeuropees en el camp 
de la xarxa ferroviària és la realització i la potenciació de les línies d’Alta Velocitat, posant 
l’accent en alguns anells clau de la xarxa i atribuint importància prioritària al 
desenvolupament d’un sistema de transport combinat, creant o millorant la relació entre 
xarxa ferroviària, aeroports, ports i terminals de transports de passatgers i mercaderies 
(Bellicini, 1996). Cal destacar que les ciutats mitjanes no s’esmenten en l’Alta Velocitat, 
queden en un segon pla. De fet, això és comú amb els molts projectes estatals. 
 
A la mateixa època, apareix el document titulat Llibre Blanc. Creixement, competitivitat, ocupació 
(CCE, 1993). Aquest document reconeix el paper central de la infrastructura de transport 
com a instrument de desenvolupament econòmic i d’ordenació del territori.  El document 
proposa actuar a partir de tres criteris: 
 

- l’eliminació dels obstacles de natura reglamentar (administrativa, financera); 

                                                   
173 Després del Tractat de Maastrich, la Comissió Europea ha elaborat dos documents fonamentals per a la política 
comuna dels transports: el Programa d’acció per una política comú dels transports 1995-2000 i el Llibre Blanc de la política 
Comuna dels transports 1998-2004. 
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- la mobilització de l’univers privat en projectes d’interès europeu; 
- la identificació dels projectes sobre la base d’una vertader i propi pla director. 

 
En referència al Pla Director, es proposa que el Parlament Europeu i el Consell de 
Ministres decideixin les orientacions i els projectes d’interès comú. A partir del Pla 
Director ja aprovat, es proposa seleccionar grans projectes prioritaris, premiant aquells 
que enllacin espais transfronterers. Això es va materialitzar el 1995.  
 
El grup de representants personals dels caps d’Estat i de govern (Grup Christophersen) 
va presentar el recull de projectes infrastructurals al vèrtex europeu de Corfú, després 
aprovat pel Consell d’Essen del 1995. El resultat d’aquest estudi va portar a determinar 14 
projectes prioritaris174, seleccionats per diversos criteris com el completament de les 
xarxes transeuropees, factibilitat tècnica i financera, conseqüències econòmiques, socials i 
territorials, respecte als aspectes ambientals i acceptació de les poblacions locals. Els 14 
projectes són els següents: 
 
TAULA 5-3. Efectes dels 14 projectes prioritaris de la xarxa transeuropea de 
transport 
 
Projecte Països interessats Efectes territorials 
1. Eix del Brenner: TAV/transport 
ferroviari combinat de Berlín a 
Verona 

Itàlia, Àustria, Alemanya -Reforçament corredor i contactes Itàlia-Alemanya 
-Obertura corredor cap a l’est 

2 TAV del Nord: Paris-Brussel·les-
Colònia/Frankfurt-Amsterdam-
Londres 

França, Bèlgica, Països 
Baixos, Alemanya, Gran 
Bretanya 

-Alleugeriment fluxos de les línies existents 
-Millora de la interconnexió xarxes locals 

3. TAV del Sud: Madrid-
Barcelona-Montpeller, Madrid-
Vitòria-Dax 

Espanya, França -Millora de les relacions entre Espanya i Europa central 
-Desenvolupament de les regions interessades 
-Extensió a Espanya de les tecnologies del sistema ferroviari dels altres 
països europeus per qüestions d’operativitat 

4. TAV Est: Paris-Metz-
Estrasburg, Metz-Manheim, Metz-
Luxemburg 

França, Alemanya, 
Luxemburg 

-Millora de les relacions entre els pols majors (París, Benelux, Alemanya, 
Àustria) 

5. Línia de la Betuwe: transport 
ferroviari combinat Rotherdam-
Reno-Rhur 

Països Baixos, Alemanya -Extensió línia modal en un important corredor de transport 
-Increment capacitat pel transport de mercaderies 
-Unió als eixos majors europeu 

6. TAV Sud-Est: Lió-Torí (Milà-
Verona-Venècia-Trieste) 

França, Itàlia -Millora de la interconnexió i cooperació transfronterera 
-Millora dels serveis locals i urbans de transport 

7. Autopista Grega: Patrasso i Via 
Egnantia 

Grècia -Accés als Balcans i als països de l’Europa de l’Est 
-Estímuls als intercanvis comercials i desenvolupament econòmic 
-Desenvolupament regional 
-Millora de l’accessibilitat de les regions remotes: Tràcia, Epir i 
Macedònia 

-Unió multimodal Portugal-
Espanya-Europa Central 

Portugal, Espanya -Desenvolupament integrat de varis modes de transport per l’eficiència 
global 
-Interconnexió de Portugal i Espanya a les xarxes transeuropees del 
transport 
-Unió entre les xarxes de la Península Ibèrica i de França, emfatitzant la 

                                                   
174 Una primera selecció de les propostes presentades pels diversos estats membres va portar a la determinació de 26 
projectes d’interès comunitari, després engrandit a 34 segons propostes de diversos estats membres. Entre aquests 
34, el “Grup Christophersen” va escollir 11 projectes prioritaris (a realitzar-se abans de 2010), i finalment es van 
ampliar a 14 (Fubini, 1997). 



Capítol 5. Ciutat mitjana, política europea i Arc mediterrani 
 

 170 

península com a porta d’entrada a Europa 
9. Connexió ferroviària irlandesa: 
Cork-Dublín--Belfast-Larne-
Stranraer 

Irlanda, Gran Bretanya -Repercussions en la cooperació transfonterera 
-Repercussions en processos de pacificació 

10. Aeroport italià: Malpensa 2000, 
Milà 

Itàlia -Creació de nova ocupació i desenvolupament 
-Augment de la competitivitat de l’àrea 

11. Connexió escandinava: 
connexió ferroviària i pe carretera 
entre Dinamarca i Suècia 

Dinamarca, Suècia -Creació d’una única regió fora de l’àrea de Copenhaguen i Skåne (regió 
bàltica) 
-Completament de l’eix San Petesburg-Helsinki-Stocolm-Copenague 
(que també contribueix el projecte 12) 

12. Triangle nòrdic, corredor Suècia, Finlàndia, 
Noruega 

-Creació d’un corredor de transport internacional 
-Possible estenció del corredor cap a Rússia 

13. Connexió de carreteres Irlanda-
Gran Bretanya-Benelux 

Irlanda, Bèlgica, Països 
Baixos, Luxemburg 

-Reducció del temps de viatge per el trànsit transeuropeu 
-Connexió Irlanda i Gran Bretanya 

14. TAV costa Oest Gran Bretanya -Millora de connexió entre Escòcia, Irlanda del Nord i el nord 
d’Anglaterra amb França, el Benelux i Alemanya (PBCAL, projecte 2) 
-Millora connexió interna 

 
Font: Rossignolo, 2001, pp. 56-57 

 
 
La Comissió Europea va ampliar els projectes prioritaris el 2001. Pel que fa a les 
actuacions proposades en el marc de l’Arc mediterrani, es va aprovar l’extensió de la línia 
TAV de Montpeller a Nimes i de Verona-Nàpols/Milà-Bolonya. Per altre cantó, ha 
previst l’extensió de la TEN als països candidats a l’engrandiment de la UE , procedint a 
la valoració de les infrastructures necessàries (Transport Infrastructure Needs Assessment-
TINA). L’esquema de la Xarxa TransEuropea de transport ferroviari que resulta de totes 
les actuacions previstes fins el moment és el que es pot observar seguidament (mapa 5-4). 
 
Cal remarcar que un dels eixos que resulten prioritzats és el mediterrani, que transcorre 
des de Madrid, passant per Barcelona i Lió, fins a Milà. En aquest eix es troben les tres 
ciutats que s’estudien en aquesta tesi.   
 



Capítol 5. Ciutat mitjana, política europea i Arc mediterrani 
 

 171 

MAPA 5-4. Xarxa ferroviària TransEuropea  
 

 
Font: http://www.mcrit.com/espon_pss/images/MAPS_211/fig2.10_TE_railnetwork.jpg 
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5.3. Arc mediterrani: un àmbit territorial comú 
 
L’Arc mediterrani pot entendre’s segons dues dimensions, una real i l’altra projectual. En 
la primera podem descriure un seguit d’espais més aviat heterogenis, disposats 
geogràficament al llarg del litoral mediterrani occidental, repartits en els estats espanyol, 
francès i italià. Aquesta mateixa heterogeneïtat comporta que sigui difícil la seva 
delimitació com a una unitat territorial i decidir quines regions en formen part. Una altra 
visió és la projectual. És on rau la força i la cohesió, en tot cas futura, d’aquest Arc. La 
vessant projectual ens servirà per introduir el nivell europeu junt als altres projectes de 
nivells diferents (Estat, regió, municipi) en la comparació dels casos d’estudi. 
 
 
5.3.1. L’Arc mediterrani: què és i quins límits té 
 
El concepte d’Arc mediterrani europeu ha estat extensament utilitzat per parlar de la 
franja litoral europea des de principis dels anys noranta175, especialment quan es detecta 
l’emersió d’algunes ciutats i territoris capaços de desenvolupar noves i competitives 
especialitzacions econòmiques i nous eixos de desenvolupament local a partir de la 
valorització dels seus recursos endògens. 
 
Juan R. Cuadrado (1992) sintetitza molt bé la reorganització de l’espai europeu arran dels 
canvis econòmics succeïts al llarg de la segona meitat del segle XX, a partir de tres etapes 
importants de la dinàmica econòmica europea i de l’evolució del centre de gravetat 
europeu. En primer lloc, en els anys cinquanta i seixanta, es descriu la consolidació del 
gran “pol” de desenvolupament europeu. Es tracta de l’àrea que constitueix el heartland de 
la Comunitat Europea, enquadrada en un triangle format per Londres, París i el Rhur, que 
va sorgir amb força després de la Segona Guerra Mundial, tot i que les bases ja estaven 
assentades moltes dècades abans. En segon lloc, a partir dels anys seixanta, es produeix la 
progressiva afirmació de la “megalòpoli” o gran dorsal europea176. Aquesta megalòpoli va 
néixer a partir del pol abans mencionat, que va començar a estendre’s en forma d’arc fins 
a assolir uns 1.500 quilòmetres de longitud per entre 100 i 300 quilòmetres d’amplitud 

                                                   
175 La gènesi d’aquest concepte, que apareix lligat al de l’Arc Atlàntic, sorgeix en la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes de 1973, per contrarestar les grans concentracions humanes i econòmiques del centre d’Europa. El 
concepte es consolida i s’estén com a unitat d’anàlisi definitivament amb l’estudi del grup GIP-RECLUS dirigit per 
Roger Brunet al 1989 i encarregat per la DATAR (Daviet, 1994). Estudis que han reconegut aquesta àrea són 
diversos, per exemple Bonneville et alii, (1992), Cheshire i Hay (1989), Parkinson (1991), Voiron Canicio (1994), 
Comissió Europea (1995a, 1995b). 
176 Un altre terme descriptiu d’aquesta megalòpoli s’ha popularitzat amb el nom de “banana blava”.  
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(veure mapa 5-5. de Brunet)177. En el darrer període, els processos de reestructuració 
industrial van causar una pèrdua de posicions d’aquesta megalòpoli en relació amb el total 
europeu i amb la resta de megalòpolis mundials178, especialment en aquelles regions més 
especialitzades en la indústria de l’acer i el carbó. Però la crisi no va ser tant contundent 
en les regions i les ciutats que havien diversificat la indústria, majoritàriament situades al 
sud de la megalòlpoli (Stuttgard, Munich, Zurich, Milà), que disposaven també d’una base 
important en els serveis. Aquest reforçament del centre i del sud de la dorsal no sembla 
haver-se detingut i alguns autors han defensat que té una “natural” continuïtat cap al sud 
europeu, cap a la dorsal del Mediterrani. Per tant, el tercer estadi històric/econòmic europeu 
correspondria al desplaçament cap el sud Mediterrani del l’eix de desenvolupament Europeu, 
l’anomenat “Arc mediterrani occidental”. Algunes dades demogràfiques i de localització 
d’activitats econòmiques reforçarien aquesta hipòtesi, però d’altres, com la manca 
d’infrastructures, plantegen interrogants de cara al futur (Cuadrado, 1992), especialment 
després de l’ampliació europea cap a l’est. 
 

                                                   
177 Aquest Arc comprèn la majoria de ciutats europees majors de 200.000 habitants (el 51% a principis dels noranta) i 
una quantitat d’habitants superior a 80 milions sobre un territori que suposa una sisena part dels països de la 
comunitat. Les ciutats importants d’aquesta gran àrea no estan mai a menys de 50 quilòmetres de distància entre elles, 
i ni tan sols els Alps divideixen la megalòpoli (més de sis vies fèrries i set autopistes/autovies els travessen, amb més 
de vint túnels). El centre de gravetat d’aquesta dorsal està en el nord, entre Holanda i el Rhur. 
178 Com la nord-americana de la costa Est (des de Boston a Newport) i la japonesa (des del nord de Tokio a 
Nagasaki). 
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MAPA 5-5. Grans eixos d’Europa segons Brunet (1989) 

 
Font: DATAR/RECLUS, (Brunet 1989), p. 79 

 
A partir dels nombrosos estudis que detectaven una incipient àrea de desenvolupament en 
el Mediterrani occidental, aquesta àrea, que fins els anys vuitanta s’havia considerat 
perifèrica dins el marc europeu, va començar a agafar interès i a ser considerada un àmbit 
d’estudi important dins de la geografia emergent d’Europa. L’interès d’aquesta dorsal179 va 
créixer en els anys noranta per l’oportunitat de reequilibri que representava per Europa, 
davant el desplaçament del centre de gravetat europeu cap a l’est i la concentració de 
riquesa i activitat al nord. Per un cantó reforça la centralitat de l’eix central i per l’altre 
evita la marginació dels territoris sud-occidentals (Comunitat Europea, 1995a, 1995b, 
Cabodi, 1998). 
 

                                                   
179 Definida com “el nord del sud” per Brunet (1989), o com a “sunbelt” per la Comissió Europea (1995b), amb una 
clara voluntat de paral·lelisme amb el cas nord-americà. En el cas del “sunbelt” europeu, en aquest treball de la 
Comissió Europea s’expressa la necessitat que existeixi una certa competència regional en quant a desenvolupament, 
amb la tradicional megalòpoli. 
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Delimitació de l’Arc mediterrani: geometria variable 
 
No existeixen uns límits clars que defineixin aquesta regió, que se sol descriure com un 
espai de geometria variable (Boulifard, 1994; Daviet, 1994). La Comissió Europea, en 
l’estudi Europa 2000+ (CE, 1995a), descriu l’Arc mediterrani com “l’arc de regions 
europees que s’estén des d’Andalusia al Lazio” (CE, 1995a, p.199). Els programes 
europeus Interreg II i III també agafen un àmbit semblant a aquest com a marc 
d’actuacions, encara que més ampli180. En canvi, la dorsal mediterrània individuada pel 
grup RECLUS (Brunet, 1989) agrupa tan sols les regions centrals de l’àrea, és a dir la que 
s’estén des de València a la Toscana (veure mapa 5-5). Brunet justifica aquesta àrea per 
una sèrie de característiques comunes que converteixen aquesta regió en un espai 
privilegiat de desenvolupament. Són regions de fort desenvolupament d’activitats 
turístiques, de noves tecnologies, amb quadres professionals qualificats i d’una qualitat 
ambiental envejable. 
 
“El conjunt beneficia essencialment el “nord del sud”: el Midi de França, el nord-est d’Espanya, el centre-
nord d’Itàlia, que són terres de creixement, d’aventura, de la tercera revolució industrial i de la (primera?) 
revolució dels serveis.” (Brunet, 1989, p. 12) 
 
A part d’aquestes definicions, n’existeixen d’altres, que inclouen o exclouen aquestes 
regions segons criteris d’ordre científic o estratègic establerts en els objectius de la recerca 
(Boulifard, 1994). Christine Voiron Canicio (1994) creu que l’Arc mediterrani s’estén des 
de l’estret de Gibraltar fins a l’estret de Messina, tot i que reconeix que l’Arc té un centre, 
amb característiques diferents181, format entre Catalunya i la Toscana. L’estudi de M. 
Parkinson (1991), en l’àmbit dels estudis urbans, divideix el territori de la Comunitat 
Europea en tres grans regions, a partir de les estratègies econòmiques i polítiques 
d’algunes ciutats. Distingeix el nucli vell europeu, el nucli nou i la perifèria. El nucli nou 
coincidiria en bona mesura amb un Arc mediterrani format pel nord-est espanyol, el sud 
francès, el nord-oest italià i una extensió fins el sud alemany (mapa 5-6).  
 

                                                   
180 Les regions incloses en aquest programa són: Andalusia, Aragó, Catalunya, Illes Balears, Múrcia, València, Ceuta i 
Melilla a Espanya; Còrsega, Franche-Compté, Llenguadoc-Rosselló i les regions Provença-Alpe-Costa Blava i Roine-
Alps a França; Basilicata, Calàbria, Campagna, Lazio, Ligúria, Llombardia, Úmbria, Piemont, Sardenya, Sicília, 
Toscana i Vall d’Aosta a Itàlia, tot Grècia. 
181 Com una estructura d’edat més envellida, una taxa d’activitat més elevada, menys joves a l’atur, menys població 
agrícola, més renda per càpita, etc. 
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MAPA 5-6. Nuclis de desenvolupament europeu segons Parkinson (1991) 

 
Font: Parkinson (1991), citat a Giner (1998) 

 
Cabodi (1998) és de l’opinió que cal prendre consideració també, per fer hipòtesis 
d’escenaris de desenvolupament futur i per analitzar les dinàmiques de l’Arc mediterrani, 
les regions com Roine-Alps, el Piemont i la Llombardia que, si bé no són pròpiament 
“mediterrànies”, executen un rol fonamental com a punts d’ancoratge de l’Arc amb 
l’Europa continental, portant a terme una funció de connexió dinàmica amb la resta de la 
Unió Europea. Aquesta és també l’opinió de la Comissió Europea (1995b), que dibuixa 
un escenari de futur de l’Arc mediterrani de col·laboració amb les regions de l’extrem de 
la megalòpoli europea. 
 
La diversitat de propostes fa difícil determinar quins són els límits de l’Arc mediterrani. 
En tot cas, i observant les diferents propostes, podríem arribar a la conclusió que existeix 
un Arc mediterrani en sentit ampli, que comprendria les regions des d’Andalusia fins el 
sud d’Itàlia, i un Arc més estret, que seria el nucli central i més dinàmic de l’Arc 
mediterrani, que aniria des de València o Catalunya fins a la Ligúria o la Toscana. A més, 
aquest Arc nuclear tindria molta relació amb certes regions no estrictament mediterrànies, 
com Roine-Alps, el Piemont i la Llombardia, però molt properes geogràficament.  
 
És aquest últim Arc mediterrani el que prendrem com a referència en aquesta recerca, que 
comprèn les regions de València, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Provença –Alps –Costa 
Blava, Roine-Alps, Ligúria, Piemont, Llombardia. Aquest Arc té una especial lògica, a 
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més, a l’hora de parlar d’infrastructures de transport. És on es situen les tres ciutats 
estudiades en la tesi. 
 
Tot i la identificació d’un Arc mediterrani per diversos autors, no falten les crítiques a la 
determinació de la seva existència, o més especialment de la forma que pren. Ives Lacoste 
(1995) és de l’opinió que l’esquematització de la “banana blava” o “l’Arc mediterrani” 
elaborada per Roger Brunet (1989) és una simplificació de la realitat amb finalitats 
polítiques i amb metodologies poc desitjables (a través del que s’anomena “coremàtica”), 
que modelitza la realitat ajustant-la a figures geomètriques (eixos, arcs) que no tenen en 
compte la complexitat geogràfica. Béatrice Giblin-Devallet (1995) és de la mateixa opinió, 
especialment pel que fa a als documents elaborats per la GIP-RECLUS. La utilització de 
metàfores poc afortunades com la “diagonal àrida” (d’Andalusia a Hamburg) o el 
“croissant fèrtil” (l’Arc mediterrani), estan massa dirigides a aconseguir un efecte polític 
decisori182. Es critica el fet d’excloure territoris dels arcs atlàntic o mediterrani de forma 
aleatòria perquè no coincideixen amb la forma de l’arc, o de caricaturitzar regions per 
finalitats polítiques. En bona mesura les finalitats polítiques van dirigides a aconseguir 
finançament per a la construcció d’infrastructures o inversió en certs territoris, una 
finalitat no criticable, encara que sí que ho és per la metodologia usada de distorsió de la 
realitat i del desprestigi que suposa per a la geografia com a ciència (Giblin-Devallet, 
1995).  
 
Kunzmann (1997) tampoc està d’acord amb la imatge que es va generalitzar a Europa a 
partir dels anys 80 dels corredors urbanitzats, o la seva forma simplificada de “banana 
blava”, entre els arquitectes, geògrafs i planificadors. Aquesta imatge ha estat modificada 
segons les necessitats dels planificadors i ha estat presa massa seriosament per a la 
formulació de polítiques comunitàries d’ampli abast, quan, en realitat, no presenta uns 
patrons urbans homogenis. L’autor és de l’opinió que caldria substituir aquesta imatge 
geomètricament equilibradora, per una altra de més ajustada a la realitat europea, com és 
la del “brot de raïms”183. Aquesta metàfora s’adequa més a la realitat urbana europea i a 
les necessitats d’equilibri regional i urbà d’Europa. 
 

                                                   
182 Especialment en la política francesa, però també l’europea. 
183 “bunch of grapes” en anglès. 
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MAPA 5-7. El “brot de raïms” europeu segons Kungzman (1999) 

 
 
Font: Kunzmann i Wegener (1991) 

 
Kunzmann argumenta aquesta decisió per diverses raons. En primer lloc pel regionalisme. 
En una època de globalització dels territoris, la història, la cultura i la identitat formen la 
base per la creació d’un espai adequat de vida i de desenvolupament de les economies 
regionals. En segon lloc perquè aquesta imatge critica la visió d’una il·limitada mobilitat, 
concepte lligat a progrés, modernització i desenvolupament econòmic. L’alternativa és la 
sostenibilitat, especialment centrada dins de cada regió. El “manat de raïms” també 
reforça la idea d’especialització de les regions i de desenvolupament endogen d’aquestes. 
 
 
5.3.2. Fragmentació espacial i unitat projectual 
 
Realment, L’Arc mediterrani és un espai de gran heterogeneïtat, fragmentació i 
complexitat. Cal entendre’l com una successió d’ambients, paisatges i contextos político-
econòmics molt diversos, que reflecteixen les diverses històries dels estats i les regions on 
pertanyen (Cabodi, 1998). Les diverses regions no només tenen ritmes diferents, sinó que 
a vegades també dinàmiques de signe oposat. 
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MAPA 5-8. Regions de referència (segons densitat de població) 
 

 
Font: elaborat a partir de Eurostat, 2002 

 
La població total d’aquestes vuit regions l’any 2000 superava els 37 milions de persones 
(37.559.000), el 10% de la població de la Unió Europea. La regió més poblada, amb 
diferència, és la Llombardia, amb més de 9 milions d’habitants. La segueixen Catalunya, 
Roine-Alps, Provença-Alps-Costa Blava, el Piemont i la Comunitat Valenciana, totes elles 
situades entre 4 i 6 milions d’habitants, una categoria força homogènia i predominant dins 
d’aquest Arc. Finalment les regions més petites són el Llenguadoc-Rosselló (2.303.000) i 
la Ligúria (1.629.000). 
 
L’Arc mediterrani conté un bon nombre de ciutats mitjanes, especialment si ens atenem 
als criteris de dimensió esmentats en el capítol anterior d’entre 20.000 i 200.000 habitants. 
En el mapa que segueix (mapa 5-9) es pot observar la distribució de les ciutats majors de 
10.000 habitants i la seva especial concentració en certs espais: el litoral, la plana Padana, 
la vall del Roine i, en menys mesura, el nucli català. En aquests espais és on podem trobar 
una densitat major de ciutats mitjanes. 
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MAPA 5-9. Poblacions majors de 10.000 habitants 

 
Font: http://www.libercarto.prd.fr/themes/travaux/europe/relvilcamp/FIG3B.htm 

 
 
L’heterogeneïtat i fragmentació de l’Arc mediterrani és fa evident si observem alguns 
indicadors socioeconòmics, com els de producció o els de treball. Pel que fa a la 
producció, el Producte Afegit Brut de 1999 mostra una gran disparitat en els volums de 
producció entre les regions. Llombardia és la regió més productiva, amb 203.604 milions 
d’euros. La major part està dins de les activitats industrials (31,1%) i les financeres 
(27,6%). Per ordre d’importància la segueixen Roine-Alps (119.145 milions) i Catalunya 
(95.547 milions). Aquestes tres regions capdavanteres, juntament amb Baden-
Württemberg, formen els anomenats “quatre motors d’Europa”. Tant Roine-Alps com 
Catalunya tenen uns alts valors de producció industrial (25,9% i 30% respectivament), si 
bé Roine-Alps té un fort pes en l’àmbit de les finances (28%), Catalunya el té en el 
comerç, transport i turisme (25%). El Piemont i Provença-Alps-Costa Blava tenen també 
alts volums de producció, el primer basat en la indústria i les finances i el segon en les 
finances i el turisme. Les regions restants tenen valors força més baixos, sustentats 
sobretot pels sectors terciaris. 
 
L’atur també presenta moltes diferències entre les regions de l’Arc. La taxa d’atur de 
l’Europa dels 15 era el 2000 el 8,4%. Algunes regions estaven molt per sobre d’aquesta 
mitjana, com el Llenguadoc-Roselló (16,14%), Provença-Alps-Costa Blava (13,66%) o 
València (11,88%). A un nivell semblant a la mitjana europea trobem la Ligúria, Catalunya 
i Roine-Alps. Finalment, i allunyades de la mitjana hi ha la regió del Piemont i 
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Llombardia, amb un baixíssim 4,48% d’aturats. Un indicador interessant de treball, que a 
més s’utilitza per determinar les regions més innovadores, és el percentatge d’ocupats que 
treballen en sectors d’alta tecnologia, tant en branques industrials com en serveis. En el 
sector industrial, la mitjana europea el 1999 era de 7,6% treballadors en el total d’ocupats. 
El Piemont, Llombardia, Catalunya i Roine-Alps lideren la classificació de l’Arc 
mediterrani, per sobre de la mitjana europea. Les restants regions estan per sota aquesta 
mitjana. L’alta tecnologia en el sector serveis recull els majors percentatges a les tres 
regions franceses, encapçalades per Roine-Alps amb el 4%. Les regions italianes també 
tenen uns percentatges alts del 3%, i finalment les espanyoles tenen un nivell del 2%.  
 
Evolució futura: el projecte com a motor de canvi 
 
Un fet objectivable és, doncs, que l’Arc mediterrani no és un espai regional homogeni. Hi 
ha qui opina, també, que és una juxtaposició de diversos espais que no s’han estructurat al 
voltant de cap projecte comú. Les raons que això sigui així són diverses. Tal i com apunta 
Cabodi (1996), cal subratllar la dificultat que tenen regions tan diverses per trobar un 
terreny comú d’interès, sobre el qual cooperar i interrelacionar-se, per això les regions de 
l’Arc mediterrani tendeixen a desenvolupar relacions de competició més que no pas de 
cooperació. Una altra causa seria que les polítiques regionals i urbanes realitzades fins avui 
no tenen una dimensió plenament mediterrània, és a dir, que no són originades per 
relacions a aquesta escala, i això afecta l’estructura de relacions internes de la regió i, tant o 
més, la relació dels territoris mediterranis amb el nord, amb els centres nacionals i amb les 
grans directius de desenvolupament (Fareri, 1995)184. 
 
En un àmbit projectual de l’Arc mediterrani és interessant observar les conclusions dels 
estudis Europa 2000+ i Estudi prospectiu de les regions del Mediterrani Oest (CE, 1995a i 1995b), 
on es descriuen els dos escenaris de futur de l’arc llatí185: un escenari tendencial, de 
continuació dels les tendències actuals, i un escenari voluntarista d’integració llatina. 
 

                                                   
184 A part de la incapacitat de crear polítiques que vagin més enllà de l’horitzó local, es denota una escassa voluntat de 
prendre un rol actiu i propositiu a l’intern de programes comunitaris i internacionals. L’anàlisi de certes dades al 
respecte , mostra que no només les regions i les ciutats de l’Arc mediterrani hi són poc presents, amb l’excepció de 
Barcelona, Milà, Torí, Lió, Gènova, sinó que tendeixen a desenvolupar relacions preferencials amb partners del nord i 
centre d’Europa més que amb les realitats geogràficament veïnes (Fareri, 1995).  
185 Cal dir que els dos documents presenten petites diferències en els resultats dels escenaris, i que hem intentat 
refondre les conclusions que s’expressen. 
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Escenari tendencial 
 
En l’evolució tendencial, la continuació de les dinàmiques vigents portarien a la 
fragmentació de la perifèria, el desenvolupament de la qual depèn de la zona d’activitat 
més important d’Europa (les regions del Centre i l’Arc alpí). Es tractaria d’un model de 
desenvolupament nord-sud. L’Arc Llatí s’organitzaria així al voltant de quatre pols 
consolidats o reforçats186: Barcelona, Florència, Lió i Milà en la regió veïna de l’Arc Alpí 
(vegeu mapa 5-10). Al voltant d’aquests pols es distribuirien els fluxos econòmics i les 
migracions humanes, augmentant el deteriorament de les demés zones i augmentant el 
dualisme latent187. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
186 En la versió d’Europa 2000+ són sis pols consolidats, afegint-hi Torí i Roma 
187 Com a trets fonamentals es mencionen els següents punts:  

1. Un primer pol confirmat després d’una enèrgica reconversió industrial i una ambiciosa política d’inversions 
públiques seria el pol català, al voltant de Barcelona, més inclinat que mai a la megalòpoli europea. El 
Llenguadoc-Rosselló es convertiria en un passadís per el que s’introduirien els seus productes i Montpeller 
seria una parada incerta en aquest trajecte. L’etapa següent seria Lió, a la entrada nord d’Europa. Barcelona 
augmentaria la seva independència respecte Madrid i el seu domini sobre les altres regions mediterrànies 
espanyoles. Segons aquest escenari, és possible que la fragilitat estructural i infrastructural de la Comunitat 
Valenciana i murciana no resistís aquesta pressió; en aquest cas es consagraria la fractura valenciana i 
murciana. Per altre cantó es confirmaria definitivament a Andalusia com el Mezzogiorno espanyol. 

2. Més al nord, Lió es convertiria en la metròpoli del sud-est de França, suplantant definitivament a Marsella, 
o millor dit, absorbint-la econòmicament i convertint-la en el seu port. Marsella i la Provença, incapaces 
d’absorbir o desviar els fluxos econòmics circumdants per aconseguir una industrialització sòlida i 
convertir-se en la eurometròpoli del sud de França, quedarien confirmades com a seus de rodeigs 
econòmics marginals o com a llocs principalment turístics. La implantació d’activitats basades en les noves 
tecnologies podria resultar una operació reversible i, per consegüent, territorialment fràgil i exposada a 
ràpides deslocalitzacions. El desenvolupament dels últims anys hauria d’entendre’s com un 
desenvolupament independent de l’espai, i no com la base d’una nova industrialització ancorada en una 
transformació profunda de la cultura local. Així, la fractura alpina quedaria reforçada. 

3. A l’est, es reforçaria la funció de Milà com a encreuament entre el nord i el sud, assimilant definitivament el 
passadís ligur i consumant la transformació de Gènova en una simple desembocadura natural. La gran 
plataforma de la planura del Po actuaria com a distribuïdor en totes les direccions, cap a Lió i França, cap a 
Alemanya, cap a Europa oriental i cap al sud de França. 

4. El pol toscà, sorgit recentment, és menys important que Milà, però sembla millor situat que Roma per a 
desenvolupar la funció de segon centre italià de l’Arc mediterrani i d’intermediari a la banda occidental 
d’Itàlia entre Milà i la capital política. La solidesa de l’estructura social i cultural, el dinamisme de l’economia 
i la tipologia de les activitats se sumen per a fer de Florència (o de la zona metropolitana repartida entre 
aquesta ciutat, Prato, Pisa i Liorna) el quart vèrtex del quadrilàter metropolità de l’escenari. 

5. Per últim, les zones interiors prosseguirien un lent declivi econòmic i demogràfic, abans de ser 
eventualment reconquerides (en el cas dels nuclis urbans més propers o els millor comunicats) amb 
finalitats residencials, recreatives i d’oci. 
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MAPA 5-10. Escenari tendencial de l’Arc mediterrani 

 
Font: CE (1995a) 

 
 
L’evolució de l’activitat econòmica es caracteritzaria previsiblement per una continuació 
del creixement dels serveis, del sector de béns de consum i la indústria agroalimentària. El 
declivi de les zones interiors es mantindria i es confirmaria la vocació turística de les illes. 
En conjunt, l’economia de la regió perdria competitivitat relativa respecte la resta de la 
Unió i es caracteritzaria per l’agreujament de les desigualtats en l’interior de la zona i per 
l’absència d’enllaços i interconnexions, així com un creixent deteriorament del medi 
ambient. 
 
Escenari voluntarista d’integració 
 
L’evolució integrada de l’Arc mediterrani es presenta com la via per a solucionar els 
problemes que planteja l’escenari tendencial, tot i que no serà mai possible sense una 
intervenció molt voluntarista d’institucions i governs. Seguidament esmentem quins serien 
els seus principals avantatges estructurals. 
 
Els desequilibris europeus es concentren actualment a les zones perifèriques de la 
Comunitat. Les regions del Mediterrani occidental, però, no es troben entre les menys 
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desenvolupades, tot i que la seva posició les predisposen a convertir-se en seus per 
excel·lència de les etapes possibles entre el desenvolupament i el subdesenvolupament. 
 
Les perspectives demogràfiques, en termes de natalitat i migracions, apunten a l’existència 
de fortes tensions en el sud en les properes dècades188. D’això es dedueix la necessitat de 
consolidar el teixit de les regions mediterrànies amb diversos objectius: evitar un augment 
dels desequilibris intracomunitaris, convertir-les en “regions noves” i, sobre aquesta base, 
crear en el sud d’Europa un eix de desenvolupament alternatiu, articulat simultàniament 
amb la vessant mediterrània i amb la megalòpoli europea de Londres-Milà. 
 
La consolidació d’aquestes “regions noves” només es podrà aconseguir si canvia la 
percepció externa juntament amb les representacions internes (les cultures regionals)189. 
Per tant, és fonamental aconseguir l’anclatge d’un desenvolupament, econòmicament i 
cultural, permanent, que pugui aproximar entre si les regions mediterrànies i reduir les 
fractures que les separen. En aquest sentit, el document planteja desenvolupar tres tipus 
generals d’accions: posar fi als desavantatges econòmics, prevenir la degradació del medi 
ambient i intensificar les relacions de la zona amb els demés grups de regions de la Unió 
Europea i la Conca Mediterrània. 
 
De la primera acció es desprèn la millora generalitzada de les comunicacions i 
l’enfortiment de l’economia. Per eliminar la fragmentació i els desavantages econòmics es 
proposa una obertura més sistemàtica de les regions litorals cap a l’interior, millorant 
l’accessibilitat d’aquest territori i aprofitant les bosses de modernitat que hi existeixen. 
Aquesta acció ha de complementar-se amb mesures encaminades a millorar la integració 
de les diferents regions de la zona mediterrània, reduint les solucions de continuïtat que 
les separen. Concretament, això implica un 
 
“reforçament dels enllaços d’Andalusia i de Múrcia amb la resta de la regió, la reducció de la fractura 
existent en matèria d’infrastructures de transport a la Comunitat Valenciana, la millora dels creuaments 
que travessen els obstacles que constitueixen els Pirineus i els Alps, el reequilibri del passadís ligur en 
direcció al centre i el sud d’Itàlia, el reforçament dels pols de desenvolupament de la Toscana i els 
existents entre Barcelona i Livorno.” (CE, 1995a, p. 206)  
 

                                                   
188 El sentit dels moviments migratoris es va invertir a principis del 80, i actualment els saldos migratoris positius i la 
reserva de mà d’obra es troben en el sud, i no en el nord d’Europa. Aquestes regions absorbiran fluxos migratoris 
procedents de l’est europeu i del sud de la Mediterrània. 
189 Tal i com s’escriu en el document europeu, “Malgrat la potència de determinats pols urbans, malgrat l’existència 
esporàdica de rendiments econòmics innegables, malgrat l’evident voluntarisme polític, les regions del mediterrani 
nord-occidental segueixen essent percebudes –i, a vegades es perceben a si mateixes- com a terres de pas, de trànsit 
en el temps (migracions turístiques estacionals o migracions més duradores de població inactiva) o en l’espai 
(presència antiga d’activitats comercials).” (CE, 1995b, p. 190) 
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Les fractures alpina i pirinenca són, a part de discontinuïtats geogràfiques i 
infrastructurals, símbols de les divisions entre els estats de França, Espanya i Itàlia, i la 
seva reducció és precisament una de les condicions de la construcció europea. Les grans 
infrastructures de transport, i el TAV en particular, juguen un paper important en aquest 
objectiu. La Comissió Europea aposta clarament per aquest segon escenari. 
 
MAPA 5-11. Escenari voluntarista d’integració de l’Arc mediterrani 

 
Font: CE (1995b) 
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Capítol 6. El cas d’estudi de Lleida 
 
 
6.1. Característiques tècniques de la intervenció  
 
6.1.1. Posició territorial de la ciutat a partir del TAV 
 
El municipi de Lleida (118.035 hab. el 2003) és la capital del Segrià i el municipi més gran 
de la comarca (212,29 km2). També és el cap de la Província de Lleida (377.639). La ciutat, 
“capital de la terra ferma”, està situada a l’oest de Catalunya (6.704.146) i la seva àrea 
d’influència va des dels Pirineus fins a la Plana de Lleida. Se situa a la plana del riu Segre, 
que travessa la ciutat. 
 
Lleida se situa en el corredor viari i ferroviari entre Madrid i Barcelona-frontera francesa. 
Les estacions TAV (AVE, Alta Velocidad Española) d’aquest corredor es troben a Madrid 
(5.000.000, àrea metropolitana), Guadalajara (68.000, municipi), Saragossa (684.000), 
Lleida, la Secuita (Camp de Tarragona) i Barcelona (3.000.000, àrea metropolitana)190. Les 
parades posteriors seran a Girona (81.000), Figueres (36.000) i Perpinyà (105.000)191. La 
velocitat dels trens en aquesta línia havia de ser de 350 km/h però, per errors en la 
construcció, la velocitat serà de 250km/h i ens alguns punts a 300km/h192. El canvi 
d’accessibilitat situarà Lleida a uns 50’ de Barcelona, un temps qualificable de metropolità. 
Això fa pensar que Lleida pot ser influenciada per dinàmiques metropolitanes, amb les 
oportunitats i les amenaces que això comporta. La nova proximitat de Madrid (2 h) també 
pot influir en la dinàmica de la ciutat en camps com el turisme (Pla de Dinamització de 
l’Alta Velocitat a les Terres de Lleida, 2002). 
 
Les ciutats que produiran més fluxos de mobilitat entre si seran Barcelona i Madrid. 
Caldrà veure quin nombre de trens seran directes entre aquestes dues ciutats i quants 
pararan a Lleida. D’això dependrà en bona mesura les possibilitats de la ciutat. A part 
d’això, el govern català preveu crear un sistema de trens regionals que uneixin les ciutats 
catalanes entre si amb TAV. 
 

                                                   
190 A Barcelona la línia es desdoblarà en dues, una que portarà a l’aeroport del Prat i travessarà la ciutat, i l’altre que 
passarà pel corredor del Vallès amb parada a Sant Cugat del Vallès. 
191 (també hi haurà baixadors a Calatayud, Motblanc i Vilafranca) 
192 Aquesta modificació va ser anunciada pel nou govern socialista quan va entrar al govern el 2004. Això va causar la 
lògica indignació de les institucions catalanes i lleidatanes. A part d’això, actualment, des de la seva inauguració 
l’octubre de 2003, l’AVE circula a 200 km/h i arriba a Madrid amb 2h 48’. Per arribar a Barcelona cal fer un canvi 
d’eixos a Lleida que suposa uns 20’ de retard. L’ocupació del lligam Lleida-Madrid és força bona fins el moment, ja 
que a 200 dies de funcionament va comptabilitzar 1 milió de passatgers (un augment del 300% des d‘abans del TAV). 
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Lleida ha estat històricament un lloc de pas de la xarxa de transport i això l’ha dotat d’una 
base infrastructural prou important, sobretot en el context espanyol. Hi coincideixen les 
l’autopista AP-2 i la carretera A-2, desdoblada des de Barcelona. En els darrers temps s’ha 
creat una gran rotonda a la ciutat a partir de la A-2 que permet una bona accessibilitat 
amb cotxe a tota la ciutat amb un sistema radial. Pel que fa a la xarxa ferroviària, a partir 
de Lleida surten diverses línies, dues cap a Barcelona (una que transcorre per Manresa i 
Cervera i l’altre per Reus), una cap a Saragossa i una Lleida-La Pobla de Segur, a part de la 
línia d’Alta Velocitat. No existeix, però, cap servei de rodalies que utilitzi intensivament i 
eficaç aquestes línies. Més aviat al contrari, les línies de la Pobla i Manresa tenen unes 
condicions d’explotació força deficients. Finalment, existeix també un aeròdrom a Alfés, 
al sud est de la ciutat. Tot i això, darrerament el govern català ha decidit que la ubicació 
final de l’aeroport de Lleida serà a Alguaire193, a 15 quilòmetres al nord de la ciutat (mapa 
6-3). 
 
 
MAPA 6-1. Xarxa ferroviària de Lleida 

 
Vilagrasa, 2003a, p. 322 

                                                   
193 Notícia de Avui, El Periódico, La Mañana, Segre, La Vanguardia, 29-7-04 
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6.1.2. Característiques de l’estació TAV 
 
Lleida comptarà amb dues estacions TAV, una en l’estació central existent, ja en 
funcionament, i l’altre en línia, encara en procés de decisió. 
 
Estació central 
 
L’estació central de TAV Lleida-Pirineus va ser inaugurada el febrer de 2003. Per garantir 
la màxima accessibilitat urbana i territorial a l’estació s’han previst diferents millores 
viàries en el seu entorn. Les més significatives són la construcció de dos nous ponts 
d’accés a l’àrea (pont de Prat de la Riba i pont del Príncep de Viana) que donaran un 
millor accés des dels barris nord i est de la ciutat a l’estació i al centre de la ciutat. També 
es preveu una nova passarel·la per l’estació i la reorganització del trànsit rodat i de les 
àrees peatonals al voltant de l’estació. 
 
L’estació s’erigeix com un centre de gran intermodalitat, un node d’intercanvi entre 
diversos mitjans de transport, i es vol aprofitar aquest fet per promoure l’ús del transport 
col·lectiu a la ciutat. El TAV s’interconnecta amb la xarxa ferroviària convencional 
descrita anteriorment. Pel que fa al servei ferroviari, s’ha expressat la voluntat de millorar 
la qualitat de les línies de la Pobla i de Barcelona en direcció Manresa, així com els horaris 
(fins i tot proposant un servei de rodalies) (Bellet, 2002). Es preveu també traslladar 
l’estació d’autobusos interurbans, actualment situada a 2 km, a la mateixa estació 
central194. Pel que fa als aparcaments de cotxes, es crearà un gran aparcament de 600 
places a l’estació, més altres 1.000 repartides en aparcaments menors al voltant de 
l’estació. Finalment, i pel que fa a l’accessibilitat aeroportuària, es podrà accedir al futur 
aeroport d’Alguaire per la xarxa viària. El TAV permetrà també la connexió directa amb 
l’aeroport de Barcelona. Pel que fa a l’organització de la mobilitat, es preveu redactar un 
Pla de mobilitat de la ciutat i el territori (Pla de Dinamització, 2002) prenent com a model 
els PDU (Plan de Déplacement Urbain) francesos (Bellet, 2002). 
 
 

                                                   
194 Actualment hi ha unes 15 línies d’autobusos urbans. Hi ha una gran quantitat d’autobusos interurbans que surten 
de Lleida en totes direccions. Amb l’arribada del TAV s’han posat en marxa serveis com els que porten de l’estació a 
la Vall d’Aran o a Andorra (adreçats principalment al turisme). 
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MAPA 6-2. Localització de les estacions 

 
Font: Bellet, 2002, p. 66 

 
Estació en línia 
 
L’estació en línia no té encara una localització definitiva. De fet, encara s’ha de construir 
el by-pass de Lleida on s’haurà de localitzar. En principi s’havia de situar darrera el turó de 
Gardeny (i així es va preveure en el Pla General de 1999), tal com s’assenyala en el mapa 
6-2., però certes raons que analitzarem més endavant van canviar aquesta posició. 
L’estació estarà segurament situada més al sud, més a prop de l’aeròdrom d’Alfés. Això 
donaria a l’estació, en principi, una intermodalitat més important amb l’aeroport de Lleida, 
si no fos que al final no es construirà en aquest emplaçament.  
 
6.1.3. Model urbanístic a escala municipal/urbana 
 
L’arribada del TAV a la ciutat va ser vista pel govern municipal com una oportunitat  per  
reforçar l’estructura urbana de la ciutat i millorar el seu posicionamet en el sistema urbà. 
També es va veure com una ocasió per pal·liar els possibles efectes negatius (paisatgístics, 
efectes barrera, contaminació acústica i vibracions) de la infrastructura ferroviària al seu 
pas per la ciutat (Bellet, 2002).  
 
El sistema urbà generat a l’entorn de Lleida comprèn un territori molt unit funcionalment 
que abasta entre 160.000 i 190.000 habitants, repartits entre 40 i 67 municipis, segons els 
diferents estudis existents195 (Vilagrasa, 2003a). A partir de l’anàlisi de l’àrea funcional, es 

                                                   
195 Com el treball de Mòdol, J.R., (2001), Els sistemes urbans intermedis a Catalunya, inèdit; o els estudis del Pla Territorial 
General de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 1995), referents als sistemes urbans. 
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mostra que en el sistema urbà s’està produint un fenomen de creixement descentralitzat. 
El fenomen està protagonitzat per l’activitat econòmica basada en grans superfícies, que 
es localitza en grans eixos de comunicació (Alcarràs, Alcoletge), i per la promoció 
d’habitatges normalment unifamiliars de classe mitja (Alpicat), que depassen els estrictes 
límits municipals de la capital. Tot i això, l’expansió urbana fora del municipi és molt 
menor que a d’altres sistemes catalans com el gironí o tarragoní (Vilagrasa, 2003a). 
Actualment no hi ha cap document de planificació urbanística que ordeni conjuntament 
aquesta àrea. 
 
MAPA 6-3. Sistema urbà de Lleida 

 

 
Font: Vilagrasa, 2003a, p. 338 
 
 
El document que marca el reglament urbanístic del municipi de Lleida en l’actualitat és el 
Pla General de 1999 (Oficina del Pla, 2001). Les línies estratègiques del nou Pla General 
(amb un horitzó programàtic fins el 2015) són cinc, i fan referència a la capitalitat de la 
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ciutat, la territorialitat o ciutat real, la urbanització, la sostenibilitat i la continuïtat del model 
urbanístic196. La construcció d’una estació de TAV a la ciutat va ser considerat un fet 
cabdal, especialment, per les dues primeres línies estratègiques (Llop, 1998). 
 
Pel que fa als aspectes més purament urbanístics, el Pla veu l’arribada del TAV com una 
potent eina de reordenació urbana de la ciutat. En aquest sentit, la inserció de 
l’equipament ferroviari a Lleida condiciona el creixement de la ciutat i la reforma urbana 
de la següent manera: 
 

1. la possibilitat d’un by-pass amb una nova estació alternativa marca les fites del nou 
creixement urbà i permet el desenvolupament d’activitats logístiques en el sector 
ponent de la ciutat 

2. l’eix que va de l’estació de RENFE actual a la futura estació de Gardeny-Rufea (3 
km) constitueix un eix de centralitat comercial de la ciutat 

3. es conforma un eix corredor dins dels sistemes d’espais lliures al llarg del riu Segre 
4. la renovació residencial i revitalització comercial de l’entorn de l’estació actual de 

RENFE apareix com una operació destacada de millora urbana. 
 
 

                                                   
196 www.paeria.es, un document titulat “Informació del Pla General de Lleida”. 



Capítol 6. El cas d’estudi de Lleida 

 193 

MAPA 6-4. Pla General 1999 
 

 
Vilagrasa, 2003a, p. 279 

 
En funció, doncs, d’aquesta proposta el Pla preveu la localització de dues estacions en el 
municipi de Lleida, una en la ja existent de RENFE i una en el corredor passant de Rufea. 
La implantació de les dues estacions ha de servir per potenciar l’estructura urbana central 
tot reforçant el model de ciutat compacta.  
 
De fet, el Pla es planteja la creació de dos pols logístics de capitalitat urbana en les dues 
estacions del TAV, que han de ser, per tant, complementaris. Pel que fa a l’estació central 
de RENFE es volen potenciar les funcions direccionals de l’estació a partir d’actuacions 
com el pont de Pardinyes o la transformació de l’actual Mercat de Fruites i Verdures. A la 
futura estació de Rufea es preveu el desenvolupament d’una gran àrea de parc urbà i de 
promoció de noves tecnologies i d’activitats logístiques, com a complement de 
l’accessibilitat viària i ferroviària (Llop, 1998). Finalment, prop de l’estació de mercaderies, 
al nord-est de la ciutat, es destinen uns grans espais per a usos industrials i logístics. 
 
A part del desenvolupament econòmic de l’eix i de les estacions, el Pla General es planteja 
també la forma de permeabilitzar la barrera ferroviària que actualment discorre pels trams 
urbans. Per un cantó es vol continuar cobrint les vies al marge dret del riu, obres ja 
iniciades a principis dels anys 80. Per l’altre es vol suavitzar l’impacte que les vies  poden 
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causar en les futures àrees residencials al marge esquerre, Bordeta i Magraners que 
quedaran separades per les vies. 
 
6.1.4. Model urbanístic a escala de l’estació 
 
La transformació urbanística de l’entorn de l’estació central es va concretar amb el Pla 
Especial de l’Estació (Ajuntament de Lleida, 2003) aprovat definitivament el 2004. La 
intenció és crear en l’estació un centre dinàmic i simbòlic de la ciutat. Per aquesta finalitat 
s’apunta a la consolidació d’un espai de qualitat arquitectònica i urbanística. Exemples de 
la transformació que suposarà són la remodelació de la plaça de l’estació, el cobriment 
amb una marquesina de les vies o la construcció d’una nova porta de l’estació (VIALIA). 
 
La voluntat és d’allotjar en l’àmbit de l’estació una gran diversitat d’usos, públics i privats, 
que generin sinergies amb els ja existents, sobretot comercials i financeradministratius 
(Bellet, 2002). Es volen respectar, doncs, els usos residencials i promoure usos culturals i 
lúdics en els edificis immediats de l’estació com la Farinera i els Docks. 
 
Un altre paquet de mesures es dirigeixen a l’articulació de l’estació amb els barris que 
l’envolten, especialment per connectar del centre de la ciutat amb els barris històricament 
aïllats del nord de l’estació, com Pardinyes. Per aquesta finalitat es preveuen millores com 
la construcció d’una nova passarel·la peatonal que creui l’estació, el cobriment del tram 
ferroviari més a l’oest de l’estació, la construcció d’una nova porta de l’estació a Pardinyes 
o la construcció dels ponts esmentats en l’apartat anterior (veure mapa 6-5). 
 
La inversió total per a la remodelació, tenint en compte la ferroviària i de tot l’espai del 
Pla Espacial serà de 153,8 milions d’euros (Ajuntament de Lleida, 2003). 
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MAPA 6-5. Actuacions a l’entorn de l’estació central 
 

 
Font: Ajuntament de Lleida, 2003, p.11 

 
Fora dels límits del Pla Especial es preveuen altres actuacions importants com la 
construcció del centre de congressos La Llotja, que veurem més endavant, i que implicarà  
el reordenament de la zona entre l’estació i el Segre, o la millora de les àrees peatonals del 
centre comercial. 
 
Les actuacions urbanístiques a l’entorn de l’estació perifèrica de Gardeny-Rufea també 
han estat decidides en el Pla General de 1999, tot i que hi ha hagut canvis en la 
localització de l’estació, com s’ha dit abans. Al voltant de l’espai reservat inicialment per a 
la segona estació s’havia qualificat espai per a la logística i per al Parc Tecnològic. A la part 
de baix del riu hi ha unes 80 ha qualificades per a la logística i a dalt del turó hi ha unes 44 
ha pel Parc Tecnològic, una plataforma que té 24 ha totalment planes i a dins hi ha 
115000 m2 de quarters militars amb possibilitats de renovació (mapa 6-4). 
 
6.1.5. Projectes econòmics de la ciutat relacionats amb el TAV 
 
Lleida es posiciona territorialment en mig dels corredors entre Madrid i Barcelona i entre 
el País Basc i Barcelona (corredor de l’Ebre). A més ostenta una clara capitalitat d’una 
ampla regió que va des de la Pla de Lleida fins els Pirineus. Aquesta posició territorial, 
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reforçada amb l’arribada del TAV, ha portat a la ciutat a desenvolupar una estratègia de 
posicionament territorial i de desenvolupament local basada en dues grans 
especialitzacions: 
 

El desenvolupament comercial i de serveis de capitalitat 
El desenvolupament de R+D en el sector agroalimentari 

 
En aquest sentit, Joan Vilagrasa (2003a) reconeixia ja que en la base de l’economia local i 
regional de Lleida s’hi trobaven uns factors preexistents, qualificats de “gairebé 
geohistòrics”, que han tingut un abast diferent al llarg dels segles, i que constitueixen el 
punt de partida per comprendre els canvis econòmics experimentats a la ciutat al llarg del 
segle XX: la jerarquització regional i la potencialitat agrícola. 
 
“En primer lloc, s’ha de fer referència a la vastitud d’una regió de la qual la ciutat de Lleida es conformà 
com a centre polaritzador. (...) En segon lloc s’ha d’esmentar la tradició agrària i la potencialitat agrícola 
basada tradicionalment en el reg i l’agricultura intensiva que aquest ha propiciat.” (Vilagrasa, 2003a, pp. 
173-174) 
 
Efectivament, les propostes del Pla de Dinamització de l’Alta Velocitat a les Terres de Lleida 
(2002) que fan referència a les actuacions de caire econòmic197 s’estructuren en aquestes 
dues línies principals: 
 

“Reforçar la competitivitat i centralitat de les Terres de Lleida” 
“Potenciar millores en l’àmbit Recerca i Desenvolupament (R+D)” 

 
També en d’altres documents, com ara el Pla Estratègic de Lleida (Mir, 2001), les línies 
estratègiques coincideixen amb els dos objectius anteriors198. Aquestes dues línies 
d’actuació serviran per descriure els projectes econòmics. 
 
El desenvolupament comercial i de serveis de capitalitat 
 
En l’arrel de la línia estratègica “Reforçar la competitivitat i centralitat de les Terres de Lleida” hi 
ha la voluntat de crear i afavorir una activitat econòmica terciària que és pròpia de les 
ciutats, especialment d’aquelles que tenen una responsabilitat territorial al ser capitals i 
                                                   
197 La línia estratègica expressa la voluntat de “Reforçar l‘arribada del TAV a les Terres de Lleida com una 
oportunitat de promoure noves iniciatives empresarials i de negoci” (Pla de Dinamització de l’Alta Velocitat a les Terres de 
Lleida, 2002) 
198 Les iniciatives (en l’àmbit econòmic) que es proposen en el document del Pla són les següents: 1) creació de 
l’Observatori Econòmic de Lleida;  2) creació del Parc Científic Agroalimentari, de la Universitat de Lleida; 3) el 
foment de fires, congressos i reunions professionals; 4) la transformació de Lleida en un pol creador i exportador de 
productes del sector de les tecnologies de la informació i telecomunicacions (Pla Estratègic de Lleida, 1998). 
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motor d’una àrea o regió, en aquest cas la lleidatana. L’arribada del TAV va ser ben aviat 
considerada com un possible revulsiu per al creixement d’aquest tipus d’activitats, 
fonamentalment de caràcter terciari, com el comerç, l’hostaleria, l’activitat firal, la seu 
d’administracions, la cultura, l’oci, etc., unes activitats que, a més, es retroalimenten entre 
si. Moltes d’aquestes activitats ja existien a Lleida i formaven part de la seva base 
econòmica, però necessitaven renovació, innovació, creixement, si es volia que la ciutat 
seguís essent un centre atractor d’un ampli territori.  
 
Per exemple, l’activitat firal i de congressos és important a Lleida, fins el punt que és 
qualificada com la segona àrea catalana en aquest tipus d’activitat (Pla de Dinamització, 
2002). L’activitat firal és líder en l’àmbit agroalimentari (Fira de Sant Miquel, Saló 
Eurofruit) i és present en d’altres àmbits com els equipaments i serveis socials 
(Municipàlia, Minusval), o d’altres més diversos (salons sobre cotxes usats, antiguitats, 
nuvis, etc.). L’arribada del TAV ha convertit aquesta activitat en un motor econòmic de 
futur per a la ciutat, a part de ser una plataforma de projecció exterior i de creació de 
coneixement199.  
 
Els reptes que plantegen els documents de planificació van en la direcció d’ampliar 
l’activitat firal, intentant aconseguir-ne alguna d’abast estatal200. Però per potenciar 
l’activitat firal s’apunta a la mancança d’una infrastructura concreta: un Palau o Centre de 
Congressos. La necessitat d’aquest equipament per a celebrar convenis i congressos és 
defensada per tots els agents i institucions, donada la important activitat que genera el 
sector201. El creixement, any rera any, d’aquesta activitat explica la demanda insistent del 
Palau de Congressos per part dels agents econòmics: 
 
“Amb l’ arribada de l’AVE, VOLEM UN PALAU DE CONGRESSOS EN CONDICIONS! Aquesta és 
la nostra demanda. Encara que sembla que per aconseguir-la –aquesta i altres– els empresaris d’aquest país 
ens haurem d’acostumar a concentrar-nos, cridar i manifestar-nos.”202 
 
En el Pla General es determinava la localització d’aquest edifici de congressos a l’àrea on 
actualment ja hi ha Fira de Lleida, però finalment es construirà en un solar al barri de 
Pardinyes, que s'ubica al costat de la Llotja agropecuària i molt a prop de l'estació del 
TAV, que quedarà lliure pel trasllat del Mercat Central de Fruites i Verdures. Al seu 
                                                   
199 Apareix d’aquesta manera expressat en el Pla Estratègic (1998) i en el Pla de Dinamització (2002). 
200 Per exemple, en el Pla Estratègic es llança la idea d’un congrés sobre equipaments principals i auxiliars per a les 
activitats culturals i de lleure (Mir, 2001) 
201 L’any 2000 es van celebrar 56 congressos, amb una assistència de 14.841 persones, i amb una repercussió 
econòmica directa de 678 milions de pessetes (3,9 milions d’Euros), A més, l’estimació de la repercussió econòmica 
indirecta era de 1.559,9 milions de pessetes. Aquestes dades s’han extret de la Editorial de la revista l’Hostaler (nº 88, 
2001, p.5) escrita Ramon Solsona. 
202 Ramon Solsona, Secretari General de la Federació d’Hostaleria de Lleida, escrivia això en la mateixa editorial de la 
revista l’Hostaler (nº 88, 2001, p.5).  
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temps, el mercat Central de Fruites i Verdures que acull Mercolleida es traslladarà a la 
nova àrea CIM (Central Integrada de Mercaderies). El fet que el solar estigui a prop de la 
estació del TAV va ser determinant a l'hora de decidir-ne la localització203. 
 
El Palau de Congressos es planteja com un projecte amb el nom de "La Llotja de Lleida. 
Teatre-Palau de Congressos". L’equipament serà un espai multidisciplinar que permetrà acollir 
la celebració de congressos, espectacles teatrals i funcionar, a la vegada, com a centre de 
negocis. Tindrà 10.610 m2, amb dues sales amb una capacitat total de 1600 persones, 
serveis per a professionals, propostes d'oci i restauració. Hi tindran cabuda zones verdes, 
un mirador i habitatges, entre d'altres actuacions. L’equipament, que ha d’estar acabat el 
2005, ha de ser “una gran actuació urbanística que es converteixi en una nova àrea de 
centralitat i que incrementi la competitivitat de la ciutat”204. 
 
El sector del comerç també té importància a la ciutat de Lleida, que abasta una ample àrea 
d’influència, fins i tot  de municipis aragonesos (Vilagrasa, 2003a). L’arribada del TAV  
s’ha vist també des del sector com un revulsiu important en el volum de negoci205. 
Especialment important pel comerç ha de ser la transformació de l’Estació i del seu 
entorn que es preveu en el Pla Especial, ja que ha de donar més accessibilitat als barris 
nord i preveu la creació d’una àrea comercial en la nova estació central (VIALIA). Altres 
actuacions que també afavoriran el comerç, i que apareixen a les conclusions del Pla de 
Dinamització (2002) fan referència a la necessitat de potenciar l’actual Eix Comercial com 
a centre del comerç municipal, l’augment de la qualitat del comerç (amb l’ajut de 
campanyes com “Qualitat Natural”, sorgida del Pla Estratègic), la millora de l’entorn urbà 
(façanes, senyalització, aparcaments), la intermodalitat amb transport públic del centre. 
Tot i això, les associacions de comerciants han expressat el seu desencís perquè, durant els 
primers mesos de funcionament, el TAV no ha fet augmentar les vendes206. 
 
En el Pla de Dinamització es va estudiar també quin podia ser el desenvolupament del 
sector turístic amb el TAV a escala regional i urbana. Pel que fa al turisme urbà –el 
regional el veurem més endavant–, s’han assenyalat algunes fortaleses, com la potencialitat 
del patrimoni cultural que té la ciutat, la seva vitalitat socioeconòmica, que comporta un 
nombre important de visitants, o la bona accessibilitat i situació que representa tenir una 

                                                   
203 Notícia del diari Avui, 18 de novembre de 2002. 
204 Declaracions de l’alcalde aparegudes a www.paeria.es. 
205 El comerç va ser un els sectors que va participar en el Pla de Dinamització amb un grup de treball propi. El 
document resultant es titula “Impacte en el sector comerç”, Mercè Clavel Vila S&D Consultors (www.lleidatav.org). 
206 Notícia a La Mañana, Segre, El Punt, 11-5-04. De fet, en el Pla de Dinamització ja s’anunciava que el TAV en un 
primer moment podia suposar una pèrdua de clients que anessin a d’altres ciutats, encara que a mig termini hi 
sortirien guanyant.  
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estació de TAV. Les debilitats es refereixen a la manca d’algun recurs turístic cultural de 
primer ordre, capaç d’atraure fluxos a escala àmplia, i la manca d’oferta d’allotjament de 
categoria alta (Gómez Martín et alii, 2003). 
 
Joan Ramon París207 (entrevista 4) és de la opinió que el turisme pot representar el sector 
econòmic que experimenti un creixement més elevat de tots els sectors lleidatans, 
sobretot en els àmbits de la restauració i l’hosteleria. Segons aquest, en els darrers anys 
s’han duplicat les places hoteleres a la ciutat208. El creixement de places demostraria la 
confiança d’aquest sector en els efectes positius que pot comportar el TAV. París està 
d’acord amb aquesta afirmació quan explica que el sector d’hosteleria i restauració de 
Lleida és el que més sensibilitzat està amb l’AVE i el que més inversions ha fet amb 
modernització d’establiments, sobretot hotelers. Però recorda que les bones expectatives 
del turisme a la ciutat no depenen tant del TAV, com de l’activitat firal i de congressos. 
Per aquest motiu, la construcció del Palau de Congressos és absolutament necessària per 
generar la dinàmica bàsica per al turisme de la ciutat, és a dir que el turisme de congressos 
potenciï la hostaleria. Aquesta pot ser una constatació lúcida sobre el fet que el TAV no 
porta turistes, sinó que només “ajuda” a portar-ne (en el cas que hi hagi equipaments com 
el Palau de Congressos). 
 
Finalment, es contempla la necessitat de crear un nucli major d’oficines. En l’estudi del 
Pla de Dinamització d’Ignasi Aldomà (Aldomà et alii, 2001) es proposa aprofitar la 
reordenació de l’estació ferroviària per la creació d’un Parc d’Oficines que permeti 
projectar les empreses de serveis de la ciutat i captar-ne de noves. En relació a això, en el 
Pla Especial (Ajuntament de Lleida, 2003) es preveu la construcció d’una torre d’oficines 
al nord del seu àmbit (Mapa 6-5).  
 
El desenvolupament de R+D en el sector agroalimentari 
 
L’acció central que es proposa sota l’enunciat “Potenciar millores en l’àmbit Recerca i 
Desenvolupament (R+D)” del Pla de Dinamització de l’Alta Velocitat a les Terres de Lleida 
(2002) és la creació d’un Parc Tecnològic. Apareix també com a projecte central en 
múltiples documents com el Pla Estratègic de Lleida (Mir, 1998), en la reflexió de la 
publicació Les oportunitat del Tren d’Alta Velocitat a Lleida (Aldomà, 2000)  i en els 

                                                   
207 Director Tècnic del Departament d’Indústria de la Cambra de Comerç de Lleida i Secretari Tècnic del Pla de 
Dinamització. 
208 Tot i que les dades disponibles no semblen contrastar aquesta afirmació. Segons Idescat, entre 1996 i 2002 no han 
pràcticament augmentat les places hoteleres al municipi (respectivament, 2.126 i 2.175). Potser les dades ho 
reflectiran a més llarg termini.  
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documents del grup de treball del tren d’alta velocitat i activitat econòmica (Aldomà 
2001). És a dir, que la creació del Parc Tecnològic i el desenvolupament de la recerca en 
l’àmbit agroalimentari és una prioritat ben consensuada en els diversos documents.  
 
Com podem veure en l’annex, la producció agrària i alimentària és el principal sector 
econòmic de les Terres de Lleida, i aquest marcat perfil justifica que les opcions de futur 
passin per la potenciació d’aquest sector209. Així doncs, el Parc Tecnològic s’ajusta a 
l’estructura econòmica de les comarques de Lleida, potencia el sector dels serveis 
avançats, pot donar singularitat a la Universitat de Lleida, aprofita una base de recerca ja 
consolidada i, finalment, resulta coherent amb les perspectives de creixement econòmic 
del sector agroalientari en el futur (Mir, 2001). 
 
El Parc Tecnològic parteix d’una base important en investigació ja existent, com la 
procedent del campus de l’ETSEA o el centre UdL-IRTA210. ETSEA (Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària) forma tot un campus important dins de la Universitat de 
Lleida211. El personal docent i investigador de l’ETSEA suma un total de 190 treballadors, 
100 dels quals doctors, organitzats en uns deu grups de recerca, i amb un volum d’activitat 
investigadora elevat212. UdL-IRTA és un institut universitari d’investigació 
agroalimentària213. Les línies de recerca són la producció animal, conreus extensius, 
protecció de conreus tecnologia fructícola i postcollita. Es compta també amb una 
facultat de medicina, especialment el Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, que té 
un grau de recerca214 i prestigi molt alts i que han d’ajudar (spin-off) a desenvolupar camps 
com la biotecnologia (París, entrevista 4). 
 

                                                   
209 Com explica Mir (2001), les zones productores i transformadores d’aliments com Lleida necessiten retenir la 
primera transformació dels seus productes bàsics, per obtenir un major valor afegit, i fabricar in situ la major part dels 
inputs necessaris per a la producció primària. I precisament en aquests dos aspectes la innovació tecnològica hi juga 
un paper clau, tant en la millora de l’eficiència dels processos de producció com en la fabricació de noves 
substàncies. 
210 També existeixen altres centres vinculats a la UdL com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya o el Centre de 
Transferència de Tecnologia (CTT). 
211 L’ETSEA va ser creada l’any 1972 en el marc de l’actual Universitat Politècnica de Catalunya, i des del 1992 
pertany a la Universitat de Lleida. 
212 l’any 1997 es van realitzar 21 projectes finançats per la Paeria, 17 projectes estatals, 3 projectes internacionals i 83 
convenis que van permetre ingressar en total més de 516 milions de pessetes. L’any 1998 es van publicar 83 llibres o 
monografies, 184 articles científics i es van realitzar 9 patents. (Mir, 2001). 
213 Va ser creat per conveni entre la Universitat de Lleida i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA). L’IRTA és un organisme de la Generalitat responsable de les funcions d’investigació, desenvolupament i 
transferència de tecnologia en l’àmbit agroalimentari. 
214 Els camps de recerca es basen en cell cycle, apoptosis, diabetes, neurobiology, mathematical modeling, 
bioinformatics, physiology, cell biology, genetics, molecular biology, biochemistry and other related areas 
(www.udl.es) 
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Actualment, el Parc està en la seva primera fase de realització215 amb un cost de 928.000 
euros, la meitat dels quals seran finançats per la Unió Europea amb el programa FEDER. 
El Parc Tecnològic de Lleida costarà més de 20 milions d’Euros i està previst que 
comenci a funcionar a l’any 2006. El Parc ocuparà 12.000 metres quadrats del turó de 
Gardeny, tindrà tres edificis principals, dos dedicats a la investigació i un per convencions 
i reunions. 
 
Logística 
 
A part de les dues línies de projecte que hem vist, també hi ha d’altres àmbits de 
l’economia local com la logística. En el Pla General de 1999 es contemplen unes àrees 
importants per a desenvolupar-hi activitats logístiques (veure mapa 6-4). La majoria es 
localitzen en àrees properes al polígon industrial el Segre, menys una que es localitza prop 
de la planificada estació de Rufea. Una d’aquestes àrees logístiques està ubicada al voltant 
de l’estació de mercaderies, amb molt bona accessibilitat al polígon industrial el Segre, i hi 
ha localitzada la nova Central Integrada de Mercaderies (CIM) 216. En referència al sector 
logístic, Josep Ramon París (entrevista 4) opina que no ha estat escollit com un sector 
econòmic prioritari a desenvolupar a Lleida. Tot i que en el Pla General s’hi han destinat 
usos i s’ha construït un nou CIM, no s’ha donat un impuls al sector, no s’han creat prou 
infrastructures i no s’han urbanitzat els espais necessaris. En definitiva, 
 
“Lleida no ha jugat aquesta carta. Els agents locals, comarcals o l’administració no han dissenyat mai una 
estratègia comuna en el camp de la logística” (París, entrevista 4).  
 
Això és comprensible, en part, perquè aquest sector sí que ha tingut un desenvolupament 
important en la ciutat propera de Saragossa, oferint una competència territorial massa 
important. París creu que si es materialitzen unes infrastructures com l’aeroport d’Alfés, o 
la connexió de l’autovia cap el Cantàbric, milloraria la posició de Lleida en aquest sector. 

 
 
 
 
 
 

                                                   
215 Consta del pla urbanístic, la redacció i el pla de negoci. 
216 encarregada a CIMALSA, una empresa pública de la Generalitat, amb una inversió de  17,4 milions d’euros. La 
instal.lació té de 42 hectàrees de superfície i prop de 80.000 metres quadrats de naus industrials. Comptarà també 
amb un aparcament de 300 camions. És la segona plataforma logística d'aquestes característiques a Catalunya, 
després de la del Vallès. 
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6.2. Característiques organitzatives dels agents 
 
6.2.1. Els agents supralocals i els seus projectes 
 
L’Estat espanyol i el seu projecte 
 
L’Estat espanyol ha tingut, fins a l’arribada del TAV a Lleida, dues etapes en la 
planificació de l’Alta Velocitat, que coincideixen amb el partit polític del govern. 
 
Dels inicis al 1996: el període socialista 
 
La decisió de crear noves línies d’alta velocitat a Espanya es remuntaria als anys vuitanta, 
quan l’Administració central decideix donar un nou impuls al ferrocarril, davant la crisi 
continuada d’aquest mode de transport a Espanya i de l’èxit de les noves línies d’alta 
velocitat a d’altres països, com França.  
 
El primer pla d’ordenació del ferrocarril dins la nova època democràtica va ser el Plan 
General de Ferrocarriles de 1981, del govern UCD, on es preveien importants inversions en 
el ferrocarril, però no es feia referència a la creació de noves línies d’alta velocitat. Aquest 
pla va tenir una curta vigència perquè el 1982 va guanyar les eleccions els PSOE217 i va 
quedar sense implementar. És en el govern socialista quan es desenvolupa la idea de 
d’inserir a la xarxa espanyola el tren d’alta velocitat218, però la decisió no es concretaria 
fins el 1988. 
 
L’any 1987 es va es va aprovar el PTF, el Plan de Transporte Ferroviario, que dissenyava el 
futur ferroviari d’Espanya fins el 2000219. En aquell pla, el concepte d’alta velocitat no 
apareixia dins de les línies programàtiques ni tampoc es qüestionava l’ample ibèric per a 

                                                   
217 28 d’octubre de 1982. 202 escons del PSOE, 106 de AP, 12 del CDS, 12 de CiU, 8 del PNV, 4 del PCE i 6 
d’altres.   
218 Joan Antoni Solans (entrevista 1) explica que l’any 1983 el Ministeri d’Obres Públiques va encarregar a l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya un estudi topogràfic de la zona d’Andalusia occidental, entre Córdoba i Brazatortas, per 
construir una nova via ferroviària que descongestionés la ja existent i saturada de Despeñaperros. Segons Solans, 
davant de l’enorme inversió que podia suposar aquella nova via, des de la Generalitat es va proposar que aquesta 
servís per introduir un nou mode de transport, l’alta velocitat d’ample europeu, a l’Estat. Els interessos de la 
Generalitat en matèria de transport passaven per la introducció de l’ample europeu a la Península. El nou traçat, que 
era més directe que el de Despeñaperros recuperava la històrica via medieval que unia Toledo i Còrdova, passant per 
Ciudad Real i Puertollano, una via que l’anomenarien més tard la “Directísima” (Menéndez et alii). 
219 Aprovat el 30 d’abril de 1987, comptava amb una inversió de 2,1 bilions de pessetes. Pretenia incrementar la 
velocitat de les línies: 490 km per velocitat de 250 km/h, 470 km per 200 km/h i 1.347 km per 160 km/h (Strohl, 
1993). 
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les vies espanyoles (Giménez, 2000). Com explica Ramon Roger220 (1998), entre els 
objectius del PTF es preveia un canvi en la accessibilitat global entre el centre peninsular i 
Andalusia. I a partir d’aquest principi es va evolucionar cap a la possibilitat de dotar 
aquella regió d’un nou servei ferroviari amb alta velocitat entre Madrid i Sevilla, amb 
motiu de la celebració de l’Exposició Universal Sevilla 92.  
 
Així doncs, el govern va canviar el seu parer a partir de l’any 1987 fins arribar a la 
històrica decisió de construir amb ample internacional una línia d’alta velocitat que 
travessés la península, des de Sevilla a Madrid i d’aquí a Barcelona fins a la frontera 
francesa. Aquesta línia va ser declarada com a prioritària segons un acord del Consell de 
Ministres el 9 de desembre de 1988. L’èxit de l’experiència francesa, l’entrada d’Espanya a 
la Comunitat Econòmica Europea221 i les argumentacions de la Generalitat a favor de la 
línia d’alta velocitat, van ser segurament els principals factors que van influir en el canvi 
d’opinió del govern espanyol en relació a l’alta velocitat. 
 
El 21 d’abril de 1992 es va inaugurar el tram Madrid-Sevilla de l’AVE, coincidint amb la 
inauguració de l’Exposició Universal de Sevilla. El funcionament d’aquesta línia (Madrid, 
Ciudad Real, Puertollano, Còrdova i Sevilla) ha estat exemplar pel que fa al servei, per 
exemple amb uns índexs de retard molt baixos. Posteriorment a la construcció de la línia, 
el 4 de març de 1994 es va aprovar el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 
(M.O.P.T.M.A., 1994). El PDI es pot considerar el primer Pla d’Infrastructures a llarg 
termini de l’Estat espanyol des de la democràcia222 i és el document que més bé pot servir 
per entendre quin era el projecte de TAV del govern espanyol. El Pla sorgeix en un 
escenari on el transport per carretera havia absorbit la majoria de tràfic intern, on el 
ferrocarril apareixia com un mode poc competitiu i el transport aeri resultava en ple 
creixement, degut en part a la manca de competitivitat del ferrocarril a llargues distàncies.  
 
La major part de la inversió total del Pla223 estava destinada al transport interurbà, 
especialment a la construcció d’infrastructures d’alta capacitat: carreteres, autopistes i 
trens d’alta velocitat. L’alta inversió en carreteres d’alta capacitat (7.200 milions de ptes.) 
es devia principalment al dèficit històric en aquestes infrastructures (Muñoz i Nel·lo, 

                                                   
220 En el moment d’escriure aquesta ponència, Subdirector General d’Urbanisme del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 
221 S’accepta l’addesió d’Espanya el març de 1985, es firmen els tractats el juny de 1985 i es fa efectiva l’1 de gener de 
1986. 
222 Fins aquell moment hi havia hagut plans sectorials de transport de curt o mitjà termini com el Plan General 
Ferroviario el 1981, el Plan General de Carreteras 1984-1991, el Plan para el transporte en las grandes ciudades (1990-1993), el 
Plan de Transporte Ferroviario el 1987. 
223 Es preveien unes inversions de 18 bilions de pessetes entre 1993 i 2007 (el 1,2% del PIB espanyol anual). 
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2001). Pel que fa al ferrocarril, l’Alta Velocitat concentrava la meitat de la inversió 
ferroviària (1.400 milions), mentre que el ferrocarril convencional confirmava la seva 
pèrdua de quota de mercat com a medi de transport amb la inversió de tan sols 359 
milions de pessetes224.  
 
En el PDI es recull la prioritat donada a la connexió d’Espanya amb Europa com un eix 
vertebrador que a través de la línia Sevilla-Madrid-Saragossa-Barcelona-frontera francesa 
connectaria Espanya a la xarxa transeuropea de transport, tal com es veu en el següent 
mapa.  
 
MAPA 6-6. Principals actuacions de la xarxa d’Alta Velocitat. PDI 1993-2007 

 
Font: Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 (MOPTMA, 1994, pp. 150) 
 
Tal i com s’explicita en el PDI, la xarxa d’alta velocitat es dissenyava per al tràfic 
exclusivament de viatgers, i només es preveia la circulació d’alguns tràfics seleccionats de 
mercaderies (sense especificar quins). La xarxa estava concebuda per prestar un servei 
d’alta velocitat que fos competitiva amb l’avió i capaç d’atendre preferentment les 
demandes de viatge per motiu de treball i de negocis. 
 
“En este sentido, la oferta de alta velocidad estará dirigida a un mercado distinto al que atiende el ferrocarril convencional y 
entrará en clara competencia con el modo aéreo, mientras que el ferrocarril convencional competirá  en tiempos de viaje con la 
carretera” (Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, MOPTMA, 1994, pp. 131) 

                                                   
224 Per més informació sobre el Pla d’Infrastructures es pot consultar el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 
(Moptma, 1994) o el número monogràfic de la revista Ciudad i Territorio. Estudios Territoriales, nº 97, vol. 1, de 1993. 
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En el PDI es considerava prioritària la línia AV de Madrid a la frontera francesa225. Les 
altres línies d’alta velocitat que es plantejaven eren de Saragossa a Donosti-frontera 
francesa i de Madrid a València226. El PDI pot considerar-se certament centralista, ja que 
l’estructura radial de les vies fèrries mantenen el seu centre a Madrid. Tot i això, és de 
destacar l’afirmació d’estructurar l’eix de l’Ebre, des de Barcelona al País Basc, a través 
d’una futura línia d’alta velocitat. Com veurem més endavant, però, aquest eix quedarà 
desactivat amb la nova etapa de govern. Un altre eix que restava fora de l’alta velocitat 
amb el PDI era l’eix mediterrani, entre Barcelona i Múrcia, que es preveia estructurar 
només amb velocitat alta. 
 
Es considerava també que l’estructura de xarxa de l’alta velocitat havia de buscar la seva 
complementarietat amb la xarxa convencional. Per aconseguir això calia que es possibilités 
la interconnexió de les dues xarxes en els principals nusos ferroviaris. Així es podrien 
estendre els beneficis generats per la construcció de la nova infrastructura a la resta del 
territori227. Una altra consideració que es feia en PDI respecte la xarxa AV és que aquesta 
hauria de ser finançada per diverses administracions públiques i amb la participació de 
capital privat. 
 
A partir de l’aprovació del nou Pla, i fins i tot abans, el Ministeri d’Obres Públiques Medi 
Ambient va començar a estudiar els possibles traçats i la localització d’estacions en el 
territori del tram entre Madrid i la frontera francesa. Aquesta és la raó que el 1993 es 
presentessin les propostes del Ministeri sobre l’emplaçament de les estacions del TAV en 
els àmbits urbans de les ciutats catalanes i els traçats possibles a un nivell més detallat, 
com el cas de Lleida. 
 
Immediatament després de l’aprovació del PDI, i amb el ministre Josep Borrell al 
capdavant del MOPTMA, el procés de construcció de la línia Madrid-frontera  francesa, 
especialment el tram entre Madrid i Lleida, va agafar un ritme elevat. El 1994 comença 
l’adjudicació d’obres a dos punts diferents, un a Calataiud i l’altre a la sortida de Saragossa, 
al mateix temps que es posa en període d’informació la declaració d’impacte ambiental, 
que acaba aprovant-se el febrer de 1995. Durant el 1995 es va contractar el primer dels 
                                                   
225 segons l’acord del Consell de Ministres del 9 de desembre de 1988 (MOPTMA, 1994) 
226 En el primer cas es volia definir un nou enllaç amb la xarxa europea per el País Basc, mitjançant la construcció de 
la “Y” basca i la seva connexió amb la dorsal a través del corredor navarrès. En el segon, es volia estendre la xarxa 
d’alta velocitat a València per aconseguir un nombre important de connexions d’aquest mode de transport. Dins de 
les “actuacions estructurants” hi havia la previsió de condicionar la via de Barcelona a Múrcia com a velocitat alta 
(200 km/h) i també el corredor Madrid-Valladolid-Vitòria-Bilbao i Palència-Lleó-Galícia. 
227 Per a aquest objectiu serà necessari la utilització de vagons adaptables a les dues vies i intercambiadors d’amplada 
en els nusos estratègics d’interconnexió. (MOPTMA, 1994) 
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trams de la nova línia, un tram de 15 km entre Saragossa-Lleida, i el gener de 1996 van 
començar les obres en el traçat. 
 
A partir de 1996: el període del Partit Popular 
 
El 3 de març de 1996 el PP guanya les eleccions per primera vegada228. Amb el nou 
govern el projecte infrastructural per l’Estat espanyol comença a sofrir canvis progressius. 
Un dels canvis més sensibles faran referència a l’augment de la importància de la inversió 
en el mode de transport ferroviari. Per primera vegada la inversió prevista en els 
ferrocarrils superarà el de les carreteres. Un altre canvi serà en el propi model ferroviari de 
l’alta velocitat, que deixarà de ser un servei dirigit exclusivament als llargs recorreguts per 
combinar-se amb els viatges regionals. 
 
Els quatre primers anys de govern popular no es van explicitar mesures noves en 
referència al tren d’alta velocitat, probablement pel fet de no gaudir d’una majoria 
absoluta229, i el govern es va limitar a seguir els passos endegats en el període socialista per 
a la construcció de la línia Madrid-frontera francesa. El 12 de març de 2000 el Partit 
Popular torna a guanyar les eleccions, aquesta vegada amb una clara majoria absoluta230, i 
el mateix any s’aprova el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 (PIT) (Ministerio de 
Fomento, 2000) amb un horitzó programàtic fins el 2010231. Aquest pla disposa d’una 
despesa pública de 17.000 bilions de pessetes, una despesa del 1,4% del PIB de mitjana 
anual232 (Blanco, 2001). 
 
El Pla destina fortes inversions al ferrocarril, que fins i tot superen els destinats al 
transport viari. En el seu conjunt, el Pla dedica prop del 45% de la inversió (5.500 bilions 
de pessetes) a l’alta velocitat ferroviària i el 30% (3.728 bilions) a l’alta capacitat viària233. 
 
Les modificacions del PIT en relació al PDI són bastant importants, especialment pel que 
fa a l’alta velocitat. El Programa de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, –el document 
sectorial– planteja com a objectius principals del ferrocarril a l’Estat espanyol la millora 

                                                   
228 Per majoria simple:156 escons del PP, 141 del PSOE, IU 21, CIU 16, PNB 5, altres 11.  
229 El govern estava format per una coalició PP-CiU-PNB. 
230 els resultats de les eleccions són: PP, 183 escons; PSOE, 125; CiU, 15, IU, 8; EAJ-PNV, 7; altres, 12. 
231 El ministre de Foment d’aquell moment era Rafael Arias-Salgado. Abans de l’aprovació del Pla el 2000, el govern 
redacta programes parcials com ara el Programa de Inversiones en la Red de Gran Capacidad 2000-2006, Ministerio de 
Fomento, 1999. 
232 Una tercera part del total recau sobre alguns ens públics de gestió d’infrastructures com GIF, RENFE, Aena, o 
sobre les Comunitats Autònomes, l’Administració local o la iniciativa privada. 
233 La inversió en aeroports representa el 11,3% i els ports el 10%. A Catalunya la distribució és similar, encara que la 
diferència entre el mode viari i ferroviari és encara major: es destinen 710.733 milions de pessetes a l’alta velocitat (el 
13% de la inversió estatal i el 46% del total català).  
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dels serveis de viatgers de llarga distància i regionals per competir amb altres modes de 
transport, la potenciació del servei de rodalies i l’increment del tràfic de mercaderies. 
S’estructura en tres grans eixos: Alta Velocitat, Rodalies i Xarxa Convencional.  
 
Pel que fa a l’Alta Velocitat es preveia la seva explotació per a grans recorreguts i per a 
viatges regionals, aquesta última, una novetat respecte l’anterior pla. El desplegament de la 
xarxa d’alta velocitat (i de velocitat alta) havia de permetre, segons el PIT, que totes les 
capitals de província estiguessin a menys de 4 hores de Madrid i cap província restés a 
més de 6 hores 30m de Barcelona. Això hauria de permetre al ferrocarril ser més 
competitiu en relació a d’altres modes de transport com l’avió o el cotxe234. Aquest canvi 
de tendència de l’alta velocitat pels viatges regionals es fonamentava amb un ambiciós pla 
que havia redactat RENFE el 1999235.Aquest nou concepte de transport ferroviari 
apuntava a un tipus de desplaçaments diferents dels actuals, on l’àmbit dels moviments 
residència-treball passarien dels 60 km de principis dels 90, a 120 o 200 km de distància 
entre les ciutats. 
 
El PIT preveia la construcció de cinc nous corredors d’alta velocitat: Corredor 
d’Andalusia, Corredor de Llevant i Eix Mediterrani, Corredor Nord-Nord-oest, Corredor 
d’Extremadura i connexió Madrid-Lisboa i el corredor del nord-est. Aquest darrer era la 
línia Madrid-Saragossa-Barcelona-frontera francesa que actualment es troba en 
construcció. La línia ha d’unir també Navarra, La Rioja, Soria, Teruel i Osca. Es objectius 
de temps de recorregut d’aquest darrer corredor des de Madrid eren: 
 
Barcelona ........... 2 h. 25 min. 
Saragossa ............ 1 h. 15 min. 
Lleida ................. 1 h. 55 min. 
Guadalajara ........ 22 min. 
Soria .................... 1 h. 50 min. 
Logronyo ............ 2 h. 10 min. 
Pamplona ............ 2 h. 15 min. 
Osca .................... 1 h. 44 min. 
Girona ................. 2 h. 55 min. 

                                                   
234 Degut a les millores del servei de llarg recorregut i regional s’espera passar de l’11% de la quota de mercat actual al 
30%. És a dir, s’espera passar dels 10 milions de passatgers de llarg recorregut actuals als 30 milions, i dels 24 milions 
de regionals als 38. 
235 El juny de 1999 la unitat de negoci regional de Renfe va dissenyar un nou model d’explotació ferroviària 
anomenat AVRE (Alta Velocidad Regional). L’AVRE pretenia cobrir amb un servei d’alta velocitat les capitals de 
província per a viatges inferiors a una hora de desplaçament (aproximadament 200 km) (Antolín, 2000). Els trajectes 
proposats en una primera fase (2002) eren Madrid-Guadalajara, Saragossa-Osca, Madrid-Ciudad Real o Puertollano, 
Saragossa-Lleida i Sevilla-Córdoba. En la segona fase (2004) es preveia cobrir Barcelona-Lleida, Barcelona-Reus, 
Tarragona-Barcelona, Barcelona-Tortosa i Barcelona-Girona- Figueres, i Madrid-Segovia, Madrid-Àvila, Madrid-
Valladolid. Encara una tercera fase (2010) uniria Madrid-València, Córdoba-Màlaga i Barcelona-frontera francesa. 
Veure el reportatge del diari El País, 20 de juny de 1999. Si la Unitat de Regionals transporta a l’any a Catalunya 6,2 
milions de passatgers, Renfe estimava que al 2010 podria transportar 14 milions de passatgers. 
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Tarragona ........... 2 h. 20 min. 
Teruel .................. menys de 3 h. 
 
MAPA 6-7. Xarxa ferroviària d’Alta Velocitat a l’horitzó 2010 

 
 
Font: www.mfom.es 

 
 
Si en el projecte espanyol del govern anterior l’objectiu primordial era utilitzar el TAV per 
als viatges de gran recorregut entre les ciutats grans espanyoles i europees, el nou model 
introdueix el concepte d’alta velocitat regional per donar resposta a les noves necessitats 
de mobilitat dels sistemes urbans regionals. Pot representar una nova relació entre les 
ciutats grans i les ciutats mitjanes sobretot aquelles que es situen a un radi de 200 km de 
les primeres.  D’alguna manera, les tesis de la Generalitat sobre els moviments regionals, 
com veurem tot seguit, semblen haver influenciat molt el nou model. També, la realitat 
francesa pot haver estat clau en el canvi de política ferroviària. A França s’ha evolucionat 
en la concepció del tren d’alta velocitat des de la seva creació cap a la unió de petites 
ciutats amb estacions més cèntriques. 
 
En la configuració general de les línies d’alta velocitat espanyoles, el centre queda reforçat 
en relació a les perifèries. Aquest model gravita primordialment sobre Madrid. El nou 
esquema de l’alta velocitat multiplica les noves línies i accentua el model centralista de les 



Capítol 6. El cas d’estudi de Lleida 

 209 

vies a partir de Madrid (veure mapa 6-7). Alguns corredors que en el Pla del 1994 
formaven un continu, com el Barcelona-Donosti on es situa Lleida, amb el nou Pla deixen 
de tenir continuïtat i queden tallats. Altres corredors, com el de Barcelona-València, que 
no es contemplaven construir amb ample europeu, continuen sense preveure’s. I la línia 
que amb el PDI era prioritària (Sevilla-Madrid-Barcelona-frontera francesa) queda 
igualada amb d’altres línies, com la Madrid-València o Madrid-Valladolid236.  
 
Per altra banda, la vocació “provincialista” sembla haver deixat en segon terme la 
connexió de la xarxa espanyola amb la europea (interès prioritari del govern català), que 
s’ha anat demorant també per mèrits de govern francès. L’enllaç entre Figueres i Perpinyà 
es preveu que estigui acabat el 2009237.  
 
El 2004 el PP va perdre les eleccions i el govern de l’Estat. La intenció del nou govern 
sorgit del PSOE sembla ser el d’acabar amb l’estructura radial dels transports i dirigir-se a 
una estructura de malla238. 
 
El projecte de la Generalitat de Catalunya 
 
Quan el 1987 el govern espanyol va decidir crear una línia d’alta velocitat que creués la 
península fins a França (aprovat el 1988), la iniciativa va ser ben rebuda per les 
institucions de govern catalanes, que havien demanat inversions per fer arribar l’ample 
europeu a Barcelona. Així doncs, el mateix 1987 el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques va iniciar els treballs de planificació de la traça d’alta velocitat des de 
Barcelona a la frontera francesa. El 1990 es va aprovar el planejament urbanístic que 
afectava a quaranta-quatre municipis239 i el 15 de novembre de 1991 es va aprovar el 
projecte definitiu amb detalls constructius i reserva de sòl de la nova línia240. La reserva de 
sòl per a la resta del territori català va efectuar-se més tard, el 1994. 
 
Ja des dels anys 80 la Generalitat havia començat a plantejar-se les necessitats futures de la 
regió catalana envers la connexió transportística amb Europa. Un dels problemes més 
                                                   
236 En un article del País s’escrivia un opinió d’un alt càrrec de la Generalitat, sense especificar quin, que opinava: 
"Aznar lo tiene muy claro. Piensa que si Felipe González llevó el AVE a Sevilla, él tiene que llevar un tren a Valladolid" (El País, 
Reportaje, La Guerra del AVE, 15-11-1998) 
237 L’enllaç està concedit al consorci TP Ferro. S’ha de construir en 60 mesos i tindran una concessió de 50 anys. El 
túnel de 8,3 km tindrà un cost de 952 MEUR, i l'empresa recuperarà la inversió amb un cànon de 1.350 euros per 
cada tren de passatgers i de 550 euros per cada comboi de mercaderies. La resta, 540 milions, els abonaran la Unió 
Europea (un 10% o més) i els Estats espanyol i francès. 
238 Notícia a La Vanguardia, 20-4-04. 
239 Entre Barcelona i la frontera francesa, a través d’un Pla Especial. 
240 L’aprovació incloïa la localització dels traçats ferroviaris a escala 1:5.000 i els àmbits de suspenció de llicències i 
límits de les edificacions, en els municipis per on transcorria el traçat (Pié, 2001).  
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greus que patia la regió catalana era la dificultat de donar sortida a les mercaderies 
produïdes a Catalunya i els productes desembarcats en els principals ports catalans, 
Barcelona i Tarragona, a través de la xarxa ferroviària. La raó principal era que l’ample de 
via existent a l’Estat espanyol és diferent al de la resta d’Europa, i això dificultava 
l’accessibilitat dels productes catalans i, per tant, la competitivitat catalana en aquest àmbit 
europeu. Aquest fet es veia encara més greu quan les tendències de transport de 
mercaderies a Europa semblaven dirigir-se cap el transport ferroviari, davant la saturació 
de les carreteres i vies d’alta capacitat, especialment en l’àmbit mediterrani europeu. La 
solució d’aquest problema passava per la construcció d’una nova via fèrria d’ample 
europeu, especialment interconnectada al port de Barcelona. Aquesta nova infrastructura 
podia ser, a més, d’alta velocitat, lligant així Catalunya amb la xarxa transeuropea de 
transport.  
 
Un altre dels problemes de Catalunya era la concentració d’activitats i població a l’àrea 
central barcelonina, l’anomenada “macrocefàlia barcelonina”. Aquesta concentració 
territorial podia posar en perill el creixement del país, provocant l’estancament i la 
saturació del centre barceloní. L’estratègia de la Generalitat davant aquest problema es 
traduiria en facilitar la desconcentració dels creixements cap a les ciutats mitjanes que 
estaven fora de l’àmbit metropolità de Barcelona. Altra vegada, el tren d’alta velocitat 
podia ser una eina potent per aconseguir que els sistemes urbans no metropolitans 
poguessin constituir-se com a vertaders pols de creixement, ben connectats amb la 
metròpoli. 
 
Aquestes serien les dues idees principals a partir de les quals es definiria el projecte del 
govern català respecte el Tren d’Alta Velocitat, que es comença a construir força abans 
que el projecte espanyol. 
 
Un document clau per resseguir els raonaments que justifiquen el projecte de la 
Generalitat és el Pla Territorial General de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 1995). En el 
Pla es fa una anàlisi de la situació territorial i econòmica, una diagnosi per determinar les 
principals necessitats i una sèrie de propostes per assolir les mancances i els escenaris 
desitjats. El Pla Territorial va aprovar-se el 1995, però l’elaboració va realitzar-se a finals 
dels 80 i principis dels 90. Per aquest motiu podem considerar el Pla Territorial com un 
document útil per entendre la creació del projecte de TAV a Catalunya. 
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Una estratègia econòmica 
 
En el document d’anàlisi del Pla Territorial sobre la xarxa ferroviària catalana es 
constatava un fet: el ferrocarril havia anat perdent protagonisme en els últims anys en 
l’intercanvi comercial i en l’ús de passatgers, almenys percentualment241. Una altra 
constatació era l’augment de les mercaderies en l’àmbit portuari. Es comprovava que en 
els darrers vint anys el transport amb contenidors havia augmentat de forma sostinguda a 
tot Europa, així com als ports catalans242. Els principals problemes que es detectaven en el 
port de Barcelona eren la manca d’espai i la deficient connexió entre terminals marítimes i 
ferroviàries243. Un dels punts deficients era la connexió ferroviària del port, per donar 
sortida als productes cap a Europa amb una connexió d’ample internacional (UIC244). Per 
tant, davant la tendència negativa del transport ferroviari a Catalunya, especialment de 
mercaderies, i la necessitat cada cop més imperiosa de connectar els ports catalans (o 
almenys el de Barcelona) a la xarxa d’ample europeu, la Generalitat va apostar com a una 
bona solució la construcció d’una línia de tren d’alta velocitat. 
 
Una estratègia territorial 
 
En el rerafons d’aquesta aposta hi havia un condicionant important: la vocació de 
Catalunya de relacionar-se amb Europa, especialment amb l’Arc mediterrani. Com 
s’argumenta en els documents de diagnosi, Catalunya ha estat històricament el corredor 
d’unió de la Península Ibèrica amb Europa, juntament amb el País Basc, i estructura els 
principals fluxos socioeconòmics d’Espanya a través de l’eix mediterrani i de l’eix de 
l’Ebre. La continuació natural de l’eix mediterrani cap a Europa ha estat sempre 
reivindicat: 
 
“... la franja mediterrània destaca històricament en el context ibèric, per la densitat demogràfica i d’activitat 
econòmica, les quals s’han accentuat en el darrer decenni, quan enregistra els fluxos més importants de 
mercaderies i de població, que tenen la seva continuació natural cap a Llenguadoc, el Rosselló, Provença i 
el corredor del Roine.” (Generalitat de Catalunya, 1995, D. 5, 1.3.)  

                                                   
241 El transport ferroviari només era rendible per al transport de grans volums de mercaderies que tinguessin un cost 
unitari baix, una manipulació senzilla i requerissin un recorregut llarg (més de 300 o 400 km). El trànsit de 
mercaderies a Catalunya estava estabilitzat entre 1980 i 1987 en 5 Mt anuals i l’any 1988 s’havia incrementat fins a 6 
Mt. Així mateix el trànsit internacional de viatgers entre Espanya i els països europeus, que es produïa 
majoritàriament per Catalunya (75%), havia anat disminuint. El trànsits de viatgers que sí que havien augmentant 
eren sobretot els de rodalies, però aquest augment s’atribuïa al creixement generalitzat de la mobilitat de la població. 
En termes comparatius, el ferrocarril estava perdent quota en relació a d’altres modes de transport.  
242 El moviment de contenidors en el port de Barcelona entre 1985 i 1990 havia augmentat el 38%, fins a arribar a 
447.920 unitats de càrrega amb un total de 4.577.478 t. 
243 La connectivitat viària havia quedat bastant ben resolta amb la recent construcció del cinturó del litoral. Pel que fa 
a la manca d’espai en els anys 80 i 90 s’estava tramitant l’ampliació del port gràcies al desviament del riu Llobregat i a 
la ubicació d’una zona d’activitats logístiques (ZAL). 
244 Unió Internacional de Ferrocarrils, amplada de 1.435 mm, 
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Així mateix, l’estructuració interna de Catalunya té correspondència també amb aquests 
dos eixos. L’eix mediterrani català gira a l’entorn del “pal de paller barceloní” i s’estructura 
cap al nord amb ciutats com Girona i Figueres, i al sud amb Reus, Tarragona i Tortosa. 
Cap a l’interior, en el camí de la vall de l’Ebre, destaca la presència de Lleida, “punt de pas 
obligat i capital de la terra ferma” (Generalitat de Catalunya, 1995). 
 
Pel que fa al reequilibri territorial, el Pla es plantejava quins havien de ser els pols de 
creixement futur, d’activats i població, davant la congestió manifesta de l’anomenada 
“macrocefàlia” barcelonina. Es plantejava així aprofitar la inèrcia i la potència 
metropolitanes per ajudar a impulsar el desenvolupament que ja es donava a les àrees 
urbanes no metropolitanes amb l’objectiu d’assolir l’equilibri que assegurés la pròpia 
cohesió. De fet, s’assegura, les dinàmiques en curs ja apunteven cap a aquest reequilibri en 
favor d’àrees com la gironina o tarragonina. En aquest camp, les infrastructures de 
transport havien de ser la base més important per aquest reequilibri, especialment les 
ferroviàries: 
 
“La previsió d’adequar la infrastructura ferroviària de llarg recorregut a l’amplada europea, augmentarà la 
connectivitat de la xarxa catalana i la comunitària amb els avantatges que això representa. Aquest fet i la 
incorporació del tren d’alta velocitat, que de retop posaria les capitals catalanes a menys d’una hora de 
Barcelona, permeten preveure un major ús del transport ferroviari de passatgers i mercaderies i la 
rendibilitat del servei” (Generalitat de Catalunya, 1995, D. 75, 7.3, cursives meves)  
 
Les propostes del Pla per les infrastructures de transport plantejaven la necessitat de 
millorar l’accessibilitat global del territori tot integrant els diversos mitjans de transport, 
tant de persones com de mercaderies245. Especial èmfasi es posava en la lluita contra els 
desequilibris que podien causar en el territori la xarxa de transport, com per exemple la 
del TAV, al tenir poques estacions en el territori. La xarxa de transport havia de reforçar 
les interaccions entre les diferents parts del territori, així com de les ciutats amb la resta 
d’Europa, i havia de permetre una màxima isotropia del territori, fent que el territori 
tingués una unitat funcional. La xarxa d’alta velocitat ha de servir bàsicament per a dos 
objectius: 
 
1. la connexió ràpida amb les grans metròpolis europees i amb les ciutats importants de la 
resta de la península ibèrica 

                                                   
245 Una de les eines per aconseguir això és la formulació d’un Pla intermodal de transport amb caràcter de pla 
territorial sectorial (Generalitat de Catalunya, 1995).  
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2. la connexió ràpida entre els sistemes de proposta de reequilibri territorial general de 
Catalunya de nivell 1246 i el sistema central metropolità. 
 
MAPA 6-8. Xarxa ferroviària a Catalunya segons el Pla Territorial General 

 
Font: Pla Territorial General de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 1995. 

 
 
Els altres actors supralocals 
 
A part de l’Estat i la Generalitat, es poden esmentar dos agents que participen directament 
en la construcció del TAV, són el GIF i RENFE. 
 
El GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) es va crear el 1996247 com a entitat pública 
empresarial, depenent del Ministerio de Fomento i de la seva Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Es crea segons les directius europees248 per separar el subjecte gestor de la 
infrastructura dels operadors de trens, per garantir la llibertat d’accés i circulació en les 
línies ferroviàries. Abans de la creació del GIF, l’entitat encarregada de la planificació de 
l’Alta Velocitat era la Dirección General de Ferrocarriles.  

                                                   
246 És a dir “el que té com a base els sistemes urbans de Girona i Cassà, que abasta pràcticament total la comarca del 
Gironès; el que té com a base els sistemes urbans de Tarragona, Reus i Valls, que comprèn una bona part de les 
comarques del Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp, i el que té com a base el sistema urbà de Lleida, que agafa la 
comarca del Segrià.” (Generalitat de Catalunya, 1995, M. 39, 3.1) 
247 Llei 13/1996 de 30 de Desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, i s’aprova el seu 
estatut per Real Decreto 613/1997 de 25 d’Abril. 
248 91/440/CEE sobre el Desarrollo de los Ferrocarriles Comunitarios, 
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Les funcions del GIF són la construcció i possible administració de les noves –o ja 
existents– infrastructures ferroviàries que se li encarregui des del Govern. Les actuacions 
assignades al nou ens són, entre d’altres249, la línia d’alta velocitat Madrid-Saragossa-
Barcelona-Figueres. El GIF cobrarà un cànon o peatge als operadors que circulin per les 
seves línies, és a dir les que construeixi. El GIF subcontracta les diferents parts de la 
construcció del TAV (vies, catenària, senyalització, material mòbil...) a empreses privades. 
 
RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) es defineix com una empresa de serveis 
ferroviaris de viatgers i mercaderies. Com el GIF, aquesta entitat pública empresarial 
depèn directament del Ministerio de Fomento, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Abans de la creació del GIF Renfe era també l’encarregada de la coordinació en la 
construcció i explotació de l’Alta Velocitat a Espanya. És propietària de molts espais al 
voltant de les estacions convecionals, com la de Lleida, i s’erigeix, per tant, com un agent 
molt interessat en la planificació del TAV. 
 
 
6.2.2. Dinàmica de les relacions entre els agents locals i supralocals  
 
Aquest apartat, i per al cas de Lleida, hem cregut convenient descriure quina dialèctica es 
va produir entre dos nivells supralocals, l’Estat i la Generalitat, abans de veure la relació 
entre els agents locals i supralocals. Creiem que és necessari perquè el govern de la 
Generalitat, en tant que govern regional, té un pes i unes competències molt superiors als 
de la resta de casos estudiats i té una alta autonomia de funcionament. 
 
La dialèctica entre l’Estat i la Generalitat 
 
En els primers moments del procés de decisió del traçat del TAV, les administracions més 
actives i que van centrar el debat van ser la catalana i l’espanyola. Cada administració 
defensava un model propi del que havia de ser el TAV. La no coincidència de models va 
comportar el sorgiment d’uns quants punts conflictius. En termes generals podem dir que 
mentre el govern central pensava més aviat en un TAV per a grans recorreguts, el segon 
en defensava un de caire més regional. Això, almenys, en un principi. En l’apartat que 
segueix recordarem el debat que van suscitar aquestes qüestions entre les dues 
administracions250. 

                                                   
249 també els  accessos nord nord-est, Màlaga-Còrdova, Llevant i Toledo. 
250 El debat es reflecteix en diverses publicacions, com a les Actes de les III Jornades de Geografia i Urbanisme de 
Girona, titulades “Ciutats i alta velocitat: el cas de Girona”, celebrades el 1996 (Castañer et alii, 1997), o el nº8 dels 
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Pel que fa a Lleida, la primera proposta de traçat del TAV, tot i ser de caràcter intern, data 
de 1992, i va ser elaborada per el propi Ajuntament de la ciutat (La Paeria, 1992) en el 
marc dels estudis preliminars del Pla General del 1999. Aquest és un fet força excepcional, 
tenint en compte les experiències en d’altres ciutats, catalanes o europees. No és massa 
comú que la ciutat s’avanci a la proposta de l’administració superior encarregada de la 
planificació d’una infrastructura com aquesta. I aquest no és un fet anecdòtic, ja que la 
previsió i l’avançament de la ciutat en les estratègies davant dels actors supralocals serà 
una de les característiques del cas lleidatà.   
 
En tot cas, i a part de l’esmentat, el primer pas oficial que denota la voluntat de 
construcció del TAV a Lleida es produeix el 1993, quan el Ministeri d’Obres Públiques 
Transport i Medi Ambient (MOPTMA), en aquells moments presidit per Josep Borrell, 
tramet a l’Ajuntament de Lleida un avantprojecte del tram entre Saragossa i Lleida251. Un 
any després, el 1994, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, dirigit per 
Joan Antoni Solans,  fa pública la seva pròpia opció de traçat ferroviari i de localització de 
la estació de Lleida, a partir d’un l’avanç de Pla Especial de traçat ferroviari on es 
reservava una franja de sòl (Llop, 2003, entrevista 2). 
  
En el 1994, doncs, hi havia sobre la taula les opcions de TAV per a Lleida (i per a tot 
Catalunya) per part del govern espanyol i per part del govern català. El traçat de la nova 
línia a Catalunya es desplegava al llarg de 345 quilòmetres i es subdividia en diversos trams 
i subtrams. Les discrepàncies més rellevants entre les dues administracions es referien a la 
resolució dels nodes urbans i les interconnexions d’aquests amb la xarxa, com en el cas de 
Lleida, Barcelona o Girona, la connexió de l’aeroport del Prat a la xarxa TAV, i, sobretot, 
l’acostament de la via UIC a l’àrea urbana de Tarragona-Reus-Valls252. En aquesta època 
no es parlava encara d’altres estacions com la de Figueres. 
 
En el cas de Lleida el Ministeri plantejava dues opcions (veure mapa 6-9). La primera 
preveia que la línia passés per fora de la ciutat, pel sud, i que l’estació es localitzés en un 
                                                                                                                                                               
Quaderns de la SCOT: “El TGV i les ciutats mitjanes catalanes”, resultat d’unes jornades sobre l’AltaVelocitat 
celebrades a Lleida, també, el 1996 (SCOT, 1998). 
251 De fet, el 1993 és quan el Ministeri fa públic tot el traçat del TAV per al territori català, amb les diverses opcions 
per a les estacions. 
252 Les discrepàncies pel que fa a Barcelona no residien en la estació central, que totes dues administracions 
consideraven que havia de ser la Sagrera, ni en la consideració d’una estació al Vallès, que també les dues jutjaven 
útil, sinó en la connexió de l’aeroport i el port de Barcelona a la xarxa TAV, ja que el Ministeri volia introduir el nou 
ferrocarril pel Besòs, deixant sense servei l’àrea del Llobregat. La discussió sobre una altra estació, la de Girona, 
també generava conflicte. Les possibilitats a Girona giraven al voltant de dues propostes: la localització de l’estació 
prop de l’aeroport de Girona o la localització en el sí de l’àrea urbana de Girona. La primera era defensada per la 
Generalitat i la segona pel Ministeri. 
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punt sobre la via proper a Lleida. Aquesta opció era  la més defensada per aquesta 
administració, perquè permetria una freqüència major de trens que pararien a Lleida, ja 
que molts d’ells havien de ser directes Barcelona-Saragossa, Barcelona-Madrid, etc. La 
segona alternativa  del Ministeri preveia mantenir una via única d’ample internacional amb 
parada a l’estació actual de Lleida, “lo cual a nosotros no nos gusta pero siempre es possible” deia el 
responsable del Ministeri (Montfort, 1998, p. 47). Ell mateix reconeixia, no obstant, que 
aquesta opció donaria més accessibilitat a la ciutat que la possibilitat anterior. Per contra, 
tindria una menor freqüència de circulació. 
 
MAPA 6-9. Traçat del TAV a Lleida. Opcions del Ministeri  

 
Font: Montfort, 1998, pp. 56 

 
La posició del Departament de Política Territorial era centralitzar el punt d’aturada dels 
trens en l’actual estació de RENFE al centre de la ciutat, ja que l’espai disponible era 
suficient per admetre aquest servei. L’entorn dels terrenys de propietat majoritàriament 
pública permetria assegurar un procés de reurbanització i permetria una bona accessibilitat 
comarcal. Això es portaria a terme a través d’una antena de servei de 20 quilometres de 
longitud que es connectaria a la via principal, el by-pass, que passaria pel sud de la ciutat 
(Roger, 1998). El  by-pass al sud de la ciutat que havia defensat la Generalitat a principis 
dels noranta tenia un recorregut diferent que el del Ministeri. Passava més al sud que la 
proposta del Ministeri, per l’àrea de secà, creuant el riu Cinca també més al sud. Les raons 
per fer passar la via per aquesta àrea, força allunyada del nucli urbà de Lleida eren dues. La 
primera perquè representava un impacte menor que la opció del regadiu i la segona que 
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podia permetre una estació prop del futur aeroport d’Alfés253 (Solans, 2003 entrevista 1). 
En opinió de Llop (entrevista 2), aquesta estació no era urbana, mentre que les dues del 
Ministeri si que ho eren254.  
 
En el traçat pel territori català, el principal punt de discòrdia entre les dues 
administracions era el desviament de la línia de TAV per servir a l’àrea urbana de 
Tarragona-Reus-Valls255. La Generalitat va aconseguir, finalment, variar el traçat a partir 
d’acords polítics i localitzar una estació a La Secuita.  
 
L’opinió de la Generalitat, en canvi, no va tenir tanta influència pel que fa a la ubicació de 
l’estació de Lleida, en bona part perquè la decisió final es produeix més endavant en el 
temps, en un altre clima polític a Madrid. Efectivament, el 2000 el PP guanya les eleccions 
generals, per majoria absoluta. Com hem explicat més amunt, el model de TAV, expressat 
en el PIT 2000-2007, va canviant cap a una concepció més provincialista i, per tant, en 
principi, partidari de la unió de ciutats mitjanes. Tenint en compte això, semblaria més 
fàcil una entesa política entre els governs espanyol i català, degut a l’acostament de models 
de TAV. Però no va ser així, sinó ben al contrari. Els projectes finals s’acabaran decidint 
des del Ministeri, de forma unilateral, sense comptar amb la Generalitat  i negociant 
moltes vegades directament amb els alcaldes. Podem dir que, a partir d’aquest període, en 
l’àmbit del TAV, assistim gairebé a una desaparició de la Generalitat com a agent de 
planificació del territori. Segons Solans, el govern de Madrid ha estat hostil amb les 
Comunitats Autònomes, i en concret amb la catalana, que en el cas de la planificació del 
TAV, se l’ha “ninguneado” (Solans, 2003, entrevista 1)256.  
 
La dialèctica entre els agents locals i supralocals 
 
En els primers moments de la decisió entre les administracions catalana i espanyola, la 
ciutat de Lleida, igual que totes les altres ciutats afectades per una estació, o els municipis 
afectats simplement pel traçat ferroviari, no va tenir un paper rellevant en la discussió. Es 
mantenien al marge, com a simples espectadors del que es discutia a nivells més elevats. 
                                                   
253 Solans havia defensat sempre que les estacions de Lleida i Girona havien d’estar al costat dels respectius aeroports 
(entrevista 1).  
254 La Generalitat havia demanat a l’Ajuntament que recolzés la seva proposta però aquest, per la raó anterior, no va 
estar-hi d’acord. Així doncs, el 1994, el l’avanç del Pla especial, la opció de by-pass de la Generalitat era ja la mateixa 
que el Ministeri. 
255 Tal i com confessava Antonio Monfort el gener de 1996: “En el campo de encuentros y desencuentros entre las dos 
administraciones (Ministeri i Generalitat), creo que es relativamente sencillo decir que la discrepancia que fundamentalmente se da, es el 
caso de Tarragona. Creo que es el único elemento relativamente importante, quizás porque tiene un coste importante y porque tiene una 
repercusión sobre el territorio evidente.” (Montfort, 1998, pp. 42). 
256 Una altra lectura es feia des de l’Ajuntament de Lleida, que creuen que havien hagut de “batallar sols” (Llop, 
entrevista 2), encara que de mica en mica la Generalitat va anar entrant a ajudar al municipi. 
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Tot i això, la posició de l’administració local de Lleida davant l’arribada del TAV va 
agafar-se de forma positiva, com la possibilitat de rellançar la ciutat de Lleida des de 
diversos vessants (urbanístic, econòmic, territorial, etc.). En aquest sentit, la Paeria 
(Ajuntament de Lleida) va mostrar des del primer moment la voluntat de prendre part en 
el procés de presa de decisions en relació al projecte. 
 
Però les formes d’entendre els objectius del nou transport ferroviari divergien entre el 
consistori lleidatà i els encarregats de la construcció a nivell estatal. Com explica Carme 
Miralles (2003)257, per un cantó l’Ajuntament veia en el projecte de TAV una oportunitat 
per generar una dinàmica de canvi a la ciutat, amb la transformació de l’estació, 
reestructuració urbanística i dinamització econòmica. Per l’altre, els ens de l’Estat tenien 
una visió diferent, on Lleida era una ciutat més d’un traçat que unia Madrid amb la 
frontera francesa que calia servir i superar sense incrementar el temps de recorregut i els 
costos. 
 
“Les variables que s’havien de tenir en compte en la realització del projecte estaven relacionades amb els 
costos de temps i de diners i amb els condicionants tècnics propis de la infrastructura. Altres elements –
com ara les oportunitats urbanes, la reducció d’impactes, l’eliminació dels efectes barrera o la creació de 
centralitat– no eren variables que el Ministeri tingués de manera prioritària en la seva agenda.” (Miralles, 
2003) 
 
Com hem esmentat anteriorment, la tardor del 1993 el MOPTMA, en concret la Direcció 
General de Ferrocarrils, va presentar a l’Ajuntament l’avantprojecte del tram entre 
Saragossa i Lleida. De fet, l’avantprojecte finalitzava a l’entrada del túnel de Lleida i no 
resolia encara com continuaria el traçat pel municipi, com es resolia l’estació, com era el 
by-pass, etc. El consistori tenia certa informació sobre aquests aspectes, que havia 
aconseguit a través de trobades i contactes amb el ministeri, però no tenia cap garantia de 
la seva execució. Per aquesta raó, el Ple de l’Ajuntament de novembre de 1993 
(19/11/1993) va aprovar unes al·legacions a l’avantprojecte del Ministeri que feien 
referència, no tant a l’avantprojecte, que es considerava correcte, sinó al tram que s’havia 
de projectar més endavant, a la necessitat d’una major permeabilització de la infrastructura 
al seu pas per la ciutat i la forma com s’havia de realitzar el by-pass de Rufea per poder-hi 
localitzar una estació258. Aquest és un altre exemple d’avançament del municipi a la 
projectació del Ministeri. Però, com comenta Llop (entrevista 2) “Aquest informe (del 
1993) no és agafat pel Ministeri com un element de treball. El reben i punt.” 
 

                                                   
257 Un interessant article per comprendre les raons, la dinàmica i els agents del conflicte en la decisió del TAV a 
Lleida. 
258 A més del text de l’al·legació, hi havia un informe d’enginyeria, un informe d’urbanisme, un informe de 
l’arqueòloga municipal i un informe del biòleg municipal (Llop, entrevista).  
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La decisió sobre la localització de la estació va portar-se a terme posteriorment al 1993. 
Com hem dit abans, en el 1993 el Ministeri estudiava la possibilitat de dues estacions. Una 
que estaria localitzada en l’actual estació de Renfe, o bé una altra que es localitzaria en la 
zona de Rufea, al sud de la ciutat (veure mapa 6-2). La opinió política i tècnica del 
consistori, encara que sense posicionar-se fortament (en aquell moment es veia molt lluny 
l’obra), apostava majoritàriament per l’estació de Rufea, al by-pass. Però es van quedar sols 
defensant aquesta opció, ja que la opinió i l’ambient polític de la ciutat defensava que 
l’estació havia d’estar a la Rambla de Ferran, “no podem deixar el centre sense el tren!”, es 
deia (Llop, 2003, entrevista 2)259. En realitat, com defensa Llop, les dues estacions estaven 
quasi a la mateixa distància del centre. “Tant urbana era una com l’altre” (Llop, entrevista 
2). El debat i les opinions de la premsa van portar finalment que el Ministeri optés per 
l’opció de fer entrar el tren per l’estació actual. Val a dir que el consistori considerava que 
l’estació al centre podia ser beneficiosa per a la ciutat durant un primer període (uns deu o 
quinze anys) de funcionament del tren260. I creien que podia ser compatible que, després 
d’aquest període, funcionés una nova estació al by-pass, l’estació de Rufea. 
 
Així doncs, davant la tria unilateral del Ministeri, el consistori va adoptar l’estratègia 
d’acceptar la estació central i preveure una estació futura. L’existència d’aquestes dues 
estacions estarà en la base de l’estratègia econòmica i urbanística del nou Pla General, on 
es plantejaran dos pols, dos centres d’activitat que estructuraran la ciutat a partir d’un eix 
comercial, tal com hem vist. El problema apareixerà més endavant, quan el Ministeri es 
negui a realitzar aquesta altra estació. 
 
El procés del Pla General també havia anat avançant el seu camí. El 1994 s’aprovava 
l’avanç de Pla, el 1995 es realitza l’aprovació inicial i el 1997 es fa l’aprovació provisional 
del Pla261. Abans de l’aprovació provisional, a l’octubre de 1997, l’Ajuntament va enviar el 
Pla General al Ministeri per transmetre quines eren les intencions de l’Ajuntament i per 
tractar de la coherència amb el traçat del TAV. Com a contesta, el Ministeri va emetre un 
informe oficial que, entre d’altres coses, instava a l’Ajuntament a reservar un PAET 
(Parada de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes) de 1.800 metres262, molt més llarg que 
una estació d’Alta Velocitat. L’ajuntament ho va incloure en el Pla263.  
                                                   
259 En aquells moments, en l’ambient de la ciutat es deia que la estació de tren pararia a Rufea (el topònim d’una àrea 
agrícola) i semblava que això era fora de la ciutat. Si s’hagués dit que el tren pararia a Gardeny (un topònim urbà) la 
opinió pública potser hagués tingut una altra percepció (Llop, 2003, entrevista 2). 
260 Aquest període de temps es considerava el normal per a què els efectes del tren (intermodalitat econòmics, 
urbanístics, etc.) es manifestessin (Llop,2003, entrevista 2).  
261 El Pla General s’acaba aprovant el 25 de maig de 1999. 
262 Aquest PAET havia de constar de quatre vies, dues per circular i dues de desviació i parada de trens per que 
poguessin ser avançats en cas d’emergència.  
263 “El que és esperpèntic és que ara això no ho ha acomplert el Ministeri” (Llop, entrevista 2).  
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El març de 1999 les obres van arribar fins el municipi de Lleida i el maig es van licitar les 
obres dels accessos a la ciutat de Lleida. Les obres havien de permetre l’arribada el 2002 
del TAV a Lleida. El 12 de març de 2000 el PP va guanyar les eleccions per majoria 
absoluta. Com escriu Carme Miralles (2003), si el Ministeri de Foment considerava 
inoportú tenir informada a l’Administració local sobre el desenvolupament del projecte i, 
encara menys, que aquesta fos una part important en l’elaboració del projecte, aquesta 
tendència es va veure agreujada després de la majoria absoluta del PP l’any 2000. El silenci 
mantingut pel Govern de Madrid feia evident el desacord entre les administracions 
implicades. 
 
Durant els primers mesos de l’any 2000, es van succeir a Madrid unes reunions entre els 
tècnics de l’Ajuntament i el GIF i RENFE que topen amb la negativa de negociar per part 
d’aquests darrers264. Aquesta situació, dos anys després d’haver-se aprovat el projecte i 
malgrat les reiterades peticions d’informació sol·licitades des de l’Ajuntament sense rebre 
el projecte d’obres, va motivar la reacció enèrgica del consistori. El Ple de l’Ajuntament, 
celebrat el 30 de juny de 2000, va aprovar per unanimitat265 una moció que instava al ens 
Gestor d’Infrastructures Ferroviàries (GIF) a introduir canvis significatius en el projecte 
de traçat que discorre pel casc urbà. 
  
El primer bloc de demandes era una llista d’onze obres urbanes266. El segon punt era 
referent al by-pass pel que circularan els trens que vagin directes de Madrid a Barcelona, on 
s’exigia el compliment del que s’establia en el document de declaració d’impacte ambiental 
sobre el by-pass267. En aquest punt es notava la desconfiança per part del GIF, que tenien 
la sensació que l’Ajuntament els enganyava: “El Ministeri ha recelat sempre que hi hagués 
una tàctica d’aconseguir la plataforma i després demanar l’estació” (Llop , entrevista). El 

                                                   
264 Les tres anades a Madrid (abril, juliol i desembre) troben la següent resposta del GIF: “no podemos hacer obras 
urbanas. Ustedes han de pedir al Ministerio que hagan estas obras”. L’actitud era no tenim autorització per fer res, demanin-la 
al Ministeri (Llop, entrevista 2). La darrera reunió se celebra el 22 de maig. 
265 Fins i tot el Partit Popular de Lleida. 
266 El que es proposava, a grans línies, era el soterrament de la línia fèrria entre el camí de Vallcalent i la avinguda 
Onze de Setembre, entre el carrer Comptes d’Urgell i l’actual estació i entre els baris de La Bordeta i Els Magraners; 
la reconstrucció del pont de Joc de la Bola; una passarel•la de tres metres d’ample per accedir a la urbanització de 
Ciutat Jardí; la reforma de l’actual estació de Renfe per adaptar-la a l’alta velocitat i el trasllat dels trens de 
mercaderies fora d’aquesta. Les obres més quantioses estaven a l’entrada i sortida de l’estació. 
267 El document preveia la prolongació del viaducte que creua el riu Segre per evitar que els terraplens parteixin per la 
meitat l’horta de Rufea, on el consistori lleidatà volia reservar uns terrenys per permetre en el futur construir una altra 
estació per al TAV. La moció recollia la petició de passar el riu en viaducte horitzontal per fer possible aquesta futura 
estació. El GIF adjudicarà en octubre les obres del by-pass, de 13,1 quilòmetres, per un import de 12.244 milions de 
pesstetes, sense que s’hagués arribat a un acord amb l’Ajuntament de Lleida. 



Capítol 6. El cas d’estudi de Lleida 

 221 

tercer punt de la moció es demanava l’estudi del quilòmetre entre la Bordeta i els 
Magraners per veure si era viable soterrar-lo268.  
 
L’Ajuntament de Lleida calculava que aquests canvis tindrien un cost addicional de 5.000 
milions d’euros, una quantitat que consideraven baixa tenint en compte l’elevat import de 
la obra i que Foment, amb l’actual projecte, s’havia estalviat la construcció d’un segon 
túnel urbà i una estació nova269. El ministeri de Foment no era partidari d’assumir totes 
les correccions que proposaven els tècnics municipals argumentant que els traçat es va 
aprovar ja feia temps sense que ningú hagués al·legat la necessitat d’introduir aquestes 
modificacions270.  
 
El desembre de 2000, després de la tercera reunió i davant la manca de diàleg entre 
l’administració local i central, l’Alcalde de Lleida, Antoni Siurana, va firmar un decret per 
paralitzar les obres de construcció de la línia TAV al seu pas pel terme municipal271. 
Segons el consistori, els responsables del Ministeri de Foment es negaven a reunir-se amb 
els tècnics municipals per examinar els diversos aspectes relacionats amb el traçat que el 
consistori havia esmentat en la moció de juny de 2000, sis mesos abans. Amb el decret de 
paralització es pretenia forçar al Ministeri a negociar amb l’Ajuntament sobre el traçat i a 
respectar la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació Urbanística municipal de 
1999, vigent en aquells moments272. L’Alcalde amenaçava amb recórrer a la Guardia 
Urbana i acudir als tribunals amb un contenciós administratiu si el GIF no acatava el 
decret de paralització, cosa que podria representar la suspensió cautelar de les obres273.  
 
En aquell moment les obres eren molt properes a Lleida. El GIF adduïa que si es 
paralitzaven les obres, no es podrien complir els terminis de fer arribar el tren a Lleida el 
2002 i a Barcelona el 2004. D’aquesta manera s’intentava fer pressió a la Paeria per desistir 
de la paralització. El gener de 2001 (16/01/01) es va lliurar finalment el projecte d’obres 
del GIF. A partir d’aquest moment el conflicte va donar un tomb important.  

                                                   
268 I si no que es fessin totes les mesures necessàries d’integració ambiental que s’escrivien el Pla (4 punts de pas més 
el 5 existents, i una franja d’un quilòmetre per 300 de zona verda).  
269 El País, Cataluña, 07-07-2000. 
270 El senador i ex-portaveu del grup municipal de CiU, Josep Varela, criticava també que l’equip de govern no 
hagués presentat les al·legacions oportunes durant la fase d’exposició pública del projecte (El País, Cataluña, 07-07-
2000). 
271 Posició recolzada per tots els partits municipals menys el PP. 
272 Les armes del consistori eren: no teniu llicència d’obres i no heu enviat mai els projectes oficialment a 
l‘Ajuntament. Sobre el primer punt es podia perdre, perquè les obres d’interès general, però sobre el segon només 
podien guanyar perquè és obligat (Llop, entrevista 2). 
273 El diputat per Lleida en el Congrés dels Diputats, Josep Ignasi Llorenç, va qualificar la posició de l’alcalde com: 
“alcaldada propia de un pequeño sheriff” i “ignorante y dicatorial” (El País, Cataluña, 20-12-2000), i va advertir que si 
l’Alcalde utilitzava la Guardia Urbana, el Govern enviaria la Guardia Civil per desallotjar els agents municipals i 
garantir la normalitat de les obres. 
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El 4 de juliol de 2001 s’arriba a un acord polític i es crea una comissió mixta tècnica 
formada pel Ministeri de Foment, GIF, RENFE, Generalitat de Catalunya i Paeria per 
resoldre les qüestions pendents. “La Paeria no només havia aconseguit la informació que 
requeria, sinó que tenia un marc institucional on poder mantenir un diàleg amb el Govern 
central” (Miralles, 2003, p. 340) Tal i com assenyala Miralles (2003), si bé el pes del 
conflicte va recaure en les administracions central i local, altres institucions locals (veïns 
de l’Horta, Col·legi d’Arquitectes, Departament de Geografia i Sociologia de la 
Universitat de Lleida, Associacions de Veïns, premsa local i nacional) també van participar 
en la polèmica generant opinió i fent sentir la seva veu274. 
 
La comissió mixta es va reunir diverses vegades275. El juliol de 2002 es produeix el 
conveni de l’Estació de Lleida (Ministeri de Foment, GIF, RENFE, Generalitat de 
Catalunya i Paeria) que havia de donar lloc al Pla Especial de l’Estació, i el Pla s’acaba 
aprovant el 10 de setembre de 2003 (Ajuntament de Lleida, 2003). L’experiència de la 
comissió mixta va ser, doncs, positiva. El fet de assentar-se en una taula els diferents 
tècnics i dialogar va ser positiu per totes les parts. 
 
Una altra qüestió pendent del Pla de l’Estació era el finançament. L’Estat preferia la 
creació d’una empresa mixta que fes la inversió a canvi de les plusvàlues urbanístiques, 
mentre que l’Ajuntament defensava la Junta de Compensacions276. Al final el que es va 
decidir la segona opció. Es va veure quina quantitat de metres permetia edificar el Pla 
General, i com això permetria subvencionar les obres ferroviàries277. 
 
Pèrdua d’oportunitat 
 
Si bé podem considerar que el resultat final del conflicte i les negociacions va donar un 
resultat positiu, ja que s’eliminaven barreres urbanístiques i es produien importants 

                                                   
274 Un exemple és el debat sobre els beneficis i els perills de l’arribada del TAV a Lleida a través de la publicació Les 
oportunitats del tren d'alta velocitat a Lleida (Bellet, 2000) el novembre de 2000. 
275 el 28/10/01, el 12/03/02, el 02/07/02 i el 15/01/03. 
276 Una fórmula que està en la legislació urbanística: un posa els terrenys i l’altre la inversió en urbanització. Aquest 
sistema era entès per la Generalitat i per la Renfe, encara que Ramón Escribano, el Director General, no ho podia 
explicitar per qüestions polítiques. Aquests veien que era més ràpid, àgil i viable que una empresa mixta, a part que el 
Ministeri no tenia cap model de l’empresa mixta i no sabien com es feien. L’empresa mixta té complicacions pel que 
fa al patrimoni i els percentatges a declarar a hisenda, mentre que la junta de compensacions no té condicionants de 
percentatge. El Director General d’Infrastructures no sabia urbanisme i era contrari a la fórmula de la junta de 
compensacions. Finalment, el ministre Benigno Blanco, llicenciat en dret, ho va entendre i va desencallar la qüestió 
(Llop, entrevista 2). 
277 A d’altres llocs com Saragossa s’ha funcionat al revés, quan val la operació ferroviària i millora urbana, i llavors 
destinem tant de sòl edificat per poder-ho pagar (Llop, entrevista 2). 
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millores urbanes, hi ha un aspecte que ha suposat una vertadera pèrdua d’oportunitat per 
a la ciutat: l’estació de Gardeny-Rufea. 
 
En l’actualitat, l’estació prevista de Rufea està greument afectada, en perill de no realitzar-
se, “per una actitud absolutament tancada del Ministeri” (Llop, 2003, entrevista). El 
Ministeri no va acceptar dues condicions primordials de l’estació: que passés per un 
viaducte (per un menor impacte ambiental) i que fos totalment horitzontal. Aquest darrer 
condicionant, al no haver-se complert, provoca que no s’hi pugui localitzar una estació en 
el futur. A canvi, l’Estat ofereix una plataforma d’un quilòmetre més a l’est, més a prop de 
l’aeròdrom d’Alfés. El problema, com hem dit, és que el futur aeroport de Lleida es farà a 
Alguaire, al nord de la ciutat, raó que deixa la futura estació TAV en mig d’un espai buit. 
 
Darrera de l’estació de Rufea (recordem que era la preferida pels governants locals) hi 
havia tota una estratègia urbana que consistia desenvolupar un dels dos pols de la ciutat. 
Pel pol de Rufea es comptava amb unes possibilitats importants degut a la disponibilitat 
de sòl, especialment l’adquirit pel municipi el 1997 a preu baix278, i que podia representar 
un gran guany per a la població (turó de Gardeny). Amb aquesta situació, s’hagués tingut 
un centre terciari tecnològic i una bossa de 100 ha de zona verda a 50’ de Barcelona. 
Aquest espai tindria un valor incalculable amb un AVE al davant. Es podria multiplicar 
per 5 o 6 i representava un patrimoni importantíssim per a la ciutat. Era un projecte de 
futur, per a la següent generació (Llop, entrevista 2). En canvi, el fet que no pugui parar el 
tren exactament allí, limita la centralitat i les funcions de contigüitat d’aquell espai amb 
una estació TAV. Fins i tot, això trastoca el projecte bipolar de Lleida i l’eix de 
desenvolupament previst entre els dos pols. Per contra, es pot dir que aquest espai escollit 
per localitzar-hi el Parc Tecnològic continua ben situat, a menys de 3 km de l’estació AVE 
central. 
 
En definitiva, aquesta situació ha representat la pèrdua d’una oportunitat important per a 
la ciutat per estructurar-la a partir de dues centralitats i per donar una situació privilegiada 
al Parc Tecnològic, el projecte econòmic més emblemàtic de la ciutat. A més, si no s’havia 
de realitzar l’estació a Rufea, no calia haver construït la via TAV pel regadiu de Rufea, que 
va resultar molt més costós ambientalment. 

                                                   
278 l’Ajuntament ho va comprar a preu de zona verda. 
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6.2.3. Capacitat de creació d’un projecte de ciutat a partir del TAV 
 
Segons Joan Vilagrasa (2003a), l’evolució de la ciutat de Lleida pot relatar-se en quatre 
fases cronològiques que en defineixen l’actual forma urbana. La darrera fase es 
caracteritza per la necessitat de solució d’uns problemes urbanístics heretats de les fases 
anteriors. Però no serà fins a l’arribada del TAV que es podran portar a terme plenament 
aquests projectes urbanístics i que es podrà definir un nou projecte econòmic per a la 
ciutat. 
 
La primera fase és la que confecciona el centre històric de la ciutat dins l’antiga Lleida 
murallada. La segona fase és la compresa entre els anys seixanta del segle XIX i la Segona 
República Espanyola. En aquesta època la ciutat entra dins la modernitat urbanística, 
degut a tres fets que marcaran el desenvolupament de la ciutat: l’enderroc de les muralles, 
el primer pla modern d’eixample i l’arribada del ferrocarril, el 1860. El traçat de la via i 
l’emplaçament de l’estació, que no serà definitiu fins 1929, van conformar les noves 
muralles de la ciutat, els nous límits al marge dret del Segre279: 
 
“La implantació de la via ferroviària tingué efectes a llarg termini, com ha assenyalat Josep Maria Llop: 
condicionà l’estructura urbana, fixà l’escala global de l’eixample i, durant molt anys, fixà el límit entre la 
zona urbana i suburbana de la ciutat.” (Vilagrasa, 2003a, pp. 22-23)  
 
En la tercera fase històrica, la que comprèn el període franquista, la lògica de creixement i 
articulació de la ciutat canvia notablement. Amb l’arribada d’importants contingents 
migratoris, a partir dels anys quaranta, els creixements urbanístics es produeixen, en bona 
part, a la perifèria urbana de la ciutat, a vegades fora de les alineacions marcades pel pla 
d’eixample vigent, de 1925. El barris que van sorgir d’aquests creixements, alguns d’ells 
autoconstruïts, eren els de Magraners, Llívia, el nucli primitiu de Secà de Sant Pere, l’àrea 
de la Bordeta, Balàfia, Pardinyes (veure mapa 6-10). Al marge dret del Segre es va saltar la 
barrera del ferrocarril per diversos punts com el barri de Pardinyes, i al marge esquerre va 
començar el creixement a l’àrea de Cappont280. Segons Vilagrasa (2003a), aquest període 
fonamenta la formació d’una ciutat fragmentada, socialment i física281: 

                                                   
279 Durant aquesta mateixa època, i davant l’augment de la població, es van produint nous creixements urbanístics a 
partir d’un segon pla d’eixample, al costat del primer, dels Camps Elisis, al marge esquerre del Segre, o del barri de 
Pardinyes, a l’altra cantó de l’estació de ferrocarril, superant la barrera esmentada. Tot i això, durant el primer terç del 
segle XX el creixement encara era nuclear, a partir d’una estructura radial-concèntrica que reforçava el nucli antic 
com a centre de la trama urbana. 
280 Algunes actuacions institucionals van acabar de conformar un model de creixement polinuclear, a partir de la 
construcció dels nous instituts, la presó, l’hospital Arnau de Vilanova, el mercat de fruites i verdures a Pardinyes i les 
trames de l’habitatge social construït a la Mariola per l’Obra Sindical del Hogar. 
281 El 1957 es va aprovar un nou pla d’ordenació que va orientar el creixement urbanístic en el període de més gran 
creixement demogràfic de la ciutat, un creixement estimat de 127.000 habitants. El pla definia les alineacions dels 
carrers entre la segona i la tercera ronda de circumval·lació, redibuixava els carrers a desenvolupar a Cappont i 
integrava a la normativa urbanística els barris sorgits del creixement irregular. 
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“... tot i que la ciutat havia saltat clara ment els límits urbans del riu i de la via de ferrocarril, aquests 
continuaren com a barreres urbanes i com a fronteres socials. Precisament, a l’espai extern a aquestes 
barreres era on vivia la població de menor renda, i on els dèficits de serveis i d’infraestructures eren més 
notables.” (Vilagrasa, 2003a, p. 27) 
 
La quarta i última fase cronològica comença el 1979, amb l’arribada al poder del primer 
ajuntament democràtic, després de la Guerra Civil de 1936-39, i amb l’aprovació del Pla 
General d’Ordenació Urbana i Municipal (PGOUM) de 1979282. El Pla General de 1979 
es caracteritza per la voluntat de reequilibri i disminució de la densitat, després del llarg 
període anterior. Els objectius del Pla eren: adequar la ciutat a la seva funció terciària, 
“veritable centre de negocis a nivell territorial”, fomentar el desenvolupament econòmic 
mitjançant la dotació de nou sòl industrial i preservació del sòl agrícola més rendible, i 
augmentar el nivell de vida mitjançant nous equipaments i millor accessibilitat del nucli a 
la perifèria.  
 
 
MAPA 6-10. Lleida. Principals àrees i barris de la ciutat 
 

 
 
Font:  http://www.lleidaestadistiques.info/i-cat/cap-cat/1.html 

 

                                                   
282 Els treballs del nou Pla van començar el 1971 i l’octubre de 1974 estava enllestit l’avança del Pla, tot i que 
l’aprovació es va veure retardada per l’aprovació de la nova Llei del sòl de 1975 (Vilagrasa, 2003a). El nou Pla, per 
tant, va estar gestat abans de l’arribada del primer ajuntament democràtic. L’alcade electe el 1979, Antoni Siurana 
(PSC), va acceptar-lo però amb certa recança de no haver-lo pogut redactar plenament (Llop, 2003, entrevista 2). 
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La nova qualificació del sòl urbà es va concebre com un element de sutura dels barris 
nord (Balàfia, Pardinyes, el Secà de Sant Pere), poc connectats entre ells i separats de la 
ciutat per la barrera ferroviària. L’obra que havia de permetre millorar l’accessibilitat 
d’aquests barris era el soterrament de la via del ferrocarril en un tram important del nucli 
urbà. Això es completava amb l’obertura d’eixos de penetració des de la perifèria, entre els 
quals la prolongació de l’avinguda Prat de la Riba cap als tres barris del nord esmentats, o 
la construcció, més tard, del pont de Pardinyes283. 
 
A part de les actuacions al voltant del traçat ferroviari, es van desenvolupar també altres 
línies importants del Pla del 79 com l’intent d’arranjament del centre de Lleida284 (Pla 
especial del Canyeret, Pla especial del Centre Històric) o l’inici de transformació de 
Cappont285. Dins de la gestió del Pla és important destacar, en el cas de Lleida, la política 
de formació de patrimoni de sòl. L’adquisió de sòl, en lloc de ser un instrument secundari 
en la gestió urbanística, es va convertir a Lleida en un instrument fonamental, des de 
1979, per al desenvolupament urbanístic286 (Vilagrasa, 2003a). Una operació estratègica va 
ser l’expropiació forçosa287 de l’antiga Estació de Classificació de RENFE. Es pretenia, 
mitjançant la seva urbanització, trencar una de les barreres que separaven Pardinyes dels 
altres barris del nord de la ciutat. 
 
Quan el Ministeri va fer pública la decisió de construir la nova línia d’alta velocitat entre 
Madrid i Barcelona, el 1988, Lleida va rebre la notícia amb l’esperança de comptar amb 
una estació del traçat. Per aquesta raó, i coincidint amb la voluntat de revisió del Pla 
General del 1979, el consistori va començar a elaborar estudis preliminars diversos, entre 
ells un sobre els possibles traçats del TAV al municipi (la Paeria, 1992). El nou Pla 
General, que s’acaba aprovant el 1999 (Oficina del Pla, 2001), es planteja com una forma 

                                                   
283 Una altra actuació fou, també, el reompliment dels buits urbans entre Balàfia, el Secà de Sant Pere i Pardinyes, de 
gestió conjunta, i a vegades conflictiva, entre l’Ajuntament i la Generalitat. Part d’aquestes actuacions van ser 
possibles gràcies a la demolició de l’antiga estació de la Pobla, anomenada el Recorrido, una de les accions més 
importants previstes en el Pla del 79 a judici de Josep Mº Llop (Llop, entrevista 2). 
284 un barri amb unes característiques morfològiques compromeses, com ara una trama viària irregular i accentuada 
en algunes part per uns pendents elevats, un parcel·lari dominat per petites superfícies i un caseriu vell i sovint 
construït amb materials deficients. En els darrers anys el centre va anar perdent població i activitat econòmica i social 
(Vilagrasa, 2003a). 
285 Un altre espai de la ciutat que va sofrir transformacions, tot i que més tardanes, als anys 90, és el barri de Cappont, 
al marge esquerre del Segre. El creixement d’aquest barri va precedit de certes actuacions com el projecte de 
canalització del marge esquerre del riu, amb la creació d’una àrea verda d’esbarjo, la construcció de dos ponts i vials 
d’accés o l’establiment d’un nou campus universitari (Vilagrasa, 2003a). 
286 Vilagrasa (2003) cita al director del Servei d’Urbanisme, Josep Mª Llop, que assenyala que el 1982 l’Ajuntament 
havia adquirit 542.830 m2 de sòl. Es va adquirir sòl per a crear nous equipaments, per ampliar-los o per cedir espais a 
d’altres entitats, com la cessió del Seminari a la Universitat, o per orientar el creixement urbanístic. 
287 Vilagrasa (2003a) diu que va ser un dels pocs casos, el primer d’Espanya, que utilitzava les possibilitats de la Llei 
del Sòl en aquest sentit. 
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d’acabar la permeabilització dels barris nord engegada pel Pla de 1979. Però, pel que fa al 
model de la resta del municipi, el Pla comporta un projecte local totalment diferent. Per 
recolzar-lo en els aspectes econòmics i territorials es van realitzar dos plans estratègics, 
com veurem. Per tant, el projecte nou local s’elabora a partir d’una combinació 
d’instruments de planificació física i de planificació estratègica. 
 
El primer instrument de planificació que ajuda a crear les bases del nou projecte local va 
ser el Pla General de Lleida de 1999. El nou Pla va servir per acabar les obres de millora 
urbana al voltant de l’estació que s’havien iniciat amb l’anterior Pla del 1979, aprofitant 
l’adveniment del TAV, i va plantejar un nou projecte econòmic, qüestió que no havia estat 
aprofundida en la planificació anterior288. 
 
Amb el nou Pla de 1999 s’assenyalen clarament les noves àrees de centralitat 
econòmica289. L’estratègia per a les noves àrees s’estructura a partir de la localització de les 
dues estacions previstes del TAV, que es situen en els límits oposats de l’estructura urbana 
central, en el marge dret del riu, distanciades per 3 quilòmetres (veure mapa 6-4). L’eix 
format per aquestes dues estacions urbanes havia de constituir l’estratègia principal de la 
implantació del TAV a la ciutat. En primer lloc, havia de reforçar les centralitats 
comercials i el nucli financeroadministratiu290 ja existents en l’actualitat. En segon lloc 
havia de contribuir a la potenciació  d’àrees econòmiques properes com el recinte firal o 
l’àrea del polígon industrial del Segre. Finalment, havia de servir per dinamitzar projectes 
de futur, com la prevista implantació del centre de congressos, el parc tecnològic de 
Gardeny i una àrea logística al voltant de l’estació de Rufea (Bellet, 2002). Aquest darrer és 
el projecte més innovador del projecte de ciutat. El Pla també potencia un tercer espai, al 
nord-est de la ciutat, proper a l’estació de mercaderies, per activitats industrials, logístiques 
i comerç a l’engròs. 
 
 

                                                   
288 Joan Vilagrasa (2003a) recorda quins són és objectius genèrics de tota planificació física: millorar l’eficiència 
productiva i millorar la qualitat de vida. En aquest sentit, i observant els vint anys de vigència del Pla General de 
1979, l’autor creu que es va fer poc a l’entorn del primer objectiu i que el pla i la gestió es va concentrar cap el segon. 
D’altra banda, aquesta situació es judica com a lògica, ja que les prioritats de la política urbana en aquells anys estaven 
necessàriament encarades cap a la resolució dels importants dèficits urbanístics. 
289 Evidentment, això va directament relacionat amb l’arribada del TAV i la projectualitat que comporta, tot i que 
Vilagrasa dóna també molta importància a la implantació de la variant de la N-II com a impulsor i nou factor de 
localització de l’activitat econòmica. 
290 format al voltant de l’eix Macià i Ferran 
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MAPA 6-11.  Les principals àrees econòmiques de la ciutat 

 
 
Font: Bellet, 2002, pp. 68 

 
Un segon document que formula el projecte local és el Pla Estratègic de Lleida (Mir, 
1998). Durant els anys 1996 i 1998 es van portar a terme diversos estudis i actuacions per 
elaborar el Pla Estratègic de la ciutat. Però, tal i com reconeix el Director del Pla, Pere 
Mir, el Tren d’Alta Velocitat no va rebre una atenció central en les estratègies de la 
ciutat291. Tot i que la incidència de l’arribada del tren d’alta velocitat va estar present en el 
treball de redacció del document, aquesta possibilitat era vista en aquell moment com 
encara llunyana i imprecisa (Mir, 2001)292. 
 
El tercer document apareix uns anys després, quan l’arribada de l’Alta Velocitat es va 
situar en un primer pla per al futur de la ciutat. Això va portar a la realització del Pla de 
Dinamització de l’Alta Velocitat de les Terres de Lleida (2002). L’anunci de l’arribada del tren 
d’alta velocitat va provocar que certs agents de la ciutat, a part de la pròpia Paeria amb la 
realització del nou Pla General, es comencessin a mobilitzar293. El Pla de Dinamització és 

                                                   
291 Joan Ganau (2003, entrevista 3) recorda que quelcom semblant va succeir amb els plans estratègics de Tarragona i 
Girona. 
292 Aquí es podria defensar que la conflictiva planificació del TAV entre els agents locals i supra-locals va provocar 
que aquest es veiés com un element extern a la ciutat, tant extern que no es va tenir en compte en les estratègies de la 
ciutat. 
293 Un exemple d’aquest fet que dóna Carme Bellet (2002) és la celebració d’alguns seminaris monogràfics, les visites 
realitzades per membres del consistori local i de la Cambra de Comerç i Indústria a ciutats com Ciudad Real i 
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un instrument de tipus estratègic dirigit a la prossecució dels objectius del projecte local 
definits en el Pla General de 1999, però també a d’altres objectius externs al municipi, de 
tipus territorial, com l’intermodalitat del transport o el turisme dels Pirineus (en part per la 
innexistència d’una planificació en àmbit territorial a Lleida). El Pla de Dinamització 
culmina el procés de creació d’un nou projecte local a partir de l’arribada del TAV. 
 
 
6.2.4. Agents que participen en el projecte local i la seva dinàmica 
 
El govern municipal és qui ha produït la visió en la creació del projecte local de Lleida i 
qui ha exercit més decididament el lideratge de les seves transformacions. Un fet 
destacable és que en els darrers 25 anys ha governat quasi sense interrupció294 el mateix 
partit polític a la ciutat, el PSC, i hi ha hagut el mateix alcalde, Antoni Siurana, un polític 
dotat de grans dosis de lideratge i visió295. Es tracta del mandat més llarg de la història 
moderna de Lleida. 
 
Aquest llarg període ha permès al govern municipal portar a terme projectes importants 
per la ciutat. S’ha conduït Lleida a una nova capitalitat, s’ha convertit en centre de decisió 
del sector agroalimentari, s’ha potenciat la Universitat i el seu paper en la recerca, s’ha 
esgotat un Pla General que venia de final del franquisme, s’ha elaborat el nou Pla General, 
peça clau del projecte amb l’arribada del TAV i s’ha aconseguit un elevat grau de cohesió i 
orgull ciutadà. 
 
En concret, el projecte fruit de l’arribada del TAV ha estat dirigit a partir del Pla General 
de 1999, instrument de planificació per essència municipal. La Paeria va ser també el 
principal interlocutor en les negociacions amb els agents supralocals per a la planificació 
de la infrastructura (un exemple de lideratge és l’avançament continu a l’Estat en el 
projecte TAV). I també ha estat present en totes les iniciatives de planificació estratègica, 
com el Pla de Dinamització de l’Alta Velocitat (2002). 
 

                                                                                                                                                               
Puertollano que ja comptaven amb la infrastructura, o la publicació del llibre Les oportunitats del tren d’alta velocitat a 
Lleida (Bellet, 2000), promogut per una empresa immobiliària local que, segons l’autora, va contribuir a difondre les 
expectatives del tren i a centrar el debat ciutadà. 
294 Tot i que entre els anys 1987-89 va governar una coalició entre CiU, AP i Independents. 
295 En un reportatge de La Vanguardia (3-1-04) s’escrivia “...ha governat contra vent i marea, amb polèmica quasi 
sempre, discutit, discutible, imprevisible, però molt respectat, dur en les negociacions i també profundament humà 
(...) El seu estil ha estat de gestió apassionada, en ocasions despòtic, i molt personalista, la versió catalana de l’alcalde 
francès, de vocació vitalícia, sonaguer, bromista, “lleidatà” fins a la medul·la (...) Bona part del succeït a Lleida en el 
darrer quart de segle té, en major o menor grau, la influència, l’estil d’Antoni Siurana.” 
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Els altres actors locals més actius en la planificació del TAV van ser la Cambra de Comerç 
i Indústria, la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida. Això es veu clarament reflectit 
en el Pla de Dinamització de l’Alta Velocitat de les Terres de Lleida, que va ser impulsat per la 
Cambra de Comerç –de qui partia la iniciativa–, per la Diputació de Lleida i l’Ajuntament, 
i va ser encarregat al Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida 
(Vilagrasa, 2001). 
 
El Pla de Dinamització296 és una aliança estratègica dels agents institucionals més 
importants de la ciutat i del territori que serveix com a nucli per atraure i fer participar 
d’altres agents, públics i privats, en la definició de les estratègies a seguir amb el TAV. 
Així, es van crear Grups de Treball temàtics amb els diferents agents interessats 
(Intermodalitat, Comerç, Reestructuració urbana, Dinamització econòmica i noves 
oportunitats, Turisme, Imatge) que van recollir una ample participació d’agents públics i 
privats, associacions d’empresaris, institucions i particulars. L’alta participació en els grups 
de treball és un dels aspectes més importants del Pla i que es pot qualificar com un dels 
èxits més grans per mobilitzar els agents locals de la ciutat a partir de l’arribada del TAV. 
 
Una de les funcions del Pla de Dinamització va ser també la creació d’una imatge de la 
ciutat que propiciés l’acció conjunta dels agents. En aquest sentit es va treballar en el City 
màrketing com a eina de promoció del projecte local. 
 
Efectivament, una de les línies del Pla de Dinamització era la realització d’un pla de 
marketing urbà i regional. Aquesta decisió es basa en el fet que la promoció exterior ha 
esdevingut un instrument clau en les estratègies de desenvolupament econòmic de les 
ciutats i els territoris (Ganau, 2001a)297. Però, a part de donar a conèixer a l’exterior els 
objectius estratègics, el pla també tenia la finalitat important de crear d’una imatge positiva 
entre els habitants del propi territori i de cercar un consens i produir sinergies entre els 
agents, participin en el Pla o no. La promoció a dins de la ciutat anava dirigida a la creació 
d’imatges interiors positives, a l’augment de l’autoestima i la confiança en les pròpies 

                                                   
296 El Pla de Dinamització segueix la metodologia de la planificació estratègica i té com a objectiu “establir els criteris 
d'aprofitament òptim de les oportunitats que ha de propiciar el TAV al seu pas per Lleida”. La metodologia 
proposada  és la freqüentment utilitzada en la planificació estratègica i comprèn quatre aspectes principals: la 
participació dels agents socials i econòmics en la discussió del nou escenari de l’arribada del TAV, el recolzament en 
una diagnosi sòcio-econòmica i territorial rigorosa l’establiment d’un objectiu, de línies estratègiques i d’accions 
específiques i, finalment, la creació d’imatges que reflecteixin els objectius proposats. Les línies estratègiques del Pla 
són: la intermodalitat, la reestructuració urbana i la reestructuració econòmica. A aquestes tres s’hi afegeix una quarta 
línia estratègica dedicada a la creació de una nova imatge urbana i territorial (Vilagrasa, 2001). 
297 Aquesta afirmació es fonamenta en diverses tendències que caracteritzen la ciutat actual, com la progressiva 
desaparició dels límits entre realitat i imatge, potenciat per la importància dels mass media, la major competència entre 
les ciutats, que obliga a buscar una imatge selectiva i internacional, la major promoció turística o l’augment de la 
planificació estratègica, que utilitza el city marketing per assolir els objectius del pla (Ganau, 2001a).  
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possibilitats de la ciutat, ja que els resultats de la diagnosi sobre la imatge dels lleidatans 
sobre ells mateixos tendia a ser poc optimista298. S’apreciava una certa minusvaloració de 
les possibilitats de Lleida, una manca de confiança que semblava tenir un origen llunyà i 
que s’exemplifica amb la frase “Per Lleida ja està bé”299.  
 
Una de les accions proposades era fer conèixer els principals punts forts de Lleida, 
especialment aquells més competitius i que són la base del desenvolupament endogen, per 
exemple la potencialitat de la indústria agroalimentària en el seu vessant més innovador de 
la R&D. Això podria augmentar la implicació dels empresaris locals. Es proposava també 
aprofitar el TAV per a aconseguir la imatge d’una ciutat moderna i amb una  alta qualitat 
de vida, atractiva per a viure, comprar, estudiar, divertir-se, menjar, etc300. 
 
Malgrat els esforços, Joan Ganau (entrevista 3) creu que els problemes amb la inauguració 
de l’AVE301 van disminuir la capacitat de crear imatge a partir del TAV, en el moment 
clau de ser l’única ciutat catalana amb TAV, amb l’orgull i el impuls que això podia 
suposar. Comparant-ho amb la inauguració dels Jocs de Barcelona, “és com si el moment 
d’encendre el pebeté s’hagués errat el tret.” 
 
Tot i que el model de planificació de Lleida va aconseguir que es construís un projecte 
comú fort i clarament liderat, també es van produir alguns petits desacords entre els 
agents locals, principalment entre dues administracions, la Paeria i la Diputació. Un 
exemple és al voltant del Parc Tecnològic. Segons París (entrevista 4), la Diputació va 
decidir localitzar un centre de recerca CEEI (Centre Europeu d’Empreses i Innovació) 
fora del turó de Gardeny, un espai destinat per l’ajuntament per al Parc Tecnològic. Això 
no va agradar a la Paeria perquè no ajudaria a crear un pol tecnològic. El centre es volia 
situar a la zona universitària perquè era objectiu 2 europeu i era propietat de la Diputació. 
Com diu París, “tard o d’hora s’haurà de trobar un consens, i la Cambra pot jugar un 
paper d’intermediador.” 

                                                   
298 Per exemple, la imatge actual de Lleida analitzada a partir de les notícies aparegudes en els diaris d’abast nacional, 
donava que havia estat notícia bàsicament per la crònica de successos (assassinats, atracaments, narcotràfic, 
contraban, maltractaments, etc.) i la pesta porcina. D’altres temàtiques aparegudes eren la immigració i racisme, els 
esports, les infrastructures, la cultura, la Universitat i l’activitat econòmica. 
299 Document titulat “Creació d’imatge i city & regional marketing. Conclusions finals”, www.lleidatav.org. 
300 Una campanya interessant de promoció de la ciutat als propis ciutadans va ser l’anomenada 
“smuack!mmm!ohhh!”, basada en els sentiments, les sensacions i les emocions que es poden tenir a la ciutat de 
Lleida. 
301 L’AVE Madrid-Lleida va fer el viatge inaugural el 24 de febrer de 2003 però va patir retards per problemes 
tècnics. A més, els trens no podien circular a 300km/h perquè el sistema de seguretat ERTMS no estava llest. Els 
problemes es van repetir en els viatges promocionals posteriors. A això, s’hi va afegir al març un greu problema 
d’assentament de les vies a l’alçada de Saragossa. Tot plegat va causar la indignació de les institucions lleidatanes i 
catalanes i una imatge pèssima del nou tren. 
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Un altre exemple és en el camp del turisme. La Diputació ha posat molts esforços per 
promocionar el turisme dels Pirineus, mentre que no ho ha fet pel turisme urbà o de la Pla 
de Lleida, amb menys potencial de recursos turístics però amb certes capacitats no 
explotades segons l’Ajuntament. En el mateix camp turístic, una de les debilitats que 
s’apunten per al turisme urbà de Lleida (Gomez Martín et alii, 2003) és la dispersió de 
competències en matèria de patrimoni cultural: 
 
“Actualmente las competencias son dispersas en diversos organismos (Diputación, Ayuntamiento, Obispado...) que tienen 
percepciones, objetivos y propuestas no siempre coincidentes, por ejemplo en el caso de los museos.” (Gómez Martín et alii, 
2003) 
 
Ganau (entrevista 3) addueix al diferent color polític d’aquestes administracions la manca 
d’entesa en aquests punts concrets.  
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6.2.5. Àmbit territorial dels projectes 
 
La majoria dels projectes lligats al TAV s’han dut a terme a escala municipal. Les dues 
estacions i els projectes urbans relacionats se situen dins el municipi de Lleida. Però 
caldria veure si existeix projectualitat a d’altres àmbits més amplis. Per això hem escollit 
tres àmbits que corresponen a tres regions funcionals de Lleida on es poden resseguir 
indicis de projectes locals: el sistema urbà, la regió funcional, i l’àrea d’influència. 
 
MAPA 6-12. Les regions de Lleida 

 
Font: Vilagrasa, 2003a, p. 285 

 
El sistema urbà, o àrea urbana, de Lleida (mapa 6-3) està format per una corona de més 
de 40 municipis al voltat de la capital. Malgrat que l’existència com àrea funcional és clara 
i que en alguns documents, com el Pla General de Lleida de 1999, s’analitzen i es 
proposen certes mesures d’ordenació en aquest àmbit urbà, realment no hi ha 
experiències de participació conjunta entre els diferents municipis per a la planificació 
d’aquest territori. És a dir que els seus agents no construeixen un projecte comú (almenys 



Capítol 6. El cas d’estudi de Lleida 

 234 

de forma explícita). En tot cas, i en el camp ferroviari, si que hi ha hagut voluntats de 
formar part de l’àrea urbana, com es veu en les reclamacions per part de municipis 
propers a Lleida per millorar el lligam ferroviari creant un servei de rodalies que uneixi les 
poblacions entre Monzó i Lleida amb el TAV. També hi ha hagut la voluntat de crear un 
consorci de transport públic per establir el bitllet únic a l’àrea metropolitana de Lleida302.  
 
A una escala més petita troben un altre territori funcional, l’anomenada regió funcional de 
Lleida. Comprèn les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues, la 
Llitera, el Baix Cinca, a més d’una part dels municipis de l’Urgell, i té un total de 145 
municipis i 300.000 habitants303.  
 
MAPA 6-13. Regió funcional de Lleida. Mapa de síntesi 

 
Font: Bellet, C; Ganau, J; Vilagrasa, j; Estructura funcional de la regióde Lleida, inèdit, 2000, citat a Vilagrasa, 2003a, p. 324 
 

                                                   
302 Els impulsors van ser el govern de la Generalitat i el Consell Comarcal del Segrià. 
303 Té lligams més estrets amb la capital, de caràcter quotidià  per exemple representen el primer flux de mobilitat 
obligada amb Lleida  i, especialment, no quotidià, per raons de compres, oci, serveis diversos. La xarxa urbana 
mostra una estructura molt polaritzada a l’entorn de la capital, tant pel que fa a la població (40% de total la regió), 
l’activitat econòmica (60% de llocs de treball i 47% de les empreses), com la xarxa de comunicacions, que es 
concentra de forma radial a Lleida. El centre principal es complementa amb dues ciutats de segon nivell, Balaguer i 
Mollerussa, de vocació industrial i terciària, derivada de la grandària de la població i de la característica de capitalitat 
comarcal. Es destaca l’aflorament d’un triangle amb vèrtex a Lleida, Balaguer i Mollerussa, que coincideix amb una 
part important de l’àrea regada, ben comunicada i amb el nombre més elevat d’activitats industrials (veure mapa 6-
13). Aquest triangle enllaça amb la regió funcional de Tàrrega, Cervera i Guissona a través de la ròtula formada per 
Agramunt i Bellpuig d’Urgell (Vilagrasa, 2003a). 



Capítol 6. El cas d’estudi de Lleida 

 235 

 
A nivell projectual per aquesta àrea importants projectes lligats al sector agroalimentari. El 
més important, sens dubte, és l’ampliació de l’espai de regadiu en 95.000 ha, comptant 
que actualment és ja de gairebé 150.000 ha. Vilagrasa (2003b). 
 
A una darrera escala local trobaríem la Província de Lleida o, en termes més funcionals, 
l’àrea d’influència de la ciutat de Lleida, que no es correspon exactament amb els límits 
administratius de la província, tot i que s’hi aproximen força. Els límits de l’àrea funcional 
s’estendrien fins a la Franja de Ponent i la comarca del Cinca mitjà, i es retallarien en una 
part de la comarca del Solsonès304. No existeixen documents de planificació territorial a 
nivell de la Província o de l’àrea d’influència. El Pla Territorial de les Comarques de Lleida 
no ha estat encara redactat. Tot i això, a partir del Pla de Dinamització, s’han intentat 
crear dinàmiques a aquesta escala305 a partir de la planificació d’aspectes com la 
intermodalitat del transport o el turisme.  
 
L’objectiu principal per a la intermodalitat era convertir la xarxa de transport col·lectiu de 
Lleida en una xarxa eficient306. Això necessita grans inversions en la modernització de les 
vies i dels serveis, “... però també un esforç de coordinació entre les administracions 
implicades, des de la Central a la Local” (Martí-Henneberg, 2001b, pp. 3). És a dir que 
calia crear processos de governance a nivell territorial per solucionar els problemes de 
transport307. 
 
En l’informe sobre la intermodalitat del Pla de Dinamització es considerava la necessitat 
de concertar formalment les diverses administracions locals (Diputació de Lleida, Paeria i 
resta d’ajuntaments), autonòmica (Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i 
Estatal  “per tal d’optimitzar funcionalment les diferents inversions que en matèria 
d’infraestructures del transport estan plantejades per ser desenvolupades a l’àmbit 
funcional de Lleida.” (Martí-Henneberg, 2001b, p. 17). Les propostes referents a la 
intermodalitat (Pla de Dinamització de l’Alta Velocitat a les Terres de Lleida, 2002) són 
diverses i es refereixen a la millora de la xarxa de carreteres, del transport per ferrocarril 
                                                   
304 Dins d’aquesta àrea vasta si trobarien grans subàrees regionals. Una seria la dels Pirineus centrals, que abastaria 
part de la província d’Osca fina a la Cerdanya, de relacions heterogènies entre els subcentres regionals, amb Andorra, 
amb Barcelona i amb Lleida. Una altra subàrea reconeixible és la formada pel triangle entre Tàrrega, Cervera i 
Guissona, tres nuclis econòmics industrials i agropecuaris que es complementen i orienten les relacions de residència 
treball (Mapa 6-11). 
305 Precisament el títol del Pla porta el genitiu de les Terres de Lleida, un àmbit territorial certament, i volgudament, 
ambigu, que connota la necessitat d’estendre els beneficis del TAV més enllà de la ciutat de Lleida. 
306 Per exemple, el ferrocarril convencional, un cop descarregat de les funcions de llarg recorregut, pot convertir-se 
en una xarxa de ferrocarril de proximitat a la regió de Lleida, des de la ciutat de Montsó fins als límits de la província 
de Lleida a l’est i fins el Prepirineu al nord. 
307 La necessitat de crear processos de governance en el camp de la intermodalitat amb el TAV ha estat detectat en 
d’altre àmbits territorials espanyols com a Ciudad Real (Menéndez et alii, 2002).  
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convencional, a la mobilitat en els entorns de l’estació, etc. També es proposa 
l’establiment d’un procés de pactes i plans dirigits a la gestió de la mobilitat, com la 
formalització d’un Pacte per a la Mobilitat Sostenible i Segura de Lleida, on els agents 
participants haurien de ser tots els implicats en la mobilitat de l’àrea de Lleida308. En 
relació a aquest Pla de Mobilitat, s’escriu: 
 
“D’altra banda, es constata que les polítiques públiques que incideixen sobre el territori ja no es 
planifiquen des d'una única i formalitzada estructura sinó des dels diferents processos de concertació 
formal que protagonitzen les diferents administracions públiques competents que comparteixen 
responsabilitats i interessos sobre un mateix territori..” (Martí-Henneberg, 2001b, p. 20) 
 
L’objectiu que segueix a la redacció i aprovació d’aquest Pacte, per tal de donar-li una 
orientació de futur i una cobertura legal, és l’elaboració d’un Pla Director de Mobilitat de 
l’àrea funcional de Lleida309. Tot i això, aquestes propostes encara s’han de dur a terme. 
 
Un altre exemple de planificació a nivell territorial del Pla de Dinamització és el turisme. 
Es va encarregar un pla estratègic per desenvolupar el turisme de tota la Província 
(Gómez Martín et alii, 2003). Els actors del turisme pirinenc van ser els més interessats en 
les possibilitats del TAV. Es van engegar campanyes de promoció dels Pirineus lleidatans, 
liderades per la Diputació, aprofitant l’arribada del TAV des de Madrid i la marca ja 
coneguda de Ara Lleida! (neu, esports d’aventura, natura). La convicció que el TAV podria 
ser un revulsiu per al turisme als Pirineus provocar, fins i tot, que el nom de l’estació 
central TAV fos el de “Lleida-Pirineus”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
308 Ajuntament de Lleida, Cambra de Comerç de Lleida, Diputació de Lleida, Consell Comarcal del Segrià, Direcció 
General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, Empresa de Transport urbà de la ciutat de Lleida, S.A., 
Associació de Taxistes de Lleida, altres empreses concessionàries de transport, Renfe, GIF, Associació per a la 
Promoció del Transport Públic (PTP), FAVLL i altres institucions o entitats que s’hi vulguin sumar (Martí-
Henneberg, 2001b). El promotor del Pla de Mobilitat hauria de ser la Comissió de seguiment del Pla de Dinamització 
de l’Alta Velocitat a les Terres de Lleida. 
309 Els plans directors de mobilitat neixen de la nova Llei de mobilitat de Catalunya. Segons la Llei, els plans directors 
han de ser tramitats per les noves Autoritats Territorials de la Mobilitat que s’ha de crear. El contingut dels Plans 
Directors de Mobilitat han d’incorporar el que s’estableixi en les Directrius nacionals de mobilitat. Des del Pla de 
Dinamització es proposa que s’elabori el Pla Director de l’àrea funcional de Lleida com a “pla pilot” a tot Catalunya 
(per tal de validar una metodologia de treball que encara no està avaluada). 
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6.3. Conclusió: avaluació de la dinàmica de l’SLoT 
 
 
6.3.1. Avaluació del procés 
 
Xarxa d’actors locals 
 
La ciutat de Lleida s’ha erigit com un actor col·lectiu amb força a partir de l’anunci de 
l’arribada del TAV. És a dir, que s’ha activat una xarxa d’actors locals units per uns 
objectius concrets de desenvolupament per aprofitar les oportunitats que oferia la nova 
gran infrastructura. Els actors que han format el nucli de la xarxa són l’Ajuntament, la 
Cambra de Comerç, la Diputació i la Universitat. Cadascun ha fet una aportació específica 
al conjunt. El rol de lideratge i de visió ha estat exercit per l’Ajuntament, fins i tot 
avançant-se a les propostes dels actors supralocals. La Cambra de Comerç ha aportat una 
visió empresarial imprescindible per implicar el sector privat. La Diputació ha donat 
legitimitat territorial i política. I la Universitat ha aportat coneixement des de diverses 
vessants, com la planificació, l’economia o l’agroalimentació. Aquest nucli d’actors ha 
aconseguit implicar un ampli ventall d’actors locals. Així doncs, un nombre important 
d’actors han pogut consensuar un projecte de ciutat i unes línies estratègiques per 
aconseguir-lo, a part d’algunes petites desavinences entre actors com l’Ajuntament i la 
Diputació. En definitiva, s’ha aconseguit crear una dinàmica positiva davant l’arribada del 
TAV. 
 
Això ha estat possible gràcies a uns instruments de planificació com el Pla General de 
1999, però sobretot del Pla de Dinamització de l’Alta Velocitat de les Terres de Lleida. Aquest 
Pla de natura estratègica s’ha estructurat a partir de grups de treball específics que han 
tractat els punts clau a desenvolupar amb el TAV. Aquesta concreció temàtica ha permès 
participar en cada àmbit els actors que hi estaven interessats. Aspectes del Pla com el 
màrqueting urbà han ajudat a estendre els objectius a la població i a participar activament 
en el seu disseny. 
 
Àmbit territorial de la xarxa d’actors 
 
El límit territorial més ben definit dels actors que s’han implicat en el projecte del TAV és 
el municipal. A d’altres nivells, com el de l’àrea urbana o la regió funcional, tot i 
l’existència de projectes puntuals, no s’ha aconseguit una ampla implicació dels actors, 
com ara els ajuntaments, els consells comarcals, empreses. En tot cas, sí que existeix una 
forta identitat amb la ciutat de Lleida, per exemple a nivell d’àrea urbana, o fins i tot a 
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escala de la regió funcional, ja que existeixen uns recursos territorials comuns. Això 
facilitaria una activació futura dels agents a aquestes escales. 
 
En canvi, a nivell provincial sí que trobem la implicació d’actors amb el TAV, per 
exemple els relacionats amb el turisme dels Pirineus. Tot i això, més que actors de l’SLoT 
de Lleida, podríem considerar que els actors d’un altre SLoT, el dels Pirineus, han 
mantingut unes relacions de col·laboració, han creat una aliança, amb els de Lleida per 
aprofitar unes oportunitats derivades de l’arribada del TAV. És difícil pensar en un gran 
SLoT que tingui com a àmbit tota la província o l’àrea d’influència de Lleida. Per tant, 
considerarem que l’SLoT existeix a nivell de la ciutat, limitat en el municipi. 
 
Relacions amb el milieu 
 
Els recursos que la xarxa d’actors de l’SLoT ha reconegut i ha posat en valor a partir de 
l’arribada del TAV són en essència els que ja formaven part del milieu local fins aquell 
moment. És a dir, els relacionats amb els serveis de capitalitat regional (els comerços, la 
tradició firal, el dinamisme agroalimentari) i els de la indústria agroalimentària (recerca 
universitària, empreses especialitzades). Però també la projectualitat del TAV ha fet néixer 
nous recursos, lligats a aquestes especialitzacions, com l’espai de Gardeny, el Parc 
Tecnològic, el Palau de Congressos, o el patrimoni turístic de la ciutat. 
 
Lleida ha exercit històricament un rol de capitalitat, donada la seva posició en el territori. 
Les funcions comercials, basades en el comerç al detall i a l’engròs, les fires, l’oci, han 
estat uns recursos que s’ha tendit a potenciar amb el TAV. El nou procés de 
desenvolupament ha ajudat també a la creació d’un nou recurs, la construcció del nou 
Palau de Congressos, al costat de l’estació TAV. També es produirà la reorganització dels 
espais comercials a l’engròs al voltant de l’estació de mercaderies i el CIM. 
 
Les funcions de serveis a les empreses agroalimentàries, tant del sector primari com 
secundari, també era una especialització de la ciutat. Aquestes empreses tenen un 
assentament territorial més ampli que la pròpia ciutat, sobretot abasten tota la regió 
funcional de Lleida. Les àmplies àrees de regadiu presents i futures, i les empreses 
productives distribuïdes per a tota la regió són la raó principal per sostenir la recerca del 
futur Parc Tecnològic de Lleida. Així doncs, un recurs immaterial com el coneixement en 
l’agrolimentació s’ha convertit en un recurs material com el Parc Tecnològic, que al 
mateix temps es basa en uns recursos que estan més enllà del propi SLoT, repartits per a 
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tota la regió. Per a realitzar el Parc s’ha posat en valor un espai militar (Gardeny) als afores 
de la ciutat que havia estat abandonat. 
 
A part dels recursos del milieu que ja eren aprofitats, encara que de forma diferent, abans 
de l’arribada del TAV, aquest revulsiu ha estat utilitzat també per activar nous recursos del 
milieu que no eren reconeguts, com els turístics de la ciutat. Dins l’eix de desenvolupament 
de la capitalitat, el turisme urbà pot posar en valor edificis, monuments, activitats i 
paisatges que no eren percebuts com a recursos turístics per la pròpia població. Encara 
que l’èxit d’això caldrà valorar-ho en el futur. 
 
Cohesió funcional 
 
Per tant, podem considerar que l’SLoT de Lleida té un grau molt alt de tancament 
operatiu (organització) i d’obertura als estímuls externs (estructura). És a dir que els actors 
que formen el sistema de Lleida han funcionat de manera conjunta i cohesionada hi han 
mantingut els elements propis del seu sistema (agroalimentació, capitalitat); al mateix 
temps han estat oberts als estímuls que els venien de l’exterior en forma de la innovació 
que representava el TAV (nova accessibilitat, Parc Tecnològic, Centre de Congressos). 
 
En termes de Maturana i Varela (1989) podem dir que Lleida té una organització del 
sistema (és a dir un “codi genètic” immanent) on hi ha dos elements “geoestratègics” que 
han estat adaptats  a una estructura actual per a què el sistema pugui seguir funcionant. 
L’adaptació estructural ha estat possible gràcies al revulsiu que ha suposat l’arribada del 
Tren d’Alta Velocitat a Lleida. 
 
El fet de ser una ciutat relativament allunyada de la metròpoli barcelonina pot haver 
influït en la reafirmació de la voluntat de capitalitat regional i de portar a terme un 
projecte comú. El TAV s’ha vist com una forma de posicionar-se en el territori millorant 
els recursos que tenia a l’abast. El relatiu allunyament dels fluxos més dinàmics del 
territori català, que se situen més al litoral, i el perill de restar com una ciutat aïllada, amb 
una economia desfasada i amb una tendència a l’estancament, segur que han estat factors 
clau per aconseguir aquests graus de tancament i d’obertura. Es podria defensar que la 
ciutat estava, abans de l’arribada del TAV, en una certa crisi. Potser no era una crisi 
econòmica real, sinó simplement una percepció pessimista de la ciutat. Accions del Pla de 
Dimanització com el Pla de Màrqueting han volgut incidir en la recuperació de 
l’autoestima i, per tant, en la cohesió interna del sistema. 
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Les relacions externes han tingut aspectes positius i negatius. La fortalesa i cohesió del 
sistema ha estat clau per obrir-se a projectes a una escala més vasta i per negociar amb els 
actors supralocals (ministeri, GIF, Renfe) i demanar les modificacions necessàries en el 
projecte estatal de TAV. D’aquesta manera s’ha aconseguit una estació TAV que potencia 
el centre de la ciutat i els projectes econòmics lligats a aquesta. També hi ha hagut 
relacions externes a l’hora de realitzar la planificació estratègica del turisme o de millorar 
la intermodalitat del transport a la regió. 
 
Un altre tipus de relacions externes que s’han donat, com hem dit abans, són amb els 
agents del que hem anomenat SLoT del Pirineu lleidatà. S’ha de considerar una 
experiència positiva el fet que el TAV pugui servir per crear expectatives de 
desenvolupament en un territori més enllà de la ciutat. 
 
Tot i els èxits aconseguits davant l’Estat, l’actor local no ha estat prou fort per aconseguir 
una localització òptima per a la segona estació TAV de Gardeny-Rufea, qüestió que es pot 
considerar la pèrdua d’una oportunitat important per a la ciutat. El projecte de ciutat es 
basa en l’estructuració de dos pols complementaris que coincideixen amb les estacions 
TAV. La manca d’una d’aquestes estacions no impedirà que es desenvolupi el Parc 
Tecnològic de Gardeny, però aquest no tindrà un posicionament territorial tan avantatjós 
com hauria tingut. 
 
La feblesa de la ciutat com a agent davant les institucions supralocals de l’Estat no ha estat 
a causa de la manca de cohesió interna del sistema. Així doncs, s’hauria de culpar el 
desequilibri existent entre l’àmbit de planificació local i el supralocal del context espanyol, 
així com la manca de voluntat negociadora dels agents estatals (Ministeri, GIF), que no 
van permetre la localització de la segona estació per raons, en principi, no de caràcter 
tècnic sinó polític. Podríem pensar també que la Generalitat de Catalunya, com a agent de 
planificació regional, tampoc va ajudar enfortir la capacitat del sistema local per influir en 
les decisions de l’agent estatal. La manca d’aliança amb el govern regional de la Generalitat 
hauria agreujat la feblesa del local. 
 
Les raons de la manca d’entesa entre els agents no estan en la poca capacitat de crear 
governance, que hagués estat al seu abast, sinó en una problemàtica d’enfrontament polític. 
La manca d’un marc de diàleg institucionalitzat, en aquest context de poca voluntat 
política, pot haver agreujat els desequilibris en contra d’un agent local feble, com ara 
aquesta ciutat mitjana. Aquesta debilitat es podria aplicar a totes les ciutats mitjanes del 
país. 
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6.3.2. Avaluació dels resultats 
 
Com a resultat de tota l’operació podem concloure que a Lleida s’ha donat un procés de 
desenvolupament local. És a dir que han augmentat els recursos, especialment els de 
caràcter endogen, de la ciutat i el milieu s’ha engrandit. Tot i això, el procés de 
desenvolupament local ha estat limitat al municipi i no s’ha estès a la resta de l’àrea 
urbana. 
 
Hem de recordar que Lleida partia d’una posició territorial i d’uns recursos econòmics (i 
d’altre tipus) no especialment abundants. Per aquesta raó no calia esperar que el salt 
qualitatiu fos espectacular. El que ha succeït és que s’han maximitzat les possibilitats 
existents, i han augmentat els recursos per al futur.  
 
VAT dels projectes i les accions 
 
Ara es compta, primerament, amb una dotació d’infrastructures de transport més gran. 
Amb la reordenació de la intermodalitat, també es compta –o es comptarà– amb un millor 
servei de transport a nivell regional. Però no només això, sinó que aquests recursos 
infrastructurals, almenys l’estació central del TAV, han acomplert els objectius de 
territorialització necessaris per provocar un procés de desenvolupament local. És a dir que 
s’ha convertit en un recurs endogen que pot comportar desenvolupament. S’ha integrat en 
el model urbà de la ciutat, en l’economia i en la societat. Ha tingut una territorialització 
activa perquè ha estat ideada i liderada pels actors locals. 
 
Mentre l’estació central té garantida una interconnexió complexa i una territorialització en 
el milieu local, la segona estació (sense ubicació definitiva) corre el perill de restar sense 
connexions i de no poder territorialitzar-se. És a dir que aquesta segona estació pot 
convertir-se en un recurs purament infrastructural, que podrà ser aprofitat per alguns 
actors, però sense arribar a provocar processos de desenvolupament local. L’estació de 
Gardeny sí que hagués pogut tenir una territorialització activa, però la nova ubicació 
s’allunya del projecte local i pot ser, fins i tot, negativa per a les intencions de la ciutat. És 
a dir, que pot ser perjudicial per a la ciutat en el futur si, per exemple, resta viatgers de 
l’estació central sense que s’aprofiti cap recurs de la ciutat. 
 
Urbanísticament, es compta amb una qualitat de la ciutat millor que abans del TAV. Les 
millores al voltant de l’estació central, la connexió dels barris nord amb el centre, la major 
centralitat de l’estació ferroviària, la millora al llarg del traçat de la ciutat, són conquestes 
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que es mantindran en el futur de Lleida. Les millores, a més, responen a un nou model 
urbanístic que s’adapta més bé a les necessitats econòmiques de la ciutat i dóna resposta a 
les necessitats de millora social de certs barris. L’exemple més clar és l’espai al voltant de 
l’estació central. 
 
Tot i l’augment de la qualitat urbana, també hi ha l’exemple de l’horta de Rufea, un espai 
paisatgísticament important de la ciutat que ha quedat malmès amb la nova infrastructura. 
Representa un preu alt per a la ciutat, sobretot després de saber que l’estació en línia no 
serà a Gardeny. La pèrdua d’aquesta estació també es pot considerar com la pèrdua d’un 
recurs urbanístic de la ciutat, ja que els terrenys de Gardeny no tenen el mateix valor que 
si s’hagués construït allà. 
 
En l’àmbit econòmic, la millora dels equipaments i l’organització dels sectors més 
importants de Lleida posen la base per a què la ciutat pugui esdevenir un pol de 
desenvolupament econòmic modern i especialitzat. Són millores econòmiques que 
reforcen uns sectors amb tradició a la ciutat, que queden d’aquesta manera reforçats i 
potenciats i que permeten a la ciutat ser més competitiva en el territori i disposar d’una 
major diversificació econòmica. Cal destacar, altra vegada, que el sector del Parc 
Tecnològic de Gardeny és un pol que queda menys potenciat del que podia estar a causa 
del canvi de localització de l’estació TAV.  
 
Les millores en els recursos també poden referir-se al millor reconeixement entre els 
actors. Per un cantó, tot el procés de planificació ha representat un aprenentatge dels 
actors locals –especialment el govern municipal– a relacionar-se amb els supralocals (GIF, 
Renfe, Ministeri), a reconèixer quines  poden ser les fórmules d’acció conjunta, quines són 
les dificultats d’entesa, qui són els que tenen capacitat de decisió. Això és vàlid sobretot 
pels quadres tècnics de les administracions. Per altra banda, el procés ha ensenyat quins 
són els actors locals i els sectors econòmics més actius per avançar en el desenvolupament 
local (Cambra de Comerç, Universitat, certs empresaris, associacions, etc.). Els actors han 
après a planificar conjuntament, a reconèixer-se entre ells, a implicar la ciutat en la seva 
transformació. 
 
Contribució a la sostenibilitat territorial 
 
Els elements que fan pensar en la sostenibilitat territorial de tot el procés de 
desenvolupament local són que els recursos que s’han aprofitat són bàsicament endògens. 
És a dir, que estan basats en el coneixement dels actors locals, en l’especialització d’aquell 
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territori, en la tradició de la ciutat. Això fa pensar que es poden reproduir, i augmentar, al 
llarg del temps. 
 
L’avaluació de la sostenibilitat territorial, però, com hem dit anteriorment, s’hauria de 
complementar amb altres indicadors de caràcter ambiental i social. S’haurien de tenir en 
compte diferents aspectes de la mobilitat, de la dinàmica urbana i de la qualitat de vida. 
Referent a això, podem esmentar, com a aspectes positius, que el TAV i tota la 
remodelació del transport públic pot oferir una alternativa al cotxe, tant per 
desplaçaments llargs com pels de tipus metropolità. O que el TAV permet una major 
qualitat al centre de la ciutat i ajuda a conformar una ciutat compacta en contra de 
processos d’expansió urbana, difusa. O que s’ha millorat la qualitat de vida de barris 
marginats (barris nord, barri centre). Aspectes negatius anirien relacionats amb la major 
mobilitat de la població o en el consum de sòl.  
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Capítol 7. El cas d’estudi d’Avinyó 
 
 
7.1. Característiques tècniques de la intervenció  
 
7.1.1. Posició territorial de la ciutat a partir del TAV 
 
Avinyó (85.935 hab. el 1999) és la capital del departament de Vauclusa (499.685), i es 
troba en una posició completament descentrada dins d’aquest. Els límits del municipi 
d’Avinyó coincideixen amb els departaments de Bouches du Rhône, al sud, i de Gard, a 
l’oest. Tant Vauclusa com Bouches du Rhône es troben a la regió Provença-Alps-Costa 
Blava (PACA) (4.506.151), mentre que Gard pertany al Llenguadoc-Rosselló. 
 
Avinyó es troba en l’encreuament d’un eix de comunicacions nord-sud entre Lió i el 
Mediterrani i est-oest entre Espanya i Itàlia. En aquest punt s’hi concentren 
infrastructures viàries (Autopistes A-7 i A-9), ferroviàries (línia PLM a Tarascon, línia 
Nimes-Barcelona, línia Oest de la vall del Roine, Avinyó-Carpentras, via TGV), fluvial 
(port CNR) i aèria (aeroport). La dotació d’infrastructures i la posició geogràfica li donen 
a Avinyó un emplaçament privilegiat dins l’Arc mediterrani europeu. 
 
Avinyó té una única estació de TAV (TGV, Train a Grande Vitesse) que es va inaugurar el 
2001. Es troba dins el tram anomenat TGV Méditerranée, que comença a Lió (450.000 
municipi; 1.640.000 àrea urbana), para a Valença (65.000), Avinyó i Ais de Provença 
(1.500.000 àrea urbana de Marsella-Aix-en Provence). També hi ha un ramal que des 
d’Avinyó es dirigeix a Nimes (133.000), i més endavant portarà cap a Montpeller 
(229.000) i Barcelona. El ramal que s’atura a Marsella ha de continuar també en el futur 
cap a Niça (343.000) i Gènova (veure mapa 7-5). 
 
L’estació situa la ciutat d’Avinyó a molt poc temps de recorregut d’altres ciutats 
importants: 2h 38’ de París, 1h 05’ de Lió i 30’ de Marsella310. Els fluxos de viatgers més 
importants es donaran entre aquestes tres ciutats. L’estació té entre 50 i 60 trens TGV al 
dia (en ambdós direccions) i uns 2.000.000 de viatgers a l’any (2002). Compta amb 21 
lligams diaris en dies laborables amb París, i lligams directes amb Roissy, Niça, Toló, 
Montpeller, Marsella, Lió, Dijon, Metz, Brusel·les, Lille, Rouen, Rennes, Nantes, Ginebra.   
 
 
                                                   
310 També l’acosta a 30’ de Montpeller, 2h 05’ de Barcelona, 3h 05’ de Gènova, 4h 50’ de Torí. 
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7.1.2. Característiques de l’estació TAV 
 
L’estació TAV d’Avinyó, d’aspecte futurista311, es pot qualificar de semiperifèrica (o 
semicèntrica). Se situa al barri de Courtine, a uns quatre quilòmetres al sud del centre 
històric de la ciutat. En l’actualitat, no s’interconnecta de forma directa amb la xarxa de 
ferrocarril convencional ni amb la xarxa d’autopistes que transcorre prop la ciutat. 
Precisament aquestes dues connexions es contemplen en dos importants projectes a 
realitzar en els propers anys. 
 
La connexió entre l’estació TGV i l’estació històrica, aquesta darrera en els límits de la 
ciutat històrica, es realitza actualment amb un servei d’autobús de la SNCF (“navette”) que 
acosta els viatgers en ambdós sentits312. El projecte d’implantació de la nova estació d’Alta 
Velocitat a Courtine va anar acompanyat  d’un projecte de connexió ferroviària entre 
l’antiga estació i la nova. Aquest projecte es va anomenar “virgule” (coma) i està dotat amb 
un pressupost de 73 milions d’Euros313. Es preveu que es finalitzi el 2006. En el Plan de 
référence du site de la presqu’île de Courtine (AREP et ali., 2002) es plantegen altres projectes i 
possibilitats a un termini més llarg per connectar l’estació del TGV, no només amb l’altra 
estació sinó amb tota la resta de l’aglomeració avinyonesa. Aquest és el cas d’un tram-train, 
que utilitzaria una tècnica de transport mixta de tren urbà, i que podria ser una alternativa 
a la “virgule” (veure mapa 7-1). Ara per ara, la utilització de la navette per traslladar-se entre 
les dues estacions no sembla tenir els passatgers esperats: l’utilitzen entre 800 i 1.500 
passatgers, quan se’n preveien uns 2.000. Això fa qüestionar si el projecte de lligam 
ferroviari és el més adequat (VV.AA, 2003). 
 

                                                   
311 L’arquitecte Jean-Marie Duthilleul va dissenyar aquesta estació, on en el costat sud hi ha un casc opac que 
protegeix del raigs del sol, i al costat nord una vidriera que mostra l’andana i protegeix del mestral. L’espai construït 
de l’estació ocupa uns 5.000 m2. Compta amb 4 vies, les dues del centre pels trens que no tenen parada. La llargada 
de les vies és de 400m, mentre que el hall de l’estació mesura 341m. Les virtuts arquitectòniques de l’estació es poden 
consultar a “Compte-rendu de la visite de la gare d’Avignon” descrivint la visita efectuada amb Eric Verstrepen, i “Avignon: 
gare TGV”, tots dos articles dins de Ouvrages en Contexte: Avignon (VV.AA, 2001). També es poden consultar articles 
en revistes especialitzades en arquitectura, paisatgisme i enginyeria com: Duthilleul, J.-M.; Tricaud, E. (2002), “Le tre 
stazioni del TGV mediterraneo: Valence, Avignon, Aix-en-Provence”, Industria delle costruzzioni, Num. 367, pp. 54-67. 
VV.AA. (2001), “TGV génération Méditerranée”, LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU 
BATIMENT, 01/06/2001, pp. 56-79. Mialet, Frédéric; Rambert, Francis (1999), “TGV Méditerranée : les gares 
"paysage"”, D'A, ARCHITECTURES, 04/1999, pp. 41-43. 
312 L’autobús dóna servei des de les 5:38h fins a les 23 :20h, amb una freqüència que varia segons l’hora, però s’acosta 
de mitjana a cada mitja hora (uns 50 viatges en cada sentit i cada dia) i té correspondència amb les sortides de TGV. 
313 37,5% de l’Estat, 37,5% de la Regió, 15% de RF i 10% d’altres. El seu finançament va ser carregat al contrat de plan 
Etat/Région. El projecte consisteix en la construcció d’una via de 1.300 m, i de les ampliacions de les dues estacions, 
la del TGV i la central. 
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MAPA 7-1. Propostes de connexió estació TGV-centre 

 
Font: AREP et alii, 2002, p. 20 
 
Un altre projecte determinant dins de l’escala de l’aglomeració d’Avinyó és l’anomenada 
Liaison Est-Ouest (LEO). Representa una obra important de 2 x 2 vies, d’onze quilòmetres, 
que ha de creuar els dos rius per tres llocs diferents (veure mapa 7-2). Aquesta nova via 
jugarà un rol fonamental en l’organització dels desplaçaments a l’àrea urbana, ja que serà 
una alternativa a la xarxa saturada existent (RN 100, pont de l’Europe RN 7, Rocade Charles de 
Gaulle). Els estudis de tràfic indiquen que absorbirà uns 50.000 vehicles al dia. La via és 
important també a escala regional, ja que unirà tres departaments i dues regions. 
 
Els avantatges de la nova via LEO per a la zona de Courtine, a part dels altres esmentats, 
recauen en l’accessibilitat que donaran a infrastructures ja existents com la ferroviària 
CMT (chantier multitècnic) de Champleury de la SNCF, o la portuària CNR (Compagnie 
Nationale du Rhône), a part de la pròpia estació de TGV, que es veurà connectada a la resta 
de l’àrea urbana. En general aquesta infrastructura (LEO) es veu com una gran possibilitat 
de crear un territori multimodal (fluvial, marítim, ferroviari, carretera) a Courtine. 
 
La LEO connectarà també l’estació TGV a les principals infrastructures de transport de la 
ciutat, és a dir l’aeroport, situat 10 km al sud-est de la ciutat, i al sistema d’autopistes que 
transcorren per l’àrea urbana d’Avinyó (la A7 a l’est, la A9 a l’oest) a partir dels eixos que 
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surten del centre de la ciutat314. La major accessibilitat a l’aeroport315 serà una de les 
millores més sensibles en el sistema de transport avinyonès. 
 
Finalment, la xarxa viària secundària, representada especialment per un segon cinturó que 
volta la ciutat (Rocade Charles de Gaulle) serà l’encarregada de donar accessibilitat a l’estació 
TGV des de les diverses parts del municipi d’Avinyó. 
 
Cal esmentar les nombroses línies de ferrocarril convencional que conflueixen en l’estació 
històrica d’Avinyó (veure mapa 7-6). Els serveis ferroviaris principals de l’estació es 
divideixen en regionals (trains express régionaux) i llarg recorregut (trains grandes lignes). En els 
darrers anys, especialment després de l’entrada en servei del TGV, el govern regional s’ha 
encarregat d’invertir i gestionar les línies regionals. El resultat és una adequació d’aquest 
servei al TGV, encara que s’ha pogut notar una reducció d’alguns trens regionals en favor 
del TGV. Les altres ciutats de la regió sense TGV, com ara les de la Vall del Roine, han 
patit la reducció del servei directe regional per el reordenament del trànsit de la companyia 
SNCF (Le Monde, 13 de juny de 2002). En efecte, una de les conseqüències de la posada 
en marxa del TGV és que s’ha jerarquitzat el sistema ferroviari i s’ha posat de manifest la 
menor competitivitat del sistema tradicional. 
 
L’estació d’autobusos es troba al costat de l’estació SNCF. Hi ha una xarxa de 23 línies 
regulars d’autobusos urbans que serveixen a nou municipis de l’àrea urbana d’Avinyó. 
També hi ha una xarxa d’autobusos interurbans (60 línies) que uneixen Avinyó amb les 
principals ciutats del voltant. La qualitat del servei és bona. Per planificar el sistema de 
transport a la ciutat existeix, des de finals dels noranta, un PDU (Plan de déplacements 
urbains). 
 
La posició de l’estació TGV als afores de la ciutat va permetre reservar una àrea important 
d’aparcaments (1.850 places). El sistema d’accés en cotxe de l’estació TGV permet arribar 
en cotxe pràcticament a les andanes, amb una petita àrea de parada, però no 

                                                   
314 Aquesta obra ha de ser realitzada en dues fases. La primera, prevista pel 2007, ha de ser la part central, que 
connectarà el centre d’Avinyó a l’estació TGV i d’aquí cap al sud amb un pont sobre la Durença. Comptarà amb un 
intercanviador complet amb l’estació. La segona fase unirà l’estació amb el departament de Gard amb un pont sobre 
el Roine i continuarà a la part més oriental. 
315 L’aeroport té uns 126.000 passatgers a l’any. Les línies aèries que exploten l’aeroport són AIR FRANCE, 
PROTEUS i CHALAIR. Té 4 vols directes amb París al dia, i vols a Toulouse, Biarritz, Rennes, Quimper, Brest, etc. 
Després del 28 d’octubre de 2001, i gràcies a la nova connexió “hub” de Clermont-Ferrand (tres vols diaris 
Avinyó/Clermont), l’aeroport disposa de sis destinacions europees: Londres, Amsterdam, Munic, Milà, Torí i 
Ginebra. L’aeroport està finançat per un sindicat mixt, repartint a part iguals la participació del departament de 
Vauclusa, la CCI (Cambra de Comerç i d’Indústria) d’Avinyó i  Vauclusa i la COGA (Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon). La gestió està a càrrec de la CCI. 
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d’aparcament. El transport públic (taxis, busos) té un accés diferenciat dels cotxes 
particulars. 
 
 
7.1.3. Model urbanístic a escala municipal/urbana 
 
Actualment no hi ha cap document que plantegi un model urbà a a l’escala de l’àrea 
urbana d’Avinyó, tot i que està en període de redacció el SCOT (Schéma de COhérence 
Territoriale) que en dibuixarà les principals directrius. Aquest SCOT servirà per emmarcar 
la planificació urbanística que s’està realitzat actualment amb el PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). La planificació conjunta de l’àrea urbana d’Avinyó es fa necessària degut a 
l’alt nivell d’integració funcional que tenen els seus diversos municipis. 
 
La ciutat d’Avinyó (veure mapa 7-2) s’estructura de forma radial a partir del centre 
històric. Al voltant del centre s’hi troben les principals àrees residencials, que han crescut 
a partir dels antics eixos de comunicació, formant eixamples de forma concèntrica. També 
seguint els eixos de comunicació, i en els límits dels espais residencials, es destinen els 
espais productius, com Foncouverte, Courtine, Castelette i la darrera gran zona d’activitat 
productiva, i la més allunyada del centre, l’Agroparc. La resta d’espais del municipi formen 
grans taques d’usos del sòl molt marcadament tradicionals com l’agrícola. A la part est i 
sud-est del municipi s’hi troben grans espais agrícoles amb tendència a la fragmentació pel 
creixement urbà. L’àrea agrícola més clarament protegida és l’ile de la Barthelasse, una illa al 
mig del Roine al nord-oest del municipi. 
 
El POS (Plan d’Ocupation des Sols), aprovat el 1984 i renovat el 1995, és l’instrument de 
planificació urbanística vigent (mapa 7-6). Va articular als anys vuitanta dos grans espais 
per al desenvolupament d’activitats econòmiques, amb espai suficient per créixer i amb 
bones comunicacions, el barri de Courtine i la zona de l’Agroparc. La zona Courtine es 
troba al costat de les estacions de passatgers i de mercaderies del ferrocarril, i l’Agroparc 
està al costat de l’aeroport i d’un dels eixos principals viaris de la regió, l’Autopista A 7. És 
també on es concentra el gruix de grans superfícies comercials. Eren espais bàsicament 
agrícoles de regadiu degut a la proximitat amb la Durença. Aquestes dues zones d’activitat 
econòmica i empresarial que van ser, en el seu moment, els espais escollits pel govern de 
la ciutat per encapçalar el desenvolupament econòmic del municipi, van ser també els 
espais escollits per localitzar l’estació de TGV en el moment de presa de decisió. 
Finalment, l’estudi d’impacte ambiental (VV.AA., 2003) va escollir Courtine com 
l‘emplaçament definitiu de l’estació TGV, el 1996. 
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Actualment el planejament urbanístic està en període de revisió amb la redacció del nou 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). El nou pla urbanístic recollirà els canvis que s’estan 
planificant a la zona de Courtine i a la resta del municipi. El resultat serà un model de 
ciutat com el representat en el següent mapa 7-2. 
 
 
MAPA 7-2. Síntesi de les directrius del nou P.L.U. 

 
Font: Plan Local d’Urbanisme, 2003 

 
Amb aquest esquema del PLU podem descriure com s’està estructurant el municipi 
d’Avinyó a partir de tres tipologies d’espai, o més ben dit, tres vocacions de l’espai 
diferents –sense voler simplificar massa el projecte de ciutat, però donant-ne una idea 
sintètica. Unes estan relacionades amb les zones més residencials, les altres amb els espais 
més marcadament econòmics i les darreres amb el medi ambient i el lleure. 
 
En primer lloc s’observa la voluntat d’ordenar els nous creixements del barris residencials, 
tot millorant els eixos urbans i els barris ja existents. Els nous creixements es produeixen 
en una segona corona, seguint la lògica concèntrica que parteix de la ciutat antiga 
d’Avinyó, seguint els eixos de comunicació. 
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Una altra tipologia de funció urbana és la representada pels espais destinats a activitats 
econòmiques. Els dos principals centres del nou creixement econòmic, els pols d’activitat 
i serveis que es volen desenvolupar són els de Courtine i Agroparc. Aquests dos espais 
amb una activitat terciària avançada important, tenen a la seva disposició els ZAC més 
extensos del municipi per al desenvolupament de les seves activitats.  
 
La tercera tipologia és la que es refereix als espais verds, especialment agrícoles, d’alt valor 
paisatgístic i de lleure en forma de cinturó verd al voltant de la ciutat. Una gran peça 
protegida del municipi és l’illa de la Barthelasse, una gran illa entre dos braços del Roine 
que ha mantingut els seus usos tradicionals, plenament agrícoles, i que representa un gran 
pulmó per a la ciutat.  
 
El fet que l’estació TGV se situï al barri de Courtine permet al centre de la ciutat d’evitar 
les molèsties (activitats industrials, trànsit i mobilitat elevats). Aquest fet, en principi 
positiu per al centre, pot ser perjudicial per a l’activitat de la ciutat d’intramuros, ja que pot 
restar vitalitat al centre en contra de les perifèries. Altres aspectes relacionats amb la 
millora de la qualitat de vida han estat les inversions per disminuir l’impacte de l’obra 
TAV en el medi. Per exemple es va construir un pont sobre el Roine, el més car del traçat 
del TGV Méditerranée, o es van realitzar importants actuacions en el traçat paral·lel a la 
Durença, un espai on el TGV passa per unes àrees molt sensibles ambientalment. 
 
7.1.4. Model urbanístic a escala de l’estació 
 
“Courtine” és una península formada per l’encreuament dels dos rius que envolten 
Avinyó: el Roine i la Durença. La formació de la península, guanyada progressivament a 
partir dels meandres dels dos rius, la utilització dels seus espais, d’elevada complexitat,  i la 
proximitat al centre de la ciutat, fan d’aquest espai una peça molt interessant i valuosa per 
a la planificació de la ciutat, especialment perquè també representa l’última reserva de sòl 
urbanitzable important del municipi. 
 
La península de Courtine té unes 500 hectàrees, 170 de les quals resten encara per ser 
urbanitzades i són majoritàriament d’ús agrícola. Aquesta àrea va sofrir un progressiu 
augment d’activitats a partir de 1972, quan la necessitat creixent d’espai empenyia 
activitats del centre d’Avinyó  cap el sud, cap aquest barri (AREP et alii, 2002). El 1984 
aquesta àrea es destina com a zone d’activité de Courtine en el planejament urbanístic local 
(POS) i es converteix, així, en un espai estratègic pel creixement econòmic de la ciutat. 
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Actualment és una zona molt complexa: hi ha diversos usos (agricultura, indústria, 
comerç, serveis), infrastructures, diversos paisatges (canals, vegetació), diversos perills 
(inundacions, seguretat urbana). La zona ofereix, doncs, un paisatge fragmentat per les 
grans infrastructures i pels diversos usos. En el següent mapa 7-3 es poden observar els 
principals sectors del barri de Courtine. 
 
 
MAPA 7-3. Activitats de la península de Courtine 

 
Font: AREP et alii, 2002, p. 55 

 
En primer lloc, podem distingir els ZAC (Zone D'aménagement concerté), espais destinats a 
activitats econòmiques industrials o de serveis, normalment de superfícies grans. Els ZAC 
Courtine I, II i III van ser promoguts per l’ajuntament d’Avinyó de manera successiva des 
dels anys vuitanta. El ZAC IV va ser ja concedit per la COGA (Communauté d’Agglomération 
du Grand Avignon) a finals dels noranta. Finalment, el ZAC de l’estació TGV és una zona 
en procés de desenvolupament lligat directament a l’aprofitament de les potencialitats del 
nou tren. A part dels ZAC existeixen altres activitats a Courtine que estan directament 
relacionades amb el transport i la logística, com la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) i la 
CMT (chantier multitècnic). La CNR és una empresa pública encarregada de gestionar i 
explotar el Roine i disposa d’una concessió per a tota la franja del Roine del barri. El 
CMT també és una infrastructura logística important localitzada a la zona. En el camp de 
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les infrastructures de transport cal recordar les dues línies que entrecreuen la penínula de 
Courtine, la via del TGV i la futura LEO, que donarà accessibilitat a Courtine dins tota 
l’àrea urbana d’Avinyó. 
 
Finalment, podem esmentar les zones lliures que resten dins l’àrea, encara utilitzades per 
usos agrícoles. La zona més àmplia està al sud-oest i queda actualment delimitada per la 
línia del TGV. Precisament, la construcció de la línia va deixar aïllat de la resta un 
interessant espai agrícola anomenat Gigognan. L’altre àrea lliure, també aïllada, està a 
l’oest, però aquesta barreja usos agrícoles amb residencials. 
 
Després de l’arribada del TGV el 2001 no s’ha realitzat a Courtine cap canvi urbanístic a 
part de la pròpia estació, els seus equipaments (aparcaments, ajardinaments, accessos, etc.) 
i el traçat de la via. En aquests moments està en període d’aprovació el nou planejament 
integral per aquesta zona, a través del Plan de référence du site de la presqu’île de Courtine (AREP 
et alii, 2002), que s’inclourà en el nou planejament urbanístic (PLU). 
 
Les actuacions que es pretenen realitzar, a part de les esmentades “virgule” i LEO, es 
combinen en una sèrie de projectes econòmics amb una utilització de l’espai també per a 
l’activitat residencial316. Els quatre eixos de desenvolupament econòmic (i que cal 
planificar urbanísticament) són força diversos però es complementen entre si: la Ciutat de 
la formació, la “distribuïstica” (logística material), les activitats fluvials, el comerç i 
l’hoteleria. 
 
El projecte més innovador és la “Ciutat de la formació”, un complex que ha de promoure 
l’activitat terciària a Courtine i, de retop, el mercat immobiliari d’oficines. Els equipaments 
previstos són: 
 

Un campus dedicat a les universitats d’empresa (22 ha per 20.000 m2 d’edificis) 
Un centre de seminaris (un edifici de 4.000 m2) 
Una pedagoteca, és a dir un centre de conservació i de difusió dels instruments pedagògics 
(edifici de 1.000 m2) 
                                                   
316 Els autors del Pla de Referència (AREP et alii, 2002) descriuen quins són els elements i els equipaments “forts”, 
aquells que han de permetre que es produeixin les línies de programació i que formen part dels elements propis del 
medi, físic i social, de la península de Courtine: l’estació TGV (un equipament estructurant a l’escala del barri i de 
l’aglomeració, que crea un dinamisme econòmic molt ampli), els eixos viaris proposats (bàsicament al LEO, que obre 
Courtine a la resta de l’aglomeració, i els eixos que permeten la relació entre els barris), el centre comercial de Courtine (un 
equipament que pot afavorir un desplegament de comerços i serveis –força fallit fins el moment–en coherència amb 
el desenvolupament urbà que es pretén realitzar), el castell de Courtine (situat a l’extrem de la península, és un edifici 
que aporta una imatge i una identitat fortes. El seu potencial de desenvolupament és important dins un nou marc 
d’aprofitament del paisatge i del lleure), i l’aigua (és molt present en tot l’espai i pot constituir, més enllà del propi 
paisatge, una font d’activitats econòmiques i comercials, lligades sobretot a la CNR). 
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Un pavelló del coneixement, reservat a les empreses que conceben o produeixen continguts 
pegdagògics (edifici de 2.000 m2)317. 
 
Un segon eix de desenvolupament econòmic de Courtine és el que en basa en la creació 
del que anomenen un institut de logística, és a dir un centre de recursos i formació en el 
camp de la logística, que ha d’ocupar una superfície total de 1.500 m2 (de SHON, Surface 
Hors Oeuvre Nette318). Les activitats de logística (o “distribuística”, tal i com l’anomenen) 
ocupen un total de 12.600 m2 SHON i se centren en funcions de logística immaterial 
relacionada amb l’organització, la gestió de les dades i l’enginyeria dels transports, 
estocatge, provisionament de mercaderies. Estimen que l’activitat podria captar un 
centenar de llocs de treball per any, i uns 700 llocs de treball terciaris.  
 
El tercer tipus d’activitat econòmica que es preveu desenvolupar són les activitats fluvials 
a la zona portuària de la CNR, aprofitant el potencial econòmic i de lleure que té aquesta 
infrastructura. La CNR proposa de realitzar una parcel·lació de la zona portuària que 
estaria reservada a rebre activitats lligades al transbord o estocatge de mercaderies i el 
tràfic de contenidors319. 
 
El darrer eix de desenvolupament econòmic es basa en el comerç i l’hoteleria. Els 
equipaments comercials que existeixen a Courtine són l’hipermercat CARREFOUR 
COURTINE i una galeria comercial al seu voltant, essent aquest hipermercat un dels més 
febles en atractiu de la perifèria avinyonesa. El què es proposa és la seva reestructuració, 
juntament amb un pla de dinamització comercial en el camp de la restauració, la cultura i 
el lleure. Això animaria el barri i li donaria un utilització “a temps complet”. 
 
Un altre espai de Courtine es vol destinar a la construcció d’un hotel de quatre estrelles, 
de més de 100 habitacions, i dos hotels d’unes 80 habitacions, de dues i tres estrelles. Això 
es recolza en la necessitat de la ciutat d’aquests equipaments320. Però a part de les 

                                                   
317 Aquests equipaments es recolzen amb el parc hoteler i els espais de lleure i descans que s’ha de crear a Courtine, 
així com de l’atractiu del centre d’Avinyó. La localització de la pedagoteca, el centre de seminaris i el pavelló del 
coneixement han de ser dins la part central del futur ZAC de l’estació, mentre que el campus, el projecte menys 
definit, es col·loca al nord del ZAC (veure mapa 7-3). 
318 La SHOB (Surface Hors Oeuvre Brute) d’una construcció és igual a la suma de les superfícies de sòl de cada nivell de 
construcció. Així doncs, la SHON (Surface Hors Oeuvre Nette) és la mateixa que l’anterior, després d’una sèrie de 
deduccions (terrasses, murs, balcons, etc.) 
319 La possibilitat d’utilitzar diferents mitjans de transport en el mateix espai (fluvial, carretera, tren) fa d’aquesta zona 
un espai privilegiat. Per altra cantó, les instal·lacions de Pontet (a l’altre riba del Roine) tenen una activitat al voltant 
dels materials de construcció (p.e. granulats) i no disposen de cap possibilitat d’extensió. Això reforça la necessitat del 
nou ús de Courtine. La CNR també està reflexionant en l’actualitat sobre la possibilitat de reservar un espai per a 
l’acolliment d’empreses logístiques. 
320 Pel que fa a la situació hotelera d’Avinyó es destaquen algunes característiques. En primer lloc, el 80% dels hotels 
de l’aglomeració estan localitzats al centre (intramuros) d’Avinyó i les zones properes a les sortides de les autopistes 
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necessitats actuals, també n’hi hauran de generades per l’estació de TGV i la futura Ciutat 
de la Formació321.  
 
La darrera actuació que es preveu al barri ha de ser la construcció de vivendes per 
respondre a la demanda en matèria d’habitatge322. El barri de Courtine podrà absorbir una 
part d’aquesta demanda (entre 120 i 150 habitatges l’any) finançat entre inversors privats i 
la ciutat d’Avinyó (lliure o social), fins a un total de 700 habitatges en cinc anys. Això 
condueix a un consum d’espai net al voltant de 20 a 25 hectàrees (una densitat mitjana de 
30 habitatges per hectàrea). Degut a la llunyania relativa de Courtine de les zones urbanes 
existents, tal com resa el Pla (AREP et alii, 2002), convindrà realitzar un urbanisme de 
qualitat, assegurar els lligams satisfactoris amb el centre i “pensar” el conjunt 
d’equipaments públics de proximitat necessaris així com l’equipament comercial bàsic323. 
Els espais que es destinarien a habitatge es situen als sectors centre i est de l’estació i al 
sector de Gigognan (veure mapa 7-3). 
 
 

                                                                                                                                                               
nord i sud. Així mateix, el 40% dels hotels tenen una categoria baixa, de 2 estrelles, i tenen poca capacitat 
d’allotjament. Per tant, es troben a faltar hotels de 3 o 4 estrelles, amb alta capacitat, i situats fora del centre 
d’Avinyó, pels problemes d’accés i aparcament que suposa. Un exemple que donen els autors de la manca de 
capacitat hotelera és que el palau de congressos ha de refusar unes 18 manifestacions de gran envergadura a l’any per 
manca d’allotjament (AREP et alii, 2002).  
321 Això suposa desenvolupar una programació hotelera en l’espai de Courtine segons els principis següents: 
assegurar les necessitats creades pel desenvolupament de la zona: estació de TGV, terciari, Ciutat de la Formació, 
desenvolupar una oferta complementària a l’existent (alta gamma, prestacions de negocis, acolliment de grups i 
seminaris, espais verds, aparcament), i reservar les eventuals implantacions d’hoteleria econòmica, de baixa categoria, 
per a la darrera fase de desenvolupament de la zona de Courtine, pel perill de connotar desfavorablement el barri. 
322 Les perspectives demogràfiques de l’aglomeració d’Avinyó preveuen una manca futura en la oferta d’habitatge, no 
només per l’increment del creixement vegetatiu, sinó per altres factors com la disminució de persones per habitatge. 
Les perspectives mostren que hi haurà, d’aquí al 2006, més de 900 matrimonis a l’any, que necessitaran un primer 
habitatge (Cardènes, 2003). 
323 Pel que sembla, tots els actors locals estan d’acord en que a Courtine s’hi destinin àrees per a habitatges, ja que pot 
solucionar –diuen– el problema de l’habitatge (AREP et alii, 2002). És més, aquests no entendrien una planificació 
del barri sense habitatges, sense destinar una part a residencial (problemes d’imatge, de seguretat, de vida del barri...). 
Des del pla s’argumenta que la mescla d’usos econòmics i residencials correspon a tres grans lògiques d’urbanització: 
una lògica d’oportunitat (la pressió del mercat), una lògica de coherència i de dinàmica urbana (l’amalgama d’usos és 
garantia d’animació permanent), i una lògica operacional (la immediatesa de les operacions d’habitatge permet 
rendabilitzar les futures actuacions).  



Capítol 7. El cas d’estudi d’Avinyó 

 256 

MAPA 7-4. Síntesi de les propostes del Plan de Référence du site de la presqu’île 
de Courtine 

 
Font: AREP et alii, 2002, p. 61 

 
 
Les actuacions per a la millora de la qualitat de  vida de barri de Courtine es refereixen a 
tres àmbits, sostenibilitat, seguretat i habitatge. Els possibles problemes hidràulics de la 
península de Courtine, principalment les inundacions, s’han estudiat amb especial atenció. 
Les conclusions semblen indicar que el perill d’inundació de la península no vindria tant 
del Roine com de la Durença. Per aquest motiu, la conservació dels canals es considera 
primordial per a la planificació d’aquest espai. 
 
Una altra característica de tipus paisatgístic que s’ha estudiat (i que sembla tenir un pes 
important) és la composició de l’agricultura i de la vegetació de Courtine. Abans de 
l’estabilització de la península, la Durença inundava amb freqüència aquestes terres. Els 
desplaçaments successius del llit del riu van modelar un paisatge dominat per l’aigua. Tot 
aquest procés va comportar l’estructuració d’un paisatge original que amb la nova 
planificació es vol mantenir amb un parc al sud oest de la península324.  

                                                   
324 Aquest es basa, per exemple, en diverses tipologies de vegetació com ara els bosquets i les fileres arbrades, que 
segueixen els diferents cursos de la Durença en la seva evolució, o les fileres de xiprers, que tradicionalment han 
delimitat i protegit els camps (AREP, 2002). Aquest és també una de les temàtiques estudiades a l’estudi d’impacte 
ambiental de l’estació (VV.AA., 2003), amb conclusions molt semblants i amb propostes d’actuació també molt 
similars. 
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Evitar la impermeabilització de l’àrea de Courtine, impedint grans extensions d’àrees 
asfaltades, és també un des temes tractats al pla. En definitiva, el paisatge i les 
característiques del medi físic es veuen com un patrimoni a conservar i potenciar. Es 
veuen com un “element estructurant” del Pla de referència (AREP, 2002, p. 40). 
Finalment, la seguretat urbana (és a dir la reducció de la delinqüència, la seguretat pública, 
la tranquil·litat, etc.) és el darrer dels apartats en què incideix el pla325. Els temes que es 
panifiquen són la prevenció, la dissuasió, la protecció física (p.e. càmeres de vídeo). A part 
de les actuacions concretes, es veu com una garantia per a la seguretat urbana la realització 
d’una amalgama d’usos (residencial, comercial, industrial, etc.)  en el mateix espai. 
 
Després de la finalització de la fase 1 del Plan de Référence (setembre 2002), les qüestions en 
les que cal avançar són diverses, sobretot en la definició més exacte dels continguts de 
cada eix de desenvolupament326.  
 
 
7.1.5. Projectes econòmics de la ciutat relacionats amb el TAV 
 
La posició territorial d’Avinyó és una de les garanties per a l’èxit econòmic de la ciutat. 
Està ben comunicada amb les ciutats grans de França (París, Lió, Marsella), i es troba al 
bell mig de l’Arc mediterrani. Les estratègies econòmiques sempre han tingut present 
aquesta posició privilegiada. Les seves especialitzacions econòmiques, presents o futures, 
com veurem, no semblen tenir competència de ciutats properes. En àmbits com el pol 
agroalimentari o ciutat de la formació Avinyó s’erigeix com una capital regional en el 
Grand Sud Francès. Altres apostes econòmiques, com la logística, contrauen llaços de 
competició-col·laboració amb d’altres ciutats. És el sector que pot treure més profit de la 
situació geogràfica. Finalment, el patrimoni cultural-turístic, molt conegut i de gran 
qualitat, posa clarament Avinyó en el mapa de la Regió i representa una promoció per a la 
ciutat impagable.  
 

                                                   
325 Vist des d’un altre país, no deixa de ser un fet estrany que es doni tanta importància a aquest àmbit de planificació, 
com al desenvolupament sostenible o la programació econòmica de l’àrea de Courtine (un apartat sencer del plan de 
référence). Sembla ser que a la loi d’orientation de 1995 es preveu la planificació en aquest camp, però realment la 
preocupació per la seguretat i la delinqüència sembla que ser un tema recurrent a certes parts de França, i 
especialment a àrees com Avinyó. 
326 Cal definir la dimensió i la densitat de la urbanització, s’han de presentar els estudis (en aquell moment es fase de 
realització) sobre l’aprofondiment del concepte de la Ciutat de la formació per conèixer el dimensionament futur i les 
fases de realització. També cal definir més bé certs aspectes de la programació com ara quina mena de pol comercial 
es vol impulsar, el seu contingut, la coherència amb els altres pols. Altres elements de reflexió són la funció que ha de 
tenir el castell de Courtine (de descans, per a seminaris, com a alberg...), la zona logística de la CNR, la tipologia dels 
habitatges, etc. 
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Pol tecnològic en l’alimentació 
 
La Provença ha estat històricament una regió on l’agricultura ha tingut un pes important 
(vinya, fruita, llegums, etc.). Aquest fet i l’existència d’una ciutat important en el context 
regional com Avinyó, va influir segurament en que aquesta ciutat es convertís en un 
centre important i especialitzat dins la indústria agroalimentària, amb importants empreses 
implantades327. La importància econòmica de l’agricultura i la indústria alimentària ha 
provocat que existeixin moltes entitats de suport tècnic, científic, educatiu al voltant de la 
agroalimentació328. La major part d’aquests centres estan situats dins l’Agroparc, un pol 
tecnològic promogut per la Regió PACA. 
 
Agroparc es troba en un espai de 200 ha que es va crear el 1990 pensant en la forta 
tradició agrícola i agroalimentària de la regió. Té funcions de recerca i ensenyament, 
activitats tecnològiques i serveis a les empreses. El centre compta, i associa dins les seves 
activitats, 5 centres de Recerca, Desenvolupament i Transferència de Tecnologia (l’INRA, 
CTCPA, GRAB, CRITT, CTIFL329) que representen 600 investigadors, enginyers i 
científics. El centre ha esdevingut en 10 anys el centre de referència de l’agricultura i la 
indústria agroalimentària en el sud de França. Es dedica bàsicament al desenvolupament 
de la fruita i les llegums330. 
 
Dins de l’ensenyament, l’Agroparc coordina diverses titulacions des de l’ensenyament 
superior a la formació professional. Compta amb 1.700 estudiants i 400 professors 
repartits en 9 establiments331. Els estudis es classifiquen en aquells sectorials (biologia 
aplicada, horticultura, viticultura i enologia) i en transversals (màrqueting logístic, 
distribució, informàtica, comptabilitat/gestió, mecànica, electrònica)332. 

                                                   
327 CAMBELL, primera marca mundial de sopes (marca Liebig), Mac CORMICK, primera marca mundial d’espècies 
(marques DUCROS i VAHINE), NESTLÉ, primera marca mundial de l’agroalimentari (marca BUITONI), 
KERRY, primera marca de fruita confitada i operador al major de productes alimentaris intermedis (fruita per a 
iogurt). (www.avignon.fr) 
328 Com a suport tècnic hi ha el CRITT agroalimentari (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies) i el 
CTCPA (Centre Technique de Conservation des Produits Alimentaires). En camp científic es troba  l’INRA d’Avinyó (Institut 
National de la Recherche Agronomique) o el GRAB (Groupement de Recherche en Agriculture Biologique). Finalment en el camp 
de la formació hi ha diversos establiments que ofereixen diplomes especialitzats en aquest sector com l’IFRIA 
(Institut de Formation Régional des Industries Agroalimentaires), l’ISEMA (Ecole de commerce en Agroalimentaire), l’IUT 
d’Avignon, l’IUP d’Agroscience, Le Lycée Agricole François PETRARQUE… S’estima que en l’actualitat es formen 
més de 1.000 persones a l’any en aquests centres. 
329 INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), CTCPA (Centre Technique de Conservation des Produits Alimentaires), 
GRAB (Groupement de Recherche en Agriculture Biologique), CRITT (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies), 
CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes). 
330 Sel.lecció de llavors, conservació i distribució dels productes alimentaris, agricultura biològica. 
331 Des d’on es formen tècnics en agroalimentació, agrociències, matemàtics i informàtics. 
332 Altres activitats de l’Agroparc estan representades per AVIGNON-INFOPOLE (una associació pel 
desenvolupament d’informàtica, de xarxes i de telecomunicacions a Vauclusa i Avinyó) i CREATIVA (un viver 
d'empreses d'Agroparc). 
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El sector de la recerca agroalimentària és un dels que pot beneficiar-se més d’estar en la 
xarxa TGV. 
 
Pol Logístic 
 
En els darrers temps, Avinyó s’ha convertit en un espai amb una gran concentració 
d’infrastructures i d’activitats logístiques, un sector en ple creixement. Això s’ha 
transformat en importants projectes de creació i aprofitament d’equipaments. 
 
Avinyó articula l’activitat logística a dues escales territorials, a nivell regional i a nivell 
nacional i internacional. El nivell regional es troba lligat a la producció de fruita i llegums 
(Costières du Gard, nord-oest de Bouches du Rhône, sud-oest de Vauclusa, pied du mont 
de Ventoux) i a les indústries agroalimentàries induïdes per aquesta activitat. L’activitat 
logística va lligada també a les zones de transformació industrial (triangle Marsella-Étang 
de Berre-Aix en Provence) i de comerç, que representen 3 conques de població: Marsella-
Étang de Berre-Aix , Nîmes-Arles, Avinyó-Carpentras-Orange333. A nivell nacional i 
internacional, la regió d’Avinyó està situada en l’articulació dels fluxos nord-sud del la vall 
del Roine i est-oest de l’Arc mediterrani. Vauclusa exporta més cap a Europa que cap els 
departaments veïns. Espanya és el principal destí de les exportacions i Itàlia el principal 
origen de les importacions. 
 
Avinyó compta amb tres infrastructures importants per a la logística: el MIN, el CMT i el 
port fluvial CNR. El MIN (Marché d'Intérêt Nationale) és un mercat agrícola a l’engròs que 
està situat a una de les zones industrials més antigues d’Avinyó, al sud-est de la ciutat. 
Serveix a una massa d’uns 400.000 consumidors334. El CMT (chantier multitècnic) de 
Champleury és una plataforma multimodal tren-carretera situada a Courtine, a l’estació 
ferroviària de mercaderies. És la plataforma més gran de la regió335. L’espai de la 

                                                   
333 Aquestes conques recullen 2.800.000 habitants i 1.400.000 m2 de superfícies de venda. 
334 Davant la saturació de les instal·lacions logístiques de la regió d’Avinyó, es planteja la construcció de la plataforma 
multitècnica d’Orius-Cavaillon (a part del creixement de la plataforma multitècnica d’Avignon-Champfleury). 
Aquesta plataforma logística està integrada en el projecte ORIUS, i estarà dedicada a tractar l’activitat dels quatre 
MIN (Avinyó, Cavaillon, Châteaurenard i l’estació-mercat de Carpentras). La plataforma preveu tractar 800.000 tones 
de fred. ORIUS PROVENCE és un partenariat entre institucions públiques i associacions professionals de tres 
departaments i dues regions al servei del desenvolupament territorial. Té com a missió principal l’animació del pol 
agroalimentari i logístic que s’estén en tota la regió al voltant d’Avinyó (www.orius-provence.fr). 
335 amb 60.845 UT (Unitats de Transport intermodals rebuts i expedits: contenidors, caixes mòbils, semiremolcs...). 
Aquest centre està explotat per empreses com SERNAM (Empresa filial de SNFC, especialitzada en el transport 
industrial exprés i la logística), CHRONODIS i CHRONOFROID (serveis de la SNFC en la cadena del fred), 
MORY-TNTE, TFSE, GRAVELEAU, AGT, CALBERSON, Schweppes, Panzani, Carrefour, Auchan, Liebig, 
Promodès, ... 
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plataforma s’està transformant actualment i arribarà a poder tractar 1,5 milions de tones 
de mercaderies a l’any. Treballa estretament amb les dues grans plataformes logístiques del 
sud de França: Grans-Miramas i Perpignan-Saint Charles. La zona portuària CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône336) està situada també a Courtine, a la riba del Roine. 
Disposa de lligam ferroviari i està equipada amb una plataforma portuària i d’una zona 
d’estocatge. La zona acull una base logística i un centre de negocis i de logística de 10.000 
m2. 
 
Amb l’arribada del TAV, la nova planificació del barri de Courtine pot representar un 
rellançament dels equipaments i l’activitat logística d’Avinyó. 
 
Turisme i cultura 
 
El turisme representa per Avinyó un sector econòmic fonamental (4 milions de turistes 
l’any) i per aquest motiu un lloc de treball de cada 6 està relacionat amb l’activitat turística. 
Els reclams més importants per al turisme són el patrimoni històric –especialment el 
Palau dels Papes337– i el festival de Teatre d’Avinyó. Avinyó concentra el 40% dels llits 
hotelers del departament de Vauclusa, i el turisme és el primer generador d’ocupació al 
departament.  
 
L’activitat hotelera es troba en plena expansió. Existeixen 86 establiments hotelers amb 
una capacitat de 3.300 habitacions. La taxa d’ocupació no ha parat de créixer en els 
darrers anys338. Dins de l’activitat turística, el turisme fluvial és el que ha conegut un 
creixement més elevat. El 2001, 110.000 passatgers van desembarcar a Avinyó i el sector 
ha generat més de 50 milions de francs339. Molt lligat al turisme, i al fet d’exercir de capital 
d’una regió vasta340, hem d’esmentar la important concentració de comerç a la ciutat 
d’Avinyó, especialment en l’intramuros, el casc antic de la ciutat. 

                                                   
336 és una empresa pública encarregada per l’Estat de gestionar i explotar el Roine en els camps d’electricitat, 
navegació i agricultura. ( www.cnr.tm.fr). 
337 Dins el recinte de la ciutat, voltada d'una muralla prima bastida al s XIV, el principal monument és el palau dels 
papes, de grans proporcions (15 000 m² de superfície); es compon de dues parts: el palau vell, construït per Benet 
XII (1334-42), d'austeritat cistercenca, i el nou, de Climent VI (1342-52), d'un gòtic més decoratiu. El Palau dels 
Papes és el 9è monument més visitat a França, després dels monuments parisencs i del Mont Saint Michel. 
338 El 1997 era del 55% i el 2001 va ser del 67%, que representa 920.000 nits d’ocupació. L’economia turística s’ha 
desenvolupat, des de la segona meitat dels noranta, de forma important. El Palau dels Papes va acollir el 1996 
464.000 visitants i el 2000 van ser 620.000. 
339 Actualment 11 paquebots fluvials uneixen la Borgonya a Provença. Es preveu la construcció d’una terminal de 
creuers a Courtine per atendre la demanda futura en aquest sector. El turisme de negocis acompanya el creixement 
general del turisme amb un creixement del 15% entre l’any 2000 i 2001 (de 27.000 sojornis a 31.000). 
340 L’àrea d’atracció dels comerços al detall i, sobretot, dels grans hipermercats s’estén de Valença a Arles, al llarg dels 
contraforts de les Baronnies (Nyon, Buis), Ventoux i Luberon, i penetra més lluny, cap a l’est, en l’eix de la vall de 
Coulon (Apt). 
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Per altra cantó, el sector cultural d’Avinyó ha sabut crear una activitat econòmica 
important lligada als festivals artístics com el teatre o la dansa. El juliol se celebra el 
reconegut Festival d’Avignon de teatre, creat el 1947 per Jean Vilar. Gràcies al festival, que 
s’ha desglossat en un d’oficial i un d’alternatiu, Avinyó ha esdevingut un dels mercats 
d’espectacle en viu més importants d’Europa. Econòmicament, el festival dóna a la ciutat 
beneficis importants, a part dels culturals, difícilment quantificables. Segons un estudi 
sobre l’impacte econòmic del festival d’Avinyó 95341, el festival va generar més de 85 
milions de francs en beneficis econòmics i més de 125 milions en beneficis mediàtics. A 
part de la frenètica activitat del mes de juliol, la resta de l’any se segueix produint activitat 
cultural, com ho demostren les 19 companyies permanents que viuen i creen a la ciutat, 
l’activitat de l’Opera Théâtre, els vuit museus, el Conservatori Nacional, l’Escola d’art, 
etc342. 
 
L’existència del nou TGV sembla ser que ha ajudat al creixement de visitants343. Davant el 
potencial turístic i cultural, s’ha aprofitat l’arribada del TGV i la reestructuració del barri 
de Courtine per planificar noves places hoteleres de qualitat, per aprofitar de nova manera 
la zona portuària CNR per al turisme i per crear una oferta econòmica que fos compatible 
amb el reclam turístic i d’oci que representa (com és la Ciutat de la formació). 
 
Formació empresarial 
 
Avinyó compta amb una universitat pròpia, la Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 
amb uns 7.000 estudiants. Aquesta universitat ha obtingut 3 Unités Mixtes de Recherche 
(UMR), línies de recerca oficialitzades per l’Estat. Dues d’aquestes línies es realitzen a 
l’estació de l’INRA, dins l’Agroparc, en el domini de les ciències de la vida. La tercera és 
realitzada a la Universitat344. La formació i la recerca en l’agoalimentació és predominant 
en el món acadèmic d’Avinyó i estan molt lligades a les empreses345. 
 

                                                   
341 Estudi realitzat per l’organització del festival el 1996. Citat a la pàgina web de l’Ajuntament d’Avinyó 
(http://www.avignon.fr) 
342 També es produeixen altres manifestacions anuals com Cheval Passion (temàtica de cavalls, gener), Festival de 
dansa contemporània, les Hivernales en Février, Rencontres cinématographiques Euro-Américaine (juny), Tremplin Jazz (agost). 
343 Entre juny i setembre de 2001, l’estació d’Avinyó va comptabilitzar 600.000 passatgers, mentre que a Ais de 
Provença només 230.000. 
344 en el camp de les ciències humanes, ciències exactes i de la natura, llengües aplicades i ciències jurídiques, 
polítiques i econòmiques. 
345 Com també ho corrobora el fet que el sector privat desenvolupi certes activitats conjuntament amb la recerca 
pública, com els dos laboratoris d’anàlisi sensorial i diversos programes de recerca sobre els polifenols (substància 
que apareix en grans quantitats en el vi, amb propietats antioxidants). 
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L’arribada del TGV ha de donar una empenta important a la ciutat com a centre de 
formació, gràcies a l’esmentada “Ciutat de la formació” de Courtine. El concepte de 
Ciutat de la formació prové del desenvolupament d’universitats d’empresa a França, 
seguint l’exemple dels Estats Units, que serveixen per a la gestió interna dels recursos 
humans de la majoria de grans empreses. El concepte es recolza en la necessitat d’un 
sector econòmic, que anomenen de la “Formació Permanent Contínua”, a les regions 
Provença-Alps-Costa Blava, Llenguadoc-Rosselló i Roine-Alps. La voluntat de crear un 
pol terciari important a Courtine és l’atracció de l’activitat terciària i que faci més dinàmic 
el mercat immobiliari d’oficines, no massa actiu a Avinyó, i encara menys a Courtine346.  
 
“La implantació d’una ciutat de la formació és un factor d’identitat que, conjugat a l’efecte TGV, pot 
augmentar en aquest context l’atractivitat del sector i accelerar la dinàmica de terciarització i afavorir la 
creació d’un veritable pol” (AREP et alii, 2002, p. 56) 
 
La ciutat de la formació, doncs, ha de dinamitzar el mercat terciari, amb un ritme modest 
però continuat de 3.000 m2 d’oficines a l’any347 i s’ha de convertir en el projecte 
emblemàtic de Courtine: 
 
“La ciutat de la formació és el projecte insígnia, portadora d’identitat forta de teixit econòmic de Courtine, 
que marcarà un canvi de tendència cap a la terciarització d’aquest espai.” (AREP et alii, 202, p. 58) 
 
 
 

                                                   
346 Una constatació és que a Avinyó no existeix un mercat terciari com en altres ciutats –per exemple Montpeller  que 
disposen d’una economia tradicionalment diversificada i que associen teixit d’empreses, alta tecnologia, recerca 
(AREP et alii, 2002). No hi ha un mercat immobiliari d’oficines massa actiu, especialment a Courtine, i la poca 
activitat que existeix és deguda, en tot cas, a l’administració, les activitats parapúbliques, petites societats de serveis. 
L’únic espai d’Avinyó que té vocació tecnològica i de recerca i és atractiu per a seus socials d’empreses regionals és 
l’Agroparc, i té per oferir encara molts terrenys. 
347 L’evolució que es planteja és la creació, en cinc anys, d’entre 12.500 m2 i 17.500 m2 d’oficines i d’immobles 
empresarials. Per als primers anys es preveu la realització de entre 1.500 i 2.000 m2 d’oficines per compte propi (en 
dos anys), 1.000 m2 oficines de l’administració (en un any) i de 800 a 1.5000 m2 d’oficines per inversors. (web de 
l’ajuntament d’Avinyó, www.avignon.fr) 
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7.2. Característiques organitzatives dels agents 
 
7.2.1. Els agents supralocals i els seus projectes 
 
 
L’Estat francès i el seu projecte 
 
El projecte del TAV va néixer a França als anys 60. A Europa la tecnologia convencional 
dels trens sobre ferro es considerava sense futur, gairebé obsoleta, i es creia que calia anar 
cap a noves tecnologies, com ara la levitació magnètica348. Concretament a França, a 
meitat dels anys 60, els responsables de l’Estat arriben a considerar el transport ferroviari 
com un mode de transport condemnat a desaparèixer (Lolive, 1999b). Davant aquesta 
situació el govern francès es decideix a redefinir la política dels transports el 1965, a través 
del Vième Plan. 
 
En el mateix context francès, per altre cantó, apareix el 1967 un estudi d’un grup de 
treball sobre les empreses públiques, anomenat rappoort Nora, que preconitza l’autonomia 
de gestió de les empreses públiques, alleugerint la tutela de l’Estat, i la rentabilització de 
les seves activitats, reduint els seus dèficits. Les conclusions del rapport Nora concernien 
particularment a la SNFC que, segons s’argumentava, havia de concentrar les seves 
activitats allà on el transport ferroviari fos més rentable. 
 
En aquest context, el Service de Recherche de la SNFC va utilitzar per primera vegada el 
càlcul economètric com a instrument d’ajuda per a la decisió per estudiar un projecte 
viable de transport ferroviari, que es va anomenar C 03349. L’estudi va determinar que 
calia un nou sistema de transport entre les ciutats més importants, el sistema TGV entre 
París i Lió. Quatre paràmetres permetien precisar el lloc del sistema TGV dins del conjunt 
del sistema existent de transport: la velocitat, la freqüència, la capacitat i el preu (Lolive, 
1999b). 
 
Una altra escomesa del Service de Recherche era integrar el projecte de TGV dins de la 
SNFC. Les innovacions tecnològiques es trobaven frenades per la necessitat 
d’optimització global de la xarxa ferroviària clàssica. Per aquesta raó, la propulsió per 

                                                   
348 The European Railway Server, http://mercurio.iet.unipi.it/tgv/tgvindex.html 
349 El projecte feia una formulació matemàtica que descrivia la quantitat de trànsit en funció de la qualitat de servei i 
del preu, en funció de la tria del sistema de transport, en funció de les reaccions del mercat. L’estudi permetia 
preveure la part de la clientela de l’avió (o la carretera) que es traspassaria al tren, en funció del temps i del preu del 
desplaçament segons els dos modes. (Lolive, 1999) 
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turbina de gas, que s’havia considerat com una nova tecnologia a estudiar, fou finalment 
abandonada perquè es corria el perill d’isolar el nou mode de transport de la xarxa 
ferroviària existent, amb els costos suplementaris que això suposaria a l’Estat. 
L’electrificació evitaria aquest risc. 
 
L’abandonament de la suspensió pendular constitueix un segon exemple de poca 
innovació. El mecanisme pendular era car de construir i l’impacte en el material mòbil i en 
les vies era important. L’opció va ser l’estandardització i la simplificació del material 
motor. L’isolament de la línia especialitzada en el trànsit de viatgers a gran velocitat es 
trobava doncs parcialment compensada per la seva compatibilitat amb la xarxa antiga. 
Aquesta compatibilitat especialitzada permetia una integració global de les línies de TGV 
en el panorama ferroviari francès. Permetia que els trens TGV poguessin utilitzar trams 
de via ja construïts, amb velocitats més lentes, i les noves línies molt més ràpides. El TGV 
seria com “Clark Kent en la via convencional, i Superman en les vies especials”. Això 
permetria també anar construint les noves vies ràpides de forma progressiva. Així, la gran 
velocitat ferroviària, vista des de dins com una revolució tecnològica, apareixia 
públicament com l’evolució d’una xarxa ferroviària clàssica, reforçant-se així la seva 
acceptació social i comercial. L’arquitectura tècnica del TGV s’entén, doncs, en referència 
a la política liberal dels transports dels anys 1966-1973 (Lolive, 1999b).  
 
El 27 de setembre de 1981 es va inaugurar el primer tram del TGV a París, i mesos més 
tard va arribar fins a Lió. Aquest servei va tenir molt d’èxit i va representar una gran 
competència a les línies aèries que cobrien el mateix traçat. Va representar un èxit també 
en termes monetaris, ja que va ser una de les poques línies de negoci de la SNFC que 
donava beneficis i la construcció de la línia es va autofinançar en només deu anys350. Tot 
això va fer decidir al govern francès d’estendre el sistema d’alta velocitat a les demés parts 
del país. 
 
El 1982 s’aprova la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) on es preveu l’estudi, 
entre d’altres, de l’esquema director nacional de línies ferroviàries d’alta velocitat (Schéma 
directeur des liaisons à grande vitesse), que acaba aprovant-se el 1992. L’esquema resultant es 
basava en la rendibilitat de les obres de TGV, més que no pas en els efectes en l’ordenació 
del territori (Clementi, 1995; Lolive, 1999b). El resultat del pla director va ser el seguiment 
de les lògiques espacials de la xarxa existent, és a dir la formació de la xarxa ferroviària a 
partir del centre parisenc, i l’organització de les etapes ferroviàries cada 400 quilòmetres. 
Mentre que la xarxa de grans línies de la SNCF s’organitzava en parades de 100 
                                                   
350 Font: The European Railway Server, http://mercurio.iet.unipi.it/tgv/tgvindex.html 
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quilòmetres (unia prefectures), la xarxa TGV s’organitzava a partir de les aglomeracions 
franceses superiors a 500.000 habitants. Aquesta organització s’explica per la definició del 
sistema TGV com a “generador de trànsit”, on els nodes de la xarxa no són pas les 
ciutats, sinó els pols emisors-receptors de trànsit. 
 
El 1989 la línia de TGV Atlantique es va inaugurar unint París amb els centres de l’oest del 
país. En la nova línia es van introduir millores tècniques fruit de la recerca en el nou 
sistema de transport, símbol de França351. La següent línia fou inaugurada el 1993, també 
a partir de París, que portava a Lille, Bèlgica, Holanda, Alemanya i Gran Bretanya a través 
del Channel tunnel. Un dels últims traçats construïts a França va ser el TGV Méditerranée, 
inaugurat el 2001, que uneix Lió amb Marsella. 
 
 
MAPA 7-5. Línies de TGV a França 

 
Font: http://mercurio.iet.unipi.it/tgv/tgvindex.html (The European Railway Server)  
  

 
En el mapa 7-5 es mostren (en color) les línies utilitzades pel TGV en l’actualitat. Les 
línies de color negre són els traçats estàndards on els trens TGV operen amb trànsit mixt i 
amb velocitats baixes (entre 160 i 220 km/h). El TGV francès, en els traçats especialitzats, 

                                                   
351 Una prova d’això és que el 1990 es va aconseguir el rècord de velocitat en un tren TGV, de 515,3 Km/h, utilitzant 
les noves tecnologies, rècord que estava anteriorment en 320 Km/h, aconseguit el 1981 per la línia TGV sud-est. 
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va a una velocitat elevada de l’ordre de 250 a 300 km/h. La línia que ens interessa en 
aquesta tesi està representada de color fúcsia, i correspon al TGV MED. Va iniciar-se a 
construir el 1996 i el juny de 2001 va posar-se en servei. Els objectius estatals per a 
aquesta línia eren: 
 

• Millorar l’accessibilitat de París amb les àrees més poblades de la regió PACA, és a 
dir les ciutats de Marsella, Toló i Niça352 i els espais litorals que es formen al seu 
voltant, com ara la Costa Blava. 

• Situar Marsella i la regió PACA al cor de l’Arc mediterrani (Barcelona-Marsella-
Gènova). 

• Facilitar els desplaçament a l’interior de la regió, davant la saturació cada vegada 
més evident de la xarxa viària i ferroviària. 

 
En aquest projecte de TGV no eren prioritàries les parades intermitges entre Lió i 
Marsella. Els objectius de l’Estat tenien a veure amb la rendibilitat i la funcionalitat de la 
línia. En relació amb això, una de les tendències importants que s’han anat produint 
progressivament a l’obertura de noves línies de TGV franceses és la consideració de 
construir estacions cada cop més properes entre si i, per tant, en ciutats cada cop més 
petites. Aquest fet es pot observar, per exemple, en les estacions intermitges del traçat 
entre París i Lió (Le Creussot, Mâcon), entre Lió i Marsella (Valença, Avinyó), o d’altres 
(Lille, Haute-Picardie, Vendôme). En la construcció de les futures línies, són moltes les 
ciutats mitjanes que disposaran d’estació (Nimes, Dijon, Montpeller, Perpinyà, Rennes, 
Poitiers, Anguleme, etc.). Una de les raons d’això, a part que les ciutats més grans ja estan 
servides, és que tècnicament és cada cop més possible realitzar parades intermitjes per 
l’adaptació de les estacions a aquesta finalitat i per la innovació tecnològica ferroviària 
(Julià, 2002). Una altra de les raons que ha afavorit la construcció de parades intermitges 
entre les grans ciutats han estat les demandes regionals, recollides e la planificació dels 
nous traçats per l’Estat. Aquest darrer va ser el cas d’Avinyó. Davant les importants 
protestes que es van produir a la Provença, com veurem més endavant, es va decidir 
construir-hi una estació. 
 
El projecte de la Regió Provença-Alps-Costa Blava (PACA) 
 
Com es pot veure en l’annex, les regions franceses tenen poca capacitat d’actuar com una 
entitat territorial autònoma, degut a les poques competències atorgades per la seva recent 
                                                   
352 Lligar Paris i Niça en 3h30 - 3h40 (en lloc de 5h33 abans del TGV), Paris i Toló en 3h20 (en lloc de 3h51) i 
Marsella i Niça en 1h05 (en lloc de 2h22) (www.rff.fr). 
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aparició en el panorama administratiu francès. Tot i això, el procés de descentralització 
d’aquest país va conferint a la Regió certes funcions, com ara en la gestió ferroviària 
regional o del medi ambient. 
 
La llei SRU de 13 de desembre de 2000 preveu la transferència a les regions de 
l’organització i el finançament dels serveis regionals de passatgers, a través d’acords amb 
la SNCF, que és qui explota el servei353. Això dóna a les regions un paper a jugar en 
l’ordenació del territori regional, i per tant en la creació d’un projecte regional, realitzat 
per la pròpia Regió, que no havien tingut mai. 
 
També, la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), va tenir cert paper en el procés de 
planificació de la línia TAV, enfrontant-se als planificadors estatals de la línia perquè no es 
respectaven els valors ambientals del territori i perquè no es comptava amb la seva opinió 
en el procés de concertació per a la planificació de la línia (VV.AA., 2001). 
 
Tot i això, en el moment de planificació del TGV Méditerranée (1989-96) la regió PACA no 
tenia un rol prepoderant entre els diversos nivells de govern del territori. En tot cas, els 
grands élus, a nivell regional (el préfet de la Regió, el president del Conseil Régional PACA, els 
alcaldes de les grans ciutats com Lió o Marsella), sí que van participar en les primeres 
discussions del projecte de TAV de la SNCF (mentre que élus locals no), cosa que denota 
certa importància d’aquest nivell administratiu, o almenys del pes dels interessos a aquesta 
escala territorial. Durant tot el conflicte que descriurem seguidament, els grands élus van 
jugar un paper ambigu, defensant que la línia TGV es construís ràpidament pels beneficis 
econòmics que reportaria, tot i recolzar puntualment les protestes dels élus locals i els 
ambientalistes. En tot cas, els interessos del projecte regional eren els de les grans ciutats. 
 
Els actors supralocals 
 
La planificació tècnica per a la realització de la línia TGV i l’estació d’Avinyó va ser 
dirigida per la Direction des Gares de la SNCF. La SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) 
posseeix també una oficina d’estudis filial, AREP (Aménagement Recherche Pôles d’Echanges), 
dotada amb 60 arquitectes, que ha estat encarregada de l’elaboració d’un gran nombre 
d’estudis referent al TGV d’Avinyó i de supervisar les obres. 
 

                                                   
353 Els aspectes de la llei es poden aprofundir a www.transports.equipement.gouv.fr. 
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La SNCF va actuar amb absoluta llibertat, una plena delegació del govern, en la 
planificació del TGV MED. El resultat va ser una programació basada principalment en 
criteris econòmics. 
 
A part de la SNCF, també podem esmentar RFF (Réseau Ferré de France). És una empresa 
pública gestora de les infrastructures de l’Alta Velocitat creada el 1997, que esdevé 
propietària de la infrastructura ferroviària i responsable de les obres del TGV Méditerranée 
des de llavors. 
 
7.2.2. Dinàmica de les relacions entre els agents locals i supralocals  
 
La línia d’Alta Velocitat LGV MED (Méditerranée) va pensar-se des de l’Estat com la 
prolongació del TGV Sud-est cap el Grand Sud, és a dir la prolongació de la línia des de 
Lió cap a Marsella i Gènova, per un cantó, i cap a Montpeller i Barcelona, per l’altre. En 
aquesta doble direcció, Avinyó es troba inevitablement en el punt d’encreuament. Tot i 
això, en l’inici de la planificació de la línia no es comptava en situar cap estació a la ciutat 
d’Avinyó. Aquesta raó, juntament amb moltes d’altres de caràcter ambiental, van provocar 
unes fortes contestacions a la seva construcció. El procés conflictiu de planificació de la 
línia TGV MED, amb els seus capítols de protestes i negociacions, resulta ser una 
experiència interessant en el camp de la planificació de les grans infrastructures que tot 
seguit reproduirem gràcies al relat, sobretot, de Jacques Lolive (1999a, 1999b) i Laurence 
de Carlo (2002). El procés decisió del TGV Méditerranée va ser tant problemàtic que va 
suposar un punt d’inflexió en els processos de decisió públics a França. 
 
Un dels aspectes que ens interessa més del conflicte, i que es recolza amb l’opinió 
d’alguns experts com Jean Ollivro354, és que es produeix per l’existència d’un procés 
massa jerarquitzat, és a dir que les decisions es prenen a un alt nivell polític, pels grans élus, 
mostrant un problema important de descuit, de poca atenció del “milieu local”355. 
 
El 31 de gener de 1989 el govern de l’Estat va encarregar a la SNCF la preparació de 
l’esquema director dels TGV i la realització dels estudis preliminars per estendre el TGV 
de Lió fins a Marsella (TGV Méditerranée). Els interessos de la SNFC estaven dirigits a 
guanyar quotes de mercat en un àmbit, el transport, en ple creixement. Amb aquesta 
prolongació de la línia existent la companyia podria oferir uns guanys importants de 

                                                   
354 Maître de Conférence, Université Rennes II , dins de VV.AA, 2001. 
355 Això es fa més evident si, tal com, s’exposa en el text,  es compara el sistema francès amb d’altres com el 
canadenc o el suís, on els afectats estan representats des de les fases inicials (VV.AA., 2001) 
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temps de viatge entre Lió i Marsella, i també amb Niça. Per aquest motiu la SNFC va 
proposar un traçat que privilegiava la unió directa entre París i Marsella (3 hores) i amb 
Niça (4 hores) sense estudiar especialment la futura unió de la línia amb Espanya ni sense 
estudiar parades a les ciutats mitjanes que estaven en el camí. Segons Lolive (1999a, 
1999b), el monopoli d’experiència (expertise) de la SNFC, i l’absència d’un mandat explícit 
del govern sobre els objectius, va comportar una “confusió de responsabilitats” entre 
l’explotador de la línia i l’Estat. I això va provocar que es realitzés un projecte inicial amb 
característiques d’empresa (traçat directe, lògica radial, velocitat elevada...). El traçat inicial 
transcorria per la riba esquerra del Roine en direcció Marsella. A uns 15 km al nord 
d’Avinyó  (Bédarrides) es preveia una estació d’enllaç amb la línia convencional per arribar 
a Avinyó i el TGV Llenguadoc-Rosselló. 
 
El juliol de 1989 la SNCF va presentar el projecte inicial a les autoritats regionals i 
departamentals, als alcaldes de les ciutats grans i als diputats electes (grands élus). En aquest 
primer contacte van sorgir diversos temes, com ara la preocupació pel desenvolupament 
econòmic de la regió, deguda a la dèbil estructuració de l’Arc mediterrani entre Espanya i 
Itàlia que suposava la línia. És important destacar que aquestes esmenes incloïen la 
realització de parades a les ciutats mitjanes existents a la Regió, com Avinyó i Valença, que 
no s’havien considerat fins el moment. En particular es va criticar el “triangle” d’Avinyó, 
ja que repetia els errors de la xarxa d’autopistes, és a dir que causava una gran barrera amb 
el Gran Sud356. 
 
El gener de 1990 es van mostrar els primers documents del projecte de TGV a la opinió 
pública357. Ràpidament es va crear un fort moviment d’oposició358, format per residents 
afectats, autoritats locals, agricultors i vinyaters de la regió. Aquests demanaven diàleg i 
negociació a la SNCF al mateix temps que anaven definint la seva pròpia posició i 
estructuraven un front comú. Mentrestant, alguns municipis de Vauclusa i de Bouches du 
Rhône eren tantejats per acollir l’estació d’Avinyó, però el clima no ajudava a l’acceptació. 
 
Davant de la problemàtica causada, l’abril de 1990 la SNCF va encarregar a un “project 
manager” extern la realització dels traçats i les possibles variants del trajecte. Aquest nou 
                                                   
356 Si l’enllaç entre la línia París-Marsella i París-Montpeller es feia molt el nord d’Avinyó, l’enllaç entre Montpeller i 
Marsella havia de ser molt llarg també, formant un gran triangle. Per evitar tantes barreres d’infrastructures es 
proposava realitzar un “triangle petit”, que al mateix temps donaria centralitat a Avinyó (Lolive, 1999a). Una altra 
proposta va ser la del president de la Regió PACA de fer coincidir els fluxos nord-sud i est-oest a l’estació central 
d’Avinyó, tot millorant les vies a partir de Bédarrides. 
357 De fet, el que va succeir va ser a difusió de les fotocòpies engrandides del document de presentació del projecte 
als grans élus, cosa que va causar la còlera dels petits élus i de la població (Lolive, 1999).  
358 Per exemple es van presentar 17.000 signatures contra el projecte en la prefectura de Marsella. També es van 
organitzar diverses manifestacions, com la del 31 de març a Avinyó.  
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actor va tractar de respondre a les demandes de transparència que es rebien de la 
població, assistint, per exemple, a les trobades organitzades per les associacions. 
Finalment, va estudiar 3.000 km de variants per comparar-les amb els 300 km inicials del 
traçat. En particular, va donar molta atenció a les demandes referides a l’enfortiment de 
l’Arc mediterrani, per privilegiar la situació de la ciutat d’Avinyó (De Carlo, 2002). Davant 
de les variants, però, les preocupacions de la població van augmentar. Encara va ser pitjor. 
Ara, amb tantes variants, tothom de la regió resultava un possible resident afectat. Davant 
d’això les mobilitzacions en contra del traçat es van incrementar359. Població afectada, 
associacions, polítics locals, agricultors, etc. van associar-se progressivament formant 
coalicions davant dels administradors de nivells superiors que promovien el 
desenvolupament econòmic regional. Les coalicions locals demanaven, en general, més 
consultes i més transparència en la planificació de la infrastructura. Finalment, el project 
manager va presentar el juliol de 1990 la seva proposta definitiva, semblant a la primera de 
la SNCF encara que amb certes variants. Constava d’un traçat per l’est del Roine, que 
representava ser el més curt i també el preferit per la SNCF. Aquesta proposta, però, no 
va ser acceptada. 
 
El context polític d’aquell moment no era gens favorable a l’acceptació, i com que la 
situació política de la Regió de PACA era bastant inestable360, el President de la República,  
François Mitterand, va entrar en la polèmica amb opinions com la que el TGV havia 
d’evitar les vinyes de les Côtes du Rhône als departaments de Drôme i Vauclusa.  Tot això 
va fer modificar el projecte de traçat per l’est que s’havia proposat, i va permetre que 
pogués plantejar una estació a Avinyó361 (Lolive, 1999b). 
 
L’estiu d’aquell 1990 va ser molt convuls; es va anomenar “l’estiu calent” per les 
nombroses manifestacions de protesta contra el govern362. En aquest període, fins i tot els 
élus de nivell superior va afegir-se a les manifestacions demanant canvis al govern. Davant 
d’aquesta situació, el Ministre de Transports va decidir crear la Mission Querrien per arribar 
a una solució negociada del traçat. Max Querrien era membre del Consell d’Estat363 i va 
definir un propi mètode de negociació per decidir el traçat. Va organitzar trobades en els 
                                                   
359 L’autor cita manifestacions a les grans ciutats: marxes, bloquejos de ponts i trens...  
360 Els diferents poders de les ciutats grans, departaments, regions estaven disputats pels diferents partits que causava 
una oposició sistemàtica entre ells. 
361 Lolive (1999a) fa notar que en aquesta decisió de Miterrand hi va tenir un pes important el llavors alcalde 
socialista d’Avinyó, Guy Ranvier, que va considerar aquest fet com un gran èxit.  
362 La línia París-Marsella va ser bloquejada completament el 4 d’agost. El 12 d’agost es va crear una nova coalició 
que agrupava a les associacions dels sis departaments afectats pel projecte. Aquesta va decidir paralitzar, el 18 d’agost, 
tota la vall del Roine. Com a resultat, es van ocupar nou estacions de tren i l’autopista entre Lió i Marsella es va 
bloquejar (De Carlo, 2002).  
363 El Conseil d’Etat és la instància més elevada de jurisdicció de l’Estat. Max Querrien  tenia dos oficials d’alt nivell 
per assistir-lo: un enginyer civil i un enginyer forestal. 
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sis departaments implicats en el traçat. A cada departament va rebre per separat diferents 
tipus d’actors que havia definit: els élus, les associacions (fins i tot les que no estaven 
implicades en el procés de decisió), els tècnics de la SNCF, els sindicats d’agricultors i 
vinyaters i, finalment, emprenedors representatius (Cambres de Comerç, d’Agricultura). 
 
De forma oposada a l’actuació del project manager, va fer una llista dels problemes i va 
disminuir el nombre de variants del traçat364. La missió Querrien va reeixir en la reducció 
del nombre de zones que mostraven oposició i la força de les protestes365. Segons Lolive 
(1999b), dos fets explicarien el progressiu èxit de Querrien. En primer lloc, la negociació 
detallada de diferents punts problemàtics del traçat, amb una entesa progressiva els élus 
locals. En segon lloc, la dissolució del front comú d’oposició entre els élus i les 
associacions, a vegades causant tensió entre ells. Un exemple d’això és el cas d’Avinyó. 
Per obtenir la localització d’una estació TGV dins del departament de Vauclusa i dins del 
municipi d’Avinyó, la majoria socialista del Conseil Général du Vaucluse i el député-mairie 
d’Avinyó, Guy Ranvier, van acceptar com a contrapartida el pas del TGV sobre la riba 
dreta de la Durance, amb un alt cost ambiental, en comptes de la riba sud (dins del 
departament de Bouches du Rhône, amb l’estació a Châteaurenard) o de l’altre costat del 
Roine (en el departament de Gard, amb l’estació Pujaut o a Théziers). Les associacions del 
departament es van indignar perquè, per aconseguir aquesta estació, es degradarien molt la 
perifèria d’Avinyó i dels municipis veïns. Així doncs, les associacions ambientalistes van 
ocupar l’ajuntament d’Avinyó i van haver de ser evacuades per la força pública366. Després 
d’això es va crear una associació per a la salvació del cinturó verd d’Avinyó. Les 
declaracions de l’alcalde van ser les següents: 
 
“És necessari que la Vauclusa pagui el seu tribut al TGV; en contrapartida nosaltres hem d’aconseguir 
l’estació (gare-bis)” (Lolive, 1999a, p. 100) 
 

L’acord es va firmar el 22 d’octubre de 1990 en una reunió “Querrien” amb l’alcalde 
d’Avinyó i el prefecte de Vauclusa. Les propostes sortints de la missió Querrien van ser 
acceptades pel Ministre de Transports el 1991, però el procés de planificació va quedar 

                                                   
364 Es pot consultar Querrien, Max; Ponton, Andre; Rochette, Michel (1990), Le trace du TGV Méditerranée; rapport de 
mission, [RAPPORT] MELTM, París. 
365 Max Querrien volia re-establir el diàleg entre els diversos partits, prenent la discussió de l’Arc Mediterrani com a 
centre de les converses. Els actors van entrar en una estratègia de proposicions, discutint opcions que van desencallar 
les protestes més important en certes zones. En el mètode de discussió, els élus locals eren considerats els actors més 
importants en el procés. Així mateix, les associacions van percebre que eren partícips de la planificació i que estaven 
plenament informades (De Carlo, 2002). Segons l’autor, el mètode de Querrien no es pot considerar ben bé un 
mediació sinó quelcom diferent, no tant democràtic, però molt eficaç en aquest context. 
366 El 29 de setembre de 1990 la Federació d’associacions de Vauclusa, Environnement et TGV, ocupa l’ajuntament per 
demanar l’estudi del pas del tren per la riba dreta de la Durença. A la nit són desocupats. El 6 d’octubre es crea 
l’associació Sauvegarde de la ceinture verte d’Avignon. 
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aturat per les eleccions cantonals i regionals de 1992. Les eleccions van provocar un canvi 
de majories al Conseil général de Vaucluse, ara de centre dreta, que van tornar a reclamar el 
pas del tren per la riba sud de la Durença amb l’estació a Pujaut.  
 
El març de 1992 el Ministre de Transports va anunciar que es preparava una enquesta 
d’utilitat pública, un particular procediment legal francès367, obert als representants 
polítics, econòmics i associacions dels 5 departaments i 105 municipis afectats pel traçat. 
L’enquesta es va portar a terme entre octubre i desembre d’aquell any i va donar el vist-i-
plau al traçat Querrien, encara que amb certes condicions368. 
 
Després de la problemàtica, el setembre de 1993 un comitè interministerial va confirmar 
la construcció del TGV Méditerranée. El juny de 1994 es va publicar al Journal Officiel el 
Decret d’utilitat pública de la línia  i, finalment, el setembre de 1995 es va realitzar 
l’aprovació del projecte tècnic i financer pel Ministre dels Transports. També, durant el 
1996, es van produir les declaracions d’utilitat pública de les estacions de Valença i 
Avinyó369. Finalment, el 10 de juny de 2001 s’inaugura el TGV Méditerranée. 
 
Tots els autors coincideixen a afirmar que el TGV Méditerranée va marcar un punt 
d’inflexió en els processos de decisió sobre grans infrastructures a França i va suposar un 
interessant aprenentatge dels planificadors, com la SNCF o el govern estatal, a l’hora 
d’involucrar els actors territorials en els moments de decisió de les infrastructures, el que 
Lolive (1999a) anomena la “territorialització del projecte”. L’aprenentatge va ser vàlid 
també per als múltiples opositors, que a mesura que avançava el conflicte anaven 
construint un “interès general regional” (De Carlo, 2002). 
 
Una altra constatació, en aquest cas de Jacques Lolive (1999b), és que el cost ambiental 
(en termes financers) del TGV Méditerranée va ser molt més elevat (el 17% de la despesa 
total) que els del TGV Sud-Est (el 4%) i el TGV Nord (10%). Jean Ollivro370 ho considera 

                                                   
367 A França els projectes infrastructurals importants s’han de definir com a “Utilitat Pública” per ser construïts. 
Tradicionalment, des de 1833, el procés de declaració dels objectius d’Utilitat Pública es realitza amb una consulta 
pública definida com una enquesta d’Utilitat Pública, on s’informa el públic i es demana l’opinió. Els comentaris són 
sintetitzats pels comissionaris que poden donar tres recomanacions: favorable, no favorable o favorable amb 
condicions. Per més infamació vegeu De Carlo (2002). 
368 Sobretot concernien espais naturals com la plana de Marsanne, el Tricasti o les zones inundables (Lolive, 1999). 
369 Els treballs de construcció de les vies al voltant d’Avinyó van començar el setembre de 1995, ja que la declaració 
d’utilitat pública se signa el maig de 1994, i el gener de 1995 es firma el protocol d’acord entre els agricultors i els 
serveis fiscals. Amb els acords també es creen els comitès de seguiment que inclouen els serveis de l’Estat, élus, 
associacions i SNCF (VV.AA., 2001). Amb posterioritat al començament de les obres, el 1997 es crea el Réseau Ferré 
de France, que esdevé propietari de la infrastructura ferroviària i responsable de les obres del TGV Méditerranée. El 
juny de 2000 s’acaben els treballs de construcció de les vies i el juliol comencen les proves amb combois pels nous 
traçats. 
370 Maître de Conférence, Université Rennes II , dins de VV.AA., 2001. 
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com una espècie de “droit de passage” per un territori marcadament contrari al TGV. Un 
exemple dels elevats costos són els ponts i viaductes al pas per la regió d’Avinyó, com ara 
el doble viaducte d’Avinyó, dissenyat per Jean-François Blassel, construït en formigó 
blanc per imitar el color del Palau dels Papes, i que ha resultat ser el més car de la línia 
TGV (570 milions de francs, 87 milions d’euros). Les raons d’aquest major cost estan de 
ben segur relacionades amb la magnitud del conflicte que hem descrit, un conflicte 
provocat per una major consciència i voluntat de participació i afavorit per les 
característiques d’un medi especial, amb una alta densitat de població, amb problemes de 
sòls fràgils, de vinyes, acumulació d’altres infrastructures (central nuclear, línies d’alta 
tensió, etc.). 
 
Però allò que ens interessa especialment del conflicte sorgit en el TGV Méditerranée és la 
desestabilització que van sofrir els agents locals, degut al procés de planificació dut a 
terme pels agents supralocals a l’hora de planificar el nou tren. El procés de planificació 
va tenir elements de negociació i diàleg, però també es va optar per tàctiques 
d’enfrontament i imposició. 
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7.2.3. Capacitat de creació d’un projecte de ciutat a partir del TAV 
 
 
A principis dels anys 90 l’àrea urbana d’Avinyó va saber que tindria una estació de TGV, 
dins la línia de TGV Méditerranée. La ubicació exacte de l’estació va ser problemàtica i molt 
discutida371, com hem vist, però es va aconseguir que es localitzés dins del municipi 
d’Avinyó (i per tant dins del Departament de Vauclusa i la Regió PACA). Històricament, 
el debat per la localització de l’estació central de ferrocarril d’Avinyó a finals del XIX 
també va suposar molt de temps, uns deu anys. “És la marca d’un territori molt difícil...” 
(VV.AA, 2001). La localització de l’estació a Avinyó implicava un cost ambiental 
important al municipi perquè havia de passar per la riba dreta de la Durença i això va 
comportar una greu conflictivitat interna. 
 
Un cop decidit tot això, calia decidir a quin lloc exacte del municipi es localitzaria l’estació. 
Hi havia tres possibilitats: Saint-Gabriel, Courtine-PLM372 i Courtine-centre. Eren el 
emplaçaments contemplats en l’Etude d’Impact de la Gare d’Avignon373 (VV.AA, 2003). 
L’Estudi va acabar decidint Courtine centre374 i va ser ratificat amb una enquesta d’utilitat 
pública el 1996375. Amb això es va tancar un procés de decisió de 5 anys. A partir d’aquí, 
el govern es replantejarà el seu model de ciutat. 
 
El model de ciutat anterior a l’arribada del TAV es pot resseguir amb el POS de 1984 
(però que va ser lleugerament modificat el 1995). El pla urbanístic (veure mapa 7-6) es 
plantejava un centre històric residencial i d’activitats comercials i turístiques, una primera 
corona residencial amb deconcentració d’alguns serveis i activitats terciàries, uns grans 
espais, al nord i sud-est, de vocació agrícola a protegir i, finalment, dos grans espais 
dedicats a activitats econòmiques, el sector de Montfavet (al sud-est) i Courtine (al sud). 
Aquests dos espais tenien una vocació econòmica molt diferent.  

                                                   
371 A Le Monde, 23-02-1999, es comenta que l’emplaçament de l’estació ha canviat fins a cinc vegades. 
372 PLM es refereix a la via fèrria que uneix Avinyó amb Tarascon. 
373 L’estudi d’impacte ambiental és un document oficial, realitzat pels serveis de l’Estat. Normalment, l’estructura de 
l’estudi consta dels següents apartats: àrea d’estudi, estat inicial dels espais i el medi, una comparació de les variants i 
l’opció del projecte sotmès a l’enquesta, opcions realitzades per les qüestions d’impactes en el medi i, finalment, els 
impactes i els mesures preventives o compensatòries relatives al projecte (VV.AA, 2003). L’estudi d’impacte 
ambiental és també completat amb un estudi dels impactes sòcio-econòmics previsibles. 
374 amb un cost estimat de 300 milions de francs (inclosos els destinats a la unió ferroviària amb l’estació central). Un 
dels aspectes que prescriu l’estudi d’impacte, i de manera molt detallada, és com ha de ser l’estació: on han d’estar els 
aparcaments, quantes places han de tenir, quines dimensions ha de tenir l’estació, quantes passarel·les, quins 
materials s’han d’utilitzar, etc. 
375 Els autors de l’estudi TGV Méditerranée. Un projet... des impacts... des polémiques (VV.AA, 2003) recorden que aquest 
estudi d’impacte ambiental, que hauria hagut de seguir vigent i utilitzat després de la construcció de l’estació de TGV, 
està oblidat i gairebé no es pot trobar en la seva totalitat, ja que està fragmentat i repartit en diversos despatxos de 
l’administració. 
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MAPA 7-6. Planejament urbanístic d’Avinyó segons el POS 

 
Font: web de l’ajuntament d’Avinyó (www.avignon.fr) 

 
L’espai de Montfavet era considerat el motor econòmic d’Avinyó, especialitzat en 
tecnologia agrícola i en comerç. S’hi troben les principals grans superfícies comercials (a 
mode de strada-mercato), el mercat agrícola a l’engròs (MIN) i el pol tecnològic Agroparc, 
recentment inaugurat (el 1990), ben comunicat amb aeroport i la A7 i amb molt d’espai 
per créixer. 
 
Courtine, en canvi, era pensat com un espai de creixement industrial i de grans superfícies, 
però no disposava de cap especificitat econòmica concreta (Helle, entrevista 5). Les 
indústries s’havien desplaçat cap aquest sector perquè es disposava d’espai per créixer, 
estació de mercaderies, zona portuària, indústries ja ubicades, residències degradades, 
espais verds sense posar en valor, etc. El sector de Courtine s’havia qualificat, en la seva 
part nord més propera a la ciutat, com a NA376 (zona destinada a futurs creixements 
d’activitats econòmiques), perquè després es desenvolupés en diferents ZAC (Zone 
D'aménagement concerté), és a dir espais productius. El sud de la zona d’activitats es va 
concebre com una àrea de reserva de la ciutat per a futurs creixements d’habitatges o 

                                                   
376 “zone d'urbanisation future à vocation principale d'habitat sous forme d'opération d'ensemble”. 



Capítol 7. El cas d’estudi d’Avinyó 

 276 

d’activitats econòmiques. L’arribada del TGV a Courtine va fer definir uns nous usos per 
aquesta àrea i, de fet, va provocar un canvi de model de ciutat. 
 
El govern municipal hagués preferit que l’estació s’hagués localitzat prop de l’Agroparc. 
De fet, era l’opció més lògica des del punt de vista econòmic. Hi ha un centre tecnològic 
especialitzat que necessitava estar ben comunicat amb altres ciutats, hi havia situat 
l’aeroport amb qui podia crear sinergies de transport i hi havia molt d’espai per 
creixements urbanístics. En el POS de 1984 s’havia optat clarament per aquesta zona com 
a un segon nucli de desenvolupament de la ciutat. 
 
Per això, amb la nova localització de l’estació a Courtine s’obligava al govern a pensar un 
nou pol de desenvolupament a Courtine, evidentment basat en activitats diferents de les 
estrictament industrials (hem de recordar que el TAV i el sector industrial no creen massa 
sinèrgies entre si). 
 
El primer que calia resoldre era la comunicació de l’estació amb la resta de la ciutat i l’àrea 
urbana, i fins i tot amb l’Agroparc i l’aeroport, espais que sí que creen sinergies amb el 
TAV. Per aquest motiu es va planificar un lligam ferroviari (virgule) i un de viari (LEO). 
Amb la LEO podem considerar que va néixer una idea nova, la d’unir l’àrea urbana 
viàriament (idea que sense el TAV potser no s’hagués realitzat). 
 
En segon lloc es va dur a terme el procés de creació d’un projecte (urbanístic i econòmic) 
nou per Courtine a través del Plan de référence du site de la presqu’île de Courtine (AREP et alii, 
2002). D’aquest Pla en surten projectes nous per al barri i per a la ciutat. El Pla no va ser 
encarregat pel municipi d’Avinyó sinó per la COGA (Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon), un àmbit de govern supramunicipal (EPCI) creat l’u de gener de 2001377 i que 
des de llavors s’encarrega de la planificació del barri. 
 
La COGA va encarregar a diversos experts l’estudi de les possibilitats de l’àmbit de 
Courtine378. La coordinació la va realitzar l’AREP379 (Aménagement Recherche Pôles 
d’Echanges) i Michel Desvigne380, com a assistents de la COGA. El Pla ha de guiar les 
actuacions en els propers 15 o 20 anys, i es dirigeix tant a l’ordenació dels espais naturals 
de la península de Courtine com dels barris situats al voltant de l’estació. Especialment 

                                                   
377 Actualment és una estructura formada per onze municipis que sumen un total de 157.760 habitants. 
378 Aquests van ser els equips d’arquitectes urbanistes de D. Perault, de Zublena-Pochy-Koifman, de C. De 
Portzamparc i de JM. Wilmotte. 
379 Organisme tècnic depenent de la SNCF. 
380 Un famós arquitecte-paissatgista amb despatx a París.  
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orienta també els principis de planificació del futur ZAC de l’estació. El pla preveu, un 
cop finalitzat procés de redacció, l’establiment de les fases d’actuació i la inserció dels 
resultats dins dels procediments reglamentaris de planificació, és a dir els futurs PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de la ciutat 
d’Avinyó i SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) intermunicipal.  
 
Com explica el membre de l’equip AREP, Marcel Bajard381, cada un dels equips 
d’arquitectes va ocupar-se de zones diferents de Courtine, i posteriorment es va  realitzar 
una síntesi de les quatre propostes. Perrault va tractar la zona al sud de les vies, més 
salvatge i isolada, que ha de constituir un pol futur de desenvolupament d’oci. A la part 
nord de les vies, Zublena-Pochy-Koiman van imaginar un parc d’activats, emblemàtic de 
la dinàmica d’Avinyó, que ha de ser –comenta Bajard- la primera imatge que tenen els 
viatges al arribar des del Roine. Portzamparc va reflexionar sobre l’estructuració del 
conjunt i la definició d’espais lliures, mitjançant accions com la inserció al medi de 
xipressos pel concepte d’illes de concentració d’habitatges. Finalment, JM. Wilmotte va 
organitzar els espais buits urbans, com l’avinguda de l’estació. 
 
La metodologia del pla, tal com s’especifica a la introducció, és de caràcter iteratiu382. 
Aquesta metodologia permet treballar per separat els diversos temes (tècnics, espacials, 
ambientals) amb la col·laboració dels actors públics i privats implicats en l’ordenació del 
territori383. En concret, els temes que es van treballar van ser quatre: les infrastructures i 
els transports, el medi ambient sostenible, la programació i la seguretat urbana. Les 
reunions temàtiques van ser dirigides per dos comitès de pilotatge, presidits pels élus 
d’Avinyó encarregats de l’urbanisme i el desenvolupament econòmic. 
 
Del Pla de Referència en surten nous projectes pel barri, descrits en els apartats anteriors, 
com la Ciutat de la formació, un nou espai de lleure i oci i de protecció paisatgística (Parc) 
que valoritza elements existents (aigua, paisatge, castell) i que no s’havia pensat en 
conservar abans, nous usos d’espais com la zona portuària, ara aprofitable per al turisme, 
noves vocacions de l’espai industrial cap un espai logístic. 
 
Per al conjunt de la ciutat, el nou model ha suposat el pas d’una ciutat amb dos espais de 
creixement diferenciats, a una ciutat bifront, amb dos espais econòmics altament 

                                                   
381 Intervenció feta el 21 de setembre de 2001, transcrita a Ouvrages en Contexte (VV.AA., 2001).  
382 És a dir que es basa en la discussió, les reunions, el treball en equip, i es torna a replantejar el tema diverses 
vegades. 
383 Es van fer una sèrie de reunions plantejades com a debats organitzats. Aquestes reunions estan transcrites en el 
Pla (AREP et alii, 2002).  
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tecnològics i del sector terciari avançat. Aquests espais no són, en principi, contradictoris i 
es poden compatibilitzar en molts aspectes. El problema és si Avinyó, amb les seves 
característiques de dimensió i posició, pot respondre a ésser doblement (o triplement, si 
considerem el turisme) especialitzada. 
 
El TAV ha provocat que el govern local traslladi les zones de creixement industrial a l’est 
de la ciutat (PLU) que eren abans dedicades a creixement residencial, ja que Courtine no 
acollirà aquests usos. També, després del conflicte al voltant de l’estació de Saint-Gabriel, 
el nou projecte de ciutat contempla la protecció de les zones verdes d’aquesta àrea 
(cinturó verd) en forma de corredor natural. Finalment, es preveu posar en valor la franja 
fluvial del Roine amb finalitats turístiques (veure mapa 7-2). 
 
 
7.2.4. Agents que participen en el projecte local i la seva dinàmica 

 
El govern municipal 
 
El govern municipal d’Avinyó és l’actor més directament afectat per la majoria d’aspectes 
de la planificació del TAV. L’estació se situa dins el seu municipi, així com els principals 
projectes derivats del TAV. Les competències del govern municipal han estat en els 
darrers temps, d’alguna manera, retallades. Les competències en programació econòmica 
han estat reorganitzades a nivell supramunicipal amb l’entrada en funcionament de la 
COGA. Per exemple, les actuacions a l’Agroparc, a Courtine i a l’aeroport són ara 
competència de la COGA. Tot i això, el municipi d’Avinyó té un pes preponderant dins 
aquesta administració. Les competències urbanístiques també estan més retallades. Per 
exemple, els nous PLU francesos han d’estar supeditats a les directrius que marquin els 
SCOT a nivell supramunicipal. En el cas d’Avinyó, com que no s’ha aprovat encara aquest 
darrer, no es pot aprovar el PLU municipal. 
 
Però, malgrat unes competències o unes altres, el problema principal del govern municipal 
d’Avinyó ha estat la manca de visió estratègica i, per tant, de capacitat d’actuació. Segons 
Cécile Helle (entrevista 5), els governants locals d’Avinyó, siguin d’esquerres o de dretes, 
no han sabut prendre les decisions a temps davant les diferents oportunitats que s’han 
presentat en els darrers vint o trenta anys. És a dir, que la ciutat no ha sabut anticipar les 
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coses que passarien384. En particular, l’actual alcalde i l’actual govern no han tingut 
capacitat de visió i de planificació de futur. Quan es va decidir el 1995 que l’estació estaria 
a Courtine això no es va convertir en un repte per construir un nou barri per a la ciutat, 
pensant en els propers deu anys. Una prova d’això és que el pes projectual de Courtine ha 
estat suportat per agents supralocals externs, com l’AREP o Michel Desvigne. No s’ha 
realitzat des del municipi. Aquest “només” hi ha participat. 
 
Helle creu que els governants locals estan marcats per una massa forta visió històrica de la 
ciutat (barri històric, el Palau dels Papes, el pont d’Avinyó, etc.). I aquesta visió no ha 
canviat amb l’arribada del TGV. La nova infrastructura podia haver completat la imatge 
tradicional de la ciutat amb una imatge de modernitat (ja que si hi ha un símbol de 
modernitat a França, aquest és el TGV)385. Per altra cantó, Helle assegura que aquesta 
visió històrica és compartida per altres agents de la ciutat, i que no tenen interès a canviar-
la. 
 
La COGA 
 
La COGA (Communauté d’Agglomération du Grand Avignon) és un actor recent en el territori 
avinyonès. És un àmbit de govern supramunicipal (EPCI) que es va crear l’u de gener de 
2001. Actualment és una estructura formada per onze municipis que sumen un total de 
157.760 habitants386 (veure mapa 7-7). La COGA es crea a partir de la Loi Chevènement  de 
1999 (veure annex) per la necessitat de governar les àrees urbanes i de crear projectes de 
desenvolupament territorial a nivell supramunicipal387. 
 
Els representants de la Comunitat d’Aglomeració, els Conseillers Communautaires, són 
designats pels Conseils Municipaux dels municipis membres, i sumen un total de 85 

                                                   
384 Helle (entrevista 5) posa com a cas contrari l’alcalde de Montpeller, Georges Frèche, que “quan va arribar a 
l’alcaldia a principis dels anys vuitanta ja tenia una idea de com volia la ciutat pel 2000. Tenia una visió de ciutat i va 
fer tot el possible perquè aquesta es realitzés.” 
385 I afegeix que “Això no implica que s’hagués d’oblidar la seva imatge tradicional de sempre; només s’hauria de 
completar amb la visió més moderna i tecnològica, que permetés una dinàmica econòmica, la qual cosa no permet la 
visió tradicional.” (Helle, entrevista 5) 
386 Avinyó (88.312 habitants), Caumont-sur-Durance (4.334), Jonquerettes (1.257), Le Pontet (15.877), Les Angles 
(7.754), Morières-les-Avignon (6.641), Rochefort-du-Gard (5.876), Saint-Saturnin-les-Avignon (3.883), Vedène 
(9.048), Velleron (2.700), Villeneuve-lès-Avignon (12.078). El pressupost per el 2003 de la COGA era de 142.092.112 
euros. 
387 Tal i com s’afirma des de la COGA, “La intermunicipalitat ha esdevingut avui en dia una ardent necessitat ja que 
el territori municipal és, evidentment, un perímetre massa exigu per a la posta en funcionament de certs projectes, 
com ara el desenvolupament econòmic, transports, , medi ambient o equipaments estructurants. La Comunitat d’Aglomeració no 
és pas un esglaó administratiu més, dins un país que ja en té massa. Exerceix unes competències en lloc dels 
municipis. És doncs, un esglaó per a compartir mitjans, un espai de solidaritat intermunicipal i un territori de 
projectes.” (www.avignon.fr, cursives i negretes dels autors) 
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membres388. La COGA exerceix certes competències cedides de forma progressiva pels 
municipis que en formen part. Les competències actuals són: 
 
Desenvolupament econòmic: posada en funcionament de les zones d'activitat d'AGROPARC, 
com Courtine IV a Avinyó389; participació al finançament de l’aeroport; en projecte, 
l’estructuració de l’acolliment i la prospecció de les empreses que es poden implantar a 
l’aglomeració. 
 
Planificació de l’espai comunitari: muntatge del projecte de planificació d'Avignon Confluences al 
voltant de l’estació de TGV; delegació del transport després del 1 de gener de 2003 
(transferència al SITURA). 
 
Xarxa de comunicacions d’interès comunitari: planificació de la xarxa de comunicacions de les 
zones d’activitat com Avinyó, els accessos a l’estació de TGV,  
 
I d’altres competències com equilibri social de l’hàbitat en el territori comunitari, política 
de ciutat, aigua i sanejament, aigües pluvials, medi ambient, equipaments dels serveis 
públics i equipaments culturals i esportius d’interès comunitari390 
 
La COGA, en la seva fase de creació, que és de forma voluntària, va tenir dificultats per 
atraure els municipis de Bouches du Rhône. Realment, els municipis al sud d’Avinyó 
pertanyents al departament de Bouches du Rhône tenen un curiós comportament de 
rebuig envers Avinyó. Si bé són municipis que participen en els fluxos urbans d’Avinyó, 
així com els serveis de la capital, com ara hospitals o escoles, no estan disposats a 
participar en la comunitat d’aglomeració degut a una aversió, potser també qualificable de 
por, a que la capital els absorbeixi la identitat i els exporti externalitats negatives urbanes. 
Certament, aquests municipis situats entre la Durença i les Alpilles gaudeixen d’un 
paisatge i un ambient privilegiat, amb activitats marcadament agrícoles, residencials i 
turístiques. Argumenten que la seva identitat cultural està més relacionada amb les ciutats 
del sud que no pas amb Avinyó (toros). Per exemple, són ben pocs els ponts (no 
metafòrics, sinó reals) que travessen la Durença per unir els dos territoris, i no sembla que 
els del sud estiguin gaire interessants en construir-ne més. Aquests municipis ja havien 
creat coalicions en contra del pas del TGV, en forma d’una associació anomenada 
                                                   
388 30 d’Avinyó, 5 de Caumont-sur-Durance, 3 de Jonquerettes, 8 de Le Pontet, 6 de Les Angles, 6 de Moriéres-lés-
Avignon, 6 de Rochefort-du-Gard, 5 de Saint-Saturnin-lés-Avignon, 6 de Vedéne, 3 de Velleron i 7 de Villeneuve-
lez-Avignon. 
389 També d’altres projectes a Fontverte, Saint-Tronquet i la Tour Blanche au Pontet i Balarucs a Caumont sur 
Durance. 
390 Font: http://www.avignon.fr/fr/ecodev/environ/coga.php 
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Solidarité 13, enfrontada als grands élus de la Regió PACA (Lolive, 1999a). El conflicte del 
TGV pot haver agreujat l’aversió391.  
 
Segons Cécile Helle (entrevista 5), els actors que conformen la COGA comparteixen els 
objectius marcats per la llei que promovia la seva creació però, en canvi, “la seva ambició 
no està a l’alçada d’aquests plantejaments inicials.” Al contrari, pensa que la COGA no ha 
aportat quasi cap projecte en comú. La principal activitat que realitza és la recaptació de 
l’Impost d’Activitats i el reparteix de manera solidària entre els municipis. “En aquests 
moments actua més com una màquina financera que com a promotora de projectes en 
comú.” A més, en alguns casos ha promogut algun projecte que hauria de ser d’interès 
municipal. Per exemple se li va traspassar les competències per millorar una via d’accés a 
l’aeroport d’Avinyó, quan era una obra municipal. “No és pas això el què jo entenc com a 
projectes territorials.” (Helle, entrevista 5)  
 
El departament de Vauclusa 
 
L’administració del departament de Vauclusa i, en particular, la figura del Prefecte, han 
tingut un paper important en tot el procés de planificació del TAV a Avinyó. En 
pràcticament tots els projectes hi ha la participació del Prefecte de Vauclusa. El Prefecte 
sembla ser un actor capaç de produir consens entre actors públics supralocals (Estat, 
Regió PACA, SNCF) i locals, tan inferiors (municipis, agrupacions de municipis) com del 
mateix nivell (els altres departaments de Gard i Bouches du Rhône). També crea consens 
amb els actors no institucionals i privats (Cambra Comerç, Universitat, institucions de 
recerca, empresaris). L’existència de la figura del Prefecte és imprescindible en cas 
d’Avinyó per la gran necessitat que hi ha de consens entre institucions de demarcacions 
administratives diferents. La posició geogràfica de la ciutat comporta que no es puguin 
portar a terme certs projectes sense posar d’acord tres departaments (Vauclusa, Gard, 
Bouches du Rhône), dos Regions (PACA i Llenguadoc-Rosselló) i diversos municipis. Per 
exemple, el Prefecte de Vauclusa, Pierre Mongin, va ser l’encarregat de promoure entre els 
municipis la creació de la comunitat d’aglomeració392. 

                                                   
391 El fet és, però, que aquest espai gaudeix dels beneficis de tenir a prop una ciutat com Avinyó, però intenten evitar 
els prejudicis. Un exemple que ens interessa especialment aquí és el fet que aquest espai és dels més beneficiats de 
l’arribada del TGV a Avinyó, ja que nombrosos nous residents o segons residents provinents de l’àrea urbana de 
París, amb alt poder adquisitiu, s’hi ha instal·lat.  
392 Amb a una missiva del 17 de gener de 2000, dels ministres de l’Intérieur, de l’Equipement i de l’Aménagement du 
Territoire, on es diagnosticava la situació d’Avinyó: “El dèficit d’organització i de cooperació intermunicipal és un 
handicap gran per al desenvolupament harmoniós i per la posta en valor de les riqueses naturals i patrimonials 
d’aquesta aglomeració que coneix dificultats de natures diferents, i sobretot un domini insuficient de la urbanització 
de l’espai (...) i problemes socials importants.” (Le Projet Territorial de l’Etat en Vaucluse, 2000, pp. 72-73). El 
Prefecte defensava el 2001 (VV.AA, 2001) la creació d’una comunitat el més extensa possible (idealment els 36 
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Actors econòmics 
 
També podem destacar la presència d’altres actors locals actius, com per exemple els 
relacionats amb el món empresarial. La Cambra de Comerç (Chambre de commerce et 
d’industrie d’Avignon et de Vaucluse) és un actor present en la gestió d’infrastructures com 
l’aeroport d’Avinyó o serà la responsable de l’explotació del centre de congressos de la 
“Ciutat de la Formació” de Courtine. 
 
Tot  això, la Cambra de Comerç va ser crítica amb el projecte de ciutat a Courtine i va 
denunciar l’immobilisme del govern municipal en aquest projecte (Helle, entrevista 5). El 
president de la Cambra és de l’opinió que la planificació del barri està anant massa lenta i 
no entén com Avinyó està perdent l’oportunitat de valoritzar aquest barri, que s’hauria 
d’haver engegat ja des de 1995. 
 
Una altra associació de tipus empresarial és Grand Avignon, o més ben dit “Association de 
développement et de cadre de vie du Grand territoire d’Avignon”393.  Va crear-se dins un context 
econòmic especialment difícil, on moltes empreses locals estaven essent absorbides per 
d’altres de nivell nacional i internacional. Per aquest motiu, durant els anys 1990 i 1995, 
els responsables de grans empreses van començar a plantejar-se quin era el futur de la 
regió del Gran Avinyó, és a dir de l’àrea d’influència de la ciutat394. Van decidir promoure 
el debat entre els poders públics, com les Cambres de Comerç i Indústria o la unió 
patronal, però no van tenir cap reacció destacable (VV.AA., 2001). Davant l’immobilisme 
general en relació a la situació econòmica, aquests caps empresarials –en aquell moment 
una quinzena– van decidir fundar l’associació el setembre de 1995. Una de les primeres 
accions de l’Associació va ser dirigir-se als professionals per iniciar una reflexió sobre el 
desenvolupament i la millora de l’entorn (cadre de vie)395. 
 

                                                                                                                                                               
municipis del bassin de vie). En aquells moments inicials, la comunitat d’Avinyó comptava només amb vuit municipis 
(set de Vauclusa i només un de Gard), i el Prefecte es declarava confiat en l’engrandiment de la comunitat cap a l’est i 
a l’oest (com així s’ha produït), però era més pessimista que els municipis del sud, dins del departament de Bouches 
du Rhône. 
393 Grand Avignon està presidida per una oficina col·legial de tres co-presidents (un per cada departament implicat) i 
agrupa un centenar d’adherits que alimenten el funcionament dels serveis de l’associació. No disposa de cap 
subvenció pública, sinó que es financia a través dels seus afiliats (una desena de quotes anuals de mil francs).  
394 Una àrea delimitada per Carpentràs, Aurenja (Orange), Sant Romièg (Saint-Rémi), Cavalhon i Tarascon. 
395 Els objectius de l’associació són dos: recuperar les condicions de desenvolupament, susceptibles d’atraure noves 
activitats, i crear valor afegit. “L’objectiu de fons reivindicat per Grand A és afavorir la pertinença dels ciutadans i 
actors econòmics a un territori més ampli per a la construcció de projectes de xarxa.” (VV.AA, 2001). 
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Des de bon principi l’Associació va centrar-se en les qüestions referents a les grans 
infrastructures, és a dir la zona de Courtine al voltant de l’estació TGV i la nova lianson 
Est-Ouest (LEO).  
 
Un dels eixos de treball de l’Associació ha estat crear dinamismes a partir d’una millor 
comunicació. Per exemple va organitzar reunions amb els municipis, així com amb els 
diferents actors socioeconòmics, sindicats, pagesos, empreses i cambres de comerç. 
Aquestes treball realitzat entre 1997 i 1999 va permetre acordar els principals elements 
condicionants del futur d’Avinyó, tenint en compte les grans directives de l’Estat i Europa 
i les grans infrastructures (TGV i LEO). 
 
Una iniciativa de Grand Avignon va ser la demanda de creació d’un comitè d’aglomeració 
per reagrupar les administracions locals, les associacions i els representants de l’Estat. Va 
durar un any. Sembla ser que la manca d’iniciativa del municipi d’Avinyó va fer fracassar 
aquesta experiència. Tot i això, es valora com una experiència positiva el fet d’iniciar una 
veritable comunicació entre els múltiples actors, encara que no s’acordés cap projecte 
concret (VV.AA., 2001). 
 
“L’associació no pretén pas substituir els treballs dels serveis deconcentrats de l’Estat, (...). Reivindica, en 
canvi, una visió de conjunt, de projecte, la qual manca als serveis de l’Estat dividits administrativament. 
Facilita notablement la comunicació entre els actors, promovent una metodologia de treball més que no 
pas un projecte elaborat, una metodologia que consisteix essencialment a respectar l’altre.” (VV.AA., 
2001) 
 
Associacions ambientalistes 
 
Degut al conflicte del traçat del TGV MED van sorgir nombroses associacions de 
defensa del territori, agrupades en una federació anomenada Environnement et TGV. Més 
tard, amb el conflicte de l’estació d’Avinyó es va crear també l’associació Sauvegarde de la 
ceinture verte d’Avignon. La localització de l’estació va comportar una greu conflictivitat 
interna de la ciutat. Com hem dit, l’opció volguda per el consistori municipal era Saint-
Gabriel, i una de les raons principals que s’escollís Courtine va per les pressions populars. 
 
Saint-Gabriel està dins l’anomenada “anella verda” (“ceiture verte”) d’Avinyó, la darrera 
franja dedicada a l’agricultura de la ciutat, amb fortes arrels històriques i amb un gran 
simbolisme per la ciutat. La possible localització de l’estació va provocar la mobilització 
dels habitants, sobretot dels agricultors. Fins i tot van haver-hi campanyes d’intimidació 
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dels polítics locals que culpaven de bloquejar el desenvolupament agrícola de la zona396. 
La problemàtica de l’estació va provocar, fins i tot, que tant l’Ajuntament com el 
Departament de Vauclusa passessin a ser governats pels partits de dretes, quan 
històricament havien estat d’esquerres. Per exemple, un habitant de Saint-Gabriel va 
presentar-se com a candidat a les eleccions cantonals397 i va superar en vots, fins i tot, al 
Conseller General del Departament sortint, del Partit Socialista398. 
 
Com a conclusió de la dinàmica dels actors locals d’Avinyó podem valorar uns elements 
negatius i uns de positius. En primer lloc, la dinàmica interna ha estat marcada per una 
manca de cohesió interna evident, i fins i tot d’identitat399, amb múltiples desacords entre 
diversos agents, com el municipi i les associacions ambientalistes, o els municipis de 
Bouches du Rhône que no volen formar part de la COGA. La manca de cohesió ha estat 
deguda també a que no hi ha hagut cap actor local capaç de promoure una visió 
innovadora i liderar clarament els demés actors al voltat d’un projecte nou per Avinyó. La 
visió, en tot cas, ha estat elaborada per actors tècnics externs com l’AREP través del Pla 
de Referència. 
 
Hem de recordar que Avinyó es troba en un territori difícil, amb una posició geogràfica 
descentrada que obliga a posar d’acord molts actors per a la transformació d’un barri com 
Courtine. També hem de tenir en compte d’altres handicaps que ha patit la ciutat, com ara 
una planificació conflictiva del TGV, o l’acumulació de figures i rols administratius 
diferents que provenen de les lleis de descentralització franceses (veure annex), a vegades 
complicats de posar en pràctica. 
 
Però també podem veure-ho d’una manera positiva. Avinyó ha tingut la necessitat de 
posar d’acord molts actors locals diferents, municipis, departaments regions, ha hagut de 
construir processos de governance entre diversos actors per tirar endavant un projecte de 
desenvolupament del barri de Courtine. Aquesta tasca hagués estat encara més difícil, 
segurament, si no haguéssin existit figures de planificació i gestió del territori com les que 

                                                   
396 Per exemple, hi havia un regidor de l’Ajuntament que habitava a la zona i que s’ocupava dels temes de 
desenvolupament local (encarregat adjunt de Desenvolupament Econòmic), que va ser amenaçat i que va haverde 
suportar manifestacions davant del seu domicili, intimidacions als seus fills i coses com aquestes (Helle, entrevista 5). 
397 Una circumscripció infradepartamental per escollir els candidats al Departament. Són les eleccions que decideixen 
el Consell General, és a dir el Consell del Departament.  
398 La diferència va ser del 10%. Això li va permetre presentar-se a la segona volta de les eleccions deixant fora el 
candidat d’esquerres (Helle, entrevista 5). 
399 En un estudi realitzat pel paisatgista Jean Pierre Clarac (VV.AA., 2001) s’arriba a la conclusió que la consciència 
col·lectiva a nivell d’àrea urbana d’Avinyó no existeix, sinó que es juxtaposen tres sentiments diferents de pertinença 
a zones diferents: la Comunitat d’Aglomeració del Gran Avinyó, el Gard i la zona situada als peu de les Alpilles. 
L’autor creu que hauria d’existir una visió compartida per tots els actors implicats en el futur del seu paisatge, i 
“englobar-los dins un projecte a una escala més alta”.  
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s’han creat a França, com la COGA. També es pot veure el costat positiu de la 
jerarquitzada organització del territori francès, on el Departament desenvolupa un rol 
important. La figura del Prefecte s’ha erigit com a portador de consens entre els diversos 
actors locals, un rol que difícilment podria haver exercit l’alcalde d’Avinyó. També té el 
seu costat positiu l’existència d’agències tècniques al servei del desenvolupament local, 
com l’AREP, amb uns quadres tècnics especialitzats, que serien difícils de trobar a 
l’interior de les administracions locals. 
 
Un exemple de dinàmica entre els actors locals, com hem dit, en un territori difícil, pot ser 
la planificació de la LEO. És una via pensada a escala d’àrea urbana que transcorre per 
llocs problemàtics, ambientalment i tècnica, de tres departaments i dues regions. El 
finançament és el previst dins el contrat de plan Etat/Région PACA, i per qüestions com 
l’intercanviador de Courtine el Conseil Général de Vaucusa és un partenaire financer. 
 
Un altre exemple és la planificació del barri de Courtine. La panificació urbanística vigent 
del barri correspon al municipi d’Avinyó (POS), que serà modificada (PLU) segons les 
indicacions les Plan de Réferénce, un pla urbanístic i econòmic elaborat per encàrrec de la 
COGA, pels serveis de la SNCF (AREP). Al mateix temps l’aprovació urbanística ha de 
ser ratificada per la planificació territorial de l’SCOT. En el cas concret de la Cité de la 
formation, la competència de la seva planificació és de la COGA, qui ha realitzat el Pla és 
l’AREP, i la Chambre de commerce et d’industrie d’Avignon et de Vaucluse serà la responsable de 
l’explotació del centre de congressos. Per a la resta d’espai de Courtine s’han hagut de 
posar d’acord agents com la CMT o la CNR. CITADIS400, una societat pública de 
planificació, és la responsable de planificar el Pôle d’affaires TGV. 
 
En els moments de decisió sobre on s’havia de localitzar l’estació TAV d’Avinyó, els 
governs del municipi d’Avinyó i el departament de Vauclusa (a més de la Regió PACA) es 
van posar d’acord per a que l’estació es localitzés al municipi d’Avinyó. Segurament, 
hagués estat més difícil exercir un paper de lideratge institucional per aconseguir un 
procés de transformació territorial a Avinyó si l’estació s’hagués situat fora dels seus 
límits, davant la complexitat administrativa d’aquest territori. 
 
 
 
 

                                                   
400 Creada el 1960 pel Departament de Vauclusa i l’Ajuntament d’Avinyó dedicada al desenvolupament dels ZAC i a 
la renovació urbana (www.citadis.com). 
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7.2.5. Àmbit territorial dels projectes 
 
És difícil diferenciar els diferents àmbits de projectualitat a partir del TAV. En primer lloc 
podem descriure un projecte a nivell municipal. Aquest projecte s’explicita a través del 
nou Pla urbanístic (PLU) a part d’altres instruments complementaris com el PDU (Plan de 
Déplacements Urbains), el PLH (Programme Local de l’Habitat) o el Contrat de Ville401. Es 
planteja un municipi amb un centre històric amb funcions administratives i comercials, i 
dos centres perifèrics d’activitat econòmica, Agroparc i Courtine. El canvi principal de 
projecte que ha comportat el TAV ha estat el considerar Courtine com un nou centre de 
desenvolupament terciari avançat. S’han estat planificant els usos del barri a través de Pla 
de Referència i s’ha plantejat com se li podia donar connectivitat amb la resta de la ciutat. 
 
Tot i això, la planificació del barri de Courtine ha tingut una vocació des del principi a 
nivell d’aglomeració, d’àrea urbana. No en va la institució encarregada de planificar-lo ha 
estat la COGA. Una de les proves de la vocació d’àrea urbana és la planificació de la 
LEO, que donarà accessibilitat a l’estació des dels diferents municipis al voltant d’Avinyó. 
 

                                                   
401 Recordem que aquest contracte és un dels contemplats dins dels contrats-plan Etat-région previstos per la LOADDT 
(veure annex). Amb aquest contracte, les parts es comprometen a portar a terme de forma concertada polítiques de 
desenvolupament solidari i de requalificació urbana. L’elaboració del Contrat de Ville va ser encarregada a l’Agence de 
développement social et urbain (ADSU) i va ser signat el juliol de 2000 (abans de la comunitat d’aglomeració, per aquest 
motiu no existeix encara en contrat d’agglomération). Les directrius, desenvolupades a escala de la ciutat, han de ser 
aplicades en el futur a escala de l’aglomeració. L’objectiu és de convertir aquest contracte en una planificació social i 
urbana amb el futur contrat d’agglomération. 
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MAPA 7-7. Àmbits de planificació supramunicipal a Avinyó (estat al 1 del 10 de 2003) 
 

 
 
Línia contínua: COGA 
Línia discontinua: SCOT  
 
 
Font: Plan Local d’Urbanisme, 2003 

 
Tot i la vocació de la COGA de crear projectes a escala d’aglomeració, com hem vist, els 
resultats no han estat massa engrescadors. Cal esmentar la dificultat de crear, fins i tot, 
l’àmbit territorial d’acció de la COGA. Com es pot apreciar en el mapa 7-7, entre els 
municipis que la formen no n’hi ha cap del departament de Bouches du Rhône, per la 
negativa d’aquesta a participar-hi, com hem vist abans. Tot i això, hi ha d’altres projectes a 
nivell de COGA no lligats directament amb el TAV que poden ajudar en el futur a crear 
un àmbit projectual comú, com l’Agència d’Urbanisme de l’Aglomeració402 o el turisme403. 
                                                   
402 És un projecte que té per finalitat ordenar la realitat urbana de l’aglomeració. Cal definir els municipis que 
s’adheriran i els altres partenaires principals de l’urbanisme, un consens sobre les grans orientacions urbanes de 
l’aglomeració per assegurar la coherència del conjunt. Com s’assegura en el projecte, aquesta coherència no es pot 

0 5 10 km
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SCOT 
 
Un altre àmbit territorial de projecte és el SCOT (Scéma de Cohérence Territorial). Recordem 
que amb la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, de 13 de desembre de 2001 (veure 
annex), es va preveure la necessitat de realitzar els SCOT, en aquest cas a partir del bassin 
de vie d’Avinyó404. Aquest Schéma ha de permetre integrar a una escala adequada el conjunt 
de problemàtiques de l’aglomeració, com ara l’organització del territori o les funcions per 
a cadascun dels grans espais com l’habitatge, els transports públics, la xarxa viària, etc.  
 
El perímetre per realitzar l’esquema SCOT (veure mapa 7-7) és proposat pels élus i 
aprovat pel Prefecte. És a dir, que formar part de la delimitació de l’SCOT (EPCI) és una 
qüestió voluntària. Per aquest motiu hi ha inscrits municipis 24 municipis, alguns força 
llunyans d’Avinyó, com Caderousse, Jonquières o Couthéon, que graviten sobre Orange, 
però que, degut a la majoria en aquest darrer municipi del partit d’extrema dreta Front 
National, han preferit fer projecte amb Avinyó. Un altra cas és la total inexistència de cap 
municipi del departament de Bouches du Rhône pels motius que abans esmentàvem. 
 
L’instrument de planificació d’aquest àmbit s’anomena MAGA (Mission d’aménagement du 
Grand Avignon) i es fa al si del Departament de Vauclusa. És un pla d’ordenació on es 
realitzen diferents estudis temàtics405 a nivell de l’aglomeració d’Avinyó per determinar, 
més endavant, el schéma de cohérence territoriale.  
 
Departament de Vauclusa 
 
La darrera escala territorial que podem mostrar com a àmbit projectual és el Departament 
de Vauclusa. Com hem vist, Avinyó i l’estació de TGV queden molt allunyades de certs 
espais del Departament i per aquest motiu han prevalgut altres àmbits de projecte. Tot i 
                                                                                                                                                               
trobar sinó dins d’una estructura partenarial dedicada a aquest objectiu, tal com han fet la major part de les grans 
aglomeracions franceses. Aquesta Agència agruparà professionals amb competències diverses com urbanistes, 
economistes, especialistes de transport, dissenyadors. La vocació principal serà la realització d’estudis que permetin la 
definició, la coordinació i la gestió de projectes de desenvolupament urbà, econòmic, social i cultural des del 
desenvolupament sostenible. Els principals partenaires de l’Agència són la COGA, l’Estat, la ciutat d’Avinyó, l’E.P.C.I. 
responsable del SCOT, les chambres consulaires, especialment la de comerç i indústria (CCI), altres persones públiques, 
implicades per naturalesa en el desenvolupament l’Àrea Urbana (altres municipis importants, membres o no de la 
COGA; associacions de municipis que disposen de la competència d’urbanisme ; consells generals o regionals ; 
Universitats… ). 
403 En l’estratègia d’Avinyó es considera important organitzar les sinergies que es poden donar entre els municipis de 
l’àrea urbana per a l’acolliment turístic, el desenvolupament de circuits comuns, la mobilització de nous recursos, 
l’organització de la promoció, la creació i comercialització dels circuits turístics. 
404 El bassin de vie és la regió on l’afluència d’Avinyó és preponderant. Els residents habiten a menys d’un quart d’hora 
del seu lloc de treball. Està format per 36 municipis, 14 de Vauclusa,  11 de Bouches du Rhône i 11 de Gard. 
405 Els desplaçaments, els paisatges, el desenvolupament econòmic, l’agricultura, l’hàbitat, la noció d’identitat cultural. 
Cal esmentar que cadascuna de les DDE implicades fan els estudis relatius als espais situats en el seu territori. 
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això, el Departament, com a unitat territorial, disposa d’un tipus de pla estratègic 
recentment realitzat, anomenat Le Projet Territorial de l’Etat en Vaucluse. 2000-2003 
(Departament de Vaucluse, 2000). En el Pla es fa una diagnosi, s’escullen els temes clau i 
es donen unes recomanacions d’intervenció, però el TGV no hi apareix amb un rol 
preponderant. 
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7.3. Conclusió: avaluació de la dinàmica de l’SLoT 
 
7.3.1. Avaluació del procés 
 
Xarxa d’actors locals 
 
Els subjectes locals actius són força nombrosos i conformen una xarxa local extensa, 
encara que amb lligams febles, marcats sovint per relacions bàsicament administratives. La 
xarxa està formada pel govern municipal d’Avinyó, la resta de municipis de l’aglomeració 
a partir de la COGA, el govern departamental de Vauclusa, els altres dos departaments 
(Gard i Bouches du Rhône), la Cambra de Comerç, associacions d’empresaris, 
associacions ambientalistes, CMT, CNR, etc. 
 
El govern municipal no ha exercit un rol de lideratge i visió, quan és l’actor que tenia més 
possibilitats i capacitats d’exercir aquestes funcions (Helle, entrevista 5). Tampoc ho ha fet 
la COGA, un fet explicable si tenim en compte que s’ha creat molt recentment i no ha 
tingut gairebé temps d’assentar-se com una administració més del territori. Davant 
d’aquesta situació el Prefecte del Departament sembla erigir-se com el líder (o almenys co-
líder) de la transformació de Courtine. El prefecte pren aquest rol com a representant de 
la potent maquinària administrativa francesa, que dóna al Departament un pes polític fort 
i unes capacitats tècniques de planificació importants. Un exemple del colideratge i la 
importància tècnica del Departament és que una societat pública com CITADIS, formada 
pel municipi d’Avinyó i el Departament de Vauclusa, és l’encarregada de planificar el Pôle 
d’affaires TGV. 
 
Entre els subjectes que planifiquen els principals projectes al voltant del TGV hi ha 
col·laboració, no hi ha conflictivitat, però és una col·laboració gairebé passiva. Moltes 
funcions, com la visió del futur del barri de Courtine, semblen estar delegades a 
institucions de planificació, com l’AREP, o a professionals reconeguts (Desvigne, Perault, 
Zublena-Pochy-Koifman, Portzamparc, Wilmotte) que en realitat són actors externs. 
Potser amb aquest procediment les institucions polítiques acaben interioritzant els 
projectes externs i el resultat és positiu. També es pot donar el cas que el projecte, 
tècnicament impecable, no es vegi com a propi per part de la ciutat. En tot cas, la manca 
de visió explicaria també per què el projecte de planificació de Courtine s’ha retardat tant 
en el temps. Deu anys després de saber-se la localització de l’estació encara no s’ha 
materialitzat gairebé cap dels projectes. 
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Els processos de planificació han donat cert joc a la participació d’alguns agents. L’Estudi 
d’Impacte Ambiental va permetre la participació de la població amb l’Enquesta d’Utilitat 
Pública. El Plan de réference va captar la opinió dels agents econòmics i socials. Tot i això, la 
implicació de la població en el nou projecte de ciutat no ha estat elevat. Cal destacar, però, 
que els processos de participació, establerts per llei, que s’estan portant a terme per 
redactar el nou PLU (Plan Local d’Urbanisme) poden ajudar a crear una major dinàmica 
interna en el futur. 
 
Àmbit territorial de la xarxa d’actors 
 
Una de les característiques principals de la xarxa d’actors és la seva diversitat territorial, 
tant pel fa a les administracions com pels agents privats. S’hi troben les administracions de 
tres departaments i onze municipis. Els agents privats estan representats per les diverses 
associacions ambientalistes (més aviat desactivades després del conflicte del TGV) del 
municipi d’Avinyó, de Bouches du Rhône de Gard, o diferents agents dels tres 
departaments al voltant dels empresaris de l’associació Grand Avignon. 
 
La legislació francesa per a la planificació supramunicipal (veure annex) i la individuació 
de diverses àrees geogràfiques funcionals com a àmbit de referència (com el bassin de vie), a 
part de la pròpia realitat urbana complexa, segur que han ajudat que els agents de l’àrea 
urbana col·laborin, tot i tractar-se de límits administratius diferents. 
 
Una consideració que es pot fer és que potser, al tractar-se d’una xarxa d’actors extensa 
territorialment fa més difícil que s’hagin creat lligams forts. Encara que això, en principi, 
no té per què dependre de l’àmbit territorial, sinó d’altres característiques com la manca 
d’una identitat comuna forta a nivell d’àrea urbana. L’àmbit que podríem considerar com 
a propi de l’SLoT seria, per tant, el de l’àrea urbana d’Avinyó, encara que la majoria de 
projectes es produeixen dins del municipi. 
 
Relacions amb el milieu 
 
L’element més important del milieu que ha resultat reconegut com un recurs per a la ciutat, 
i que fins ara ho havia estat en molt menor mesura, és la península de Courtine. Ha estat 
reconegut d’una manera un tant forçada perquè el govern local preferia construir l’estació 
a l’Agroparc. Aquest espai s’ha vist com una forma de potenciar els sectors ja existents 
(turisme, logística, R+D en agroalimentació) i potenciar-ne de nous (ciutat de la formació) 
que permetin atraure empreses i riquesa a la ciutat. 
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El procés de planificació del TAV ha tingut com un dels eixos centrals de 
desenvolupament l’aprofitament dels recursos turístics (arquitectònics, culturals, 
paisatgístics) que ja s’aprofitaven fins ara. Ha intentat potenciar-los amb una millor 
accessibilitat a mercats més amplis a partir del TAV, i amb els equipaments situats a 
Courtine. En primer lloc, el nou parc hoteler, que augmentarà la capacitat i la qualitat de 
l’acolliment. També, la creació d’una zona verda que tindrà com a fil conductor els 
elements del paisatge de la zona, com l’aigua, el Castell de Courtine, la vegetació de ribera, 
els canals, etc. I finalment, la potenciació del turisme fluvial, en ple creixement, a partir 
dels espais litorals del Roine. Tot i ser recursos endògens, el TAV no representarà canvis 
substancials en el sector turístic d’Avinyó. 
 
La logística també es potenciarà a partir dels recursos de Courtine. El nou projecte de 
reordenació general del barri comporta la millora de les condicions per desenvolupar 
aquest sector a partir de la millora dels equipaments de la CNR, l’estació de mercaderies 
CMT i els espais industrials.  
 
El nou projecte crearà una Ciutat de la Formació a Courtine, el projecte emblemàtic de la 
nova estació. En aquest cas es tracta de crear un nou recurs que no existia a partir de la 
construcció d’una sèrie d’equipaments com un campus, un centre de seminaris, una 
pedagoteca i un pavelló del coneixement. Sense dubte, les funcions de la Ciutat de la 
Formació poden considerar-se també una millora per a un recurs local com són els 
treballadors. La qualitat de la formació dels treballadors pot restar en el temps i formar 
part del milieu local. Tot i això, aquest recurs no és exclusiu d’Avinyó (ja que la formació 
no ha de ser massa especialitzada), i es podria reproduir en d’altres llocs. 
 
Finalment, podríem esmentar que amb l’estació TAV i la LEO es donarà accessibilitat i es 
potenciarà la centralitat de l’Agroparc, el centre de recerca i producció alimentària que es 
configurava ja com un dels recursos més importants de la ciutat.  
 
 
Cohesió funcional 
 
Les característiques del sistema local territorial d’Avinyó serien les d’un sistema amb un 
feble tancament operatiu i amb una obertura important d’actors i de projectes exteriors. 
El resultat ha estat que els elements econòmics que caracteritzaven Avinyó, com el 
turisme o l’agroalimentació, han tingut transformacions petites o insignificants, mentre 
que s’ha apostat per una nova especialització no existent fins ara, oberta a atraure 
empreses de l’entorn. 
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En termes sistèmics, no és que hagi variat l’organització interna, sinó que l’arribada del 
TAV no ha provocat canvis qualitatius en aquesta. No s’han debilitat els recursos 
endògens, simplement no s’han potenciat massa. En canvi, s’ha introduït un element nou, 
la Ciutat de la Formació, que respon a factors localitzatius exògens que s’adapten a una 
estructura externa. 
 
La manca de tancament seria per causa tant de factors externs com interns. Pel que fa als 
externs, el més important pot ser derivat de la conflictivitat que es va produir en tot el 
procés de planificació del TGV Méditerranée. Una de les vies de resolució del conflicte va 
consistir en el trencament de les aliances entre els governs locals i les associacions 
ambientalistes. Aquest trencament, si bé va possibilitar la construcció final del traçat i 
l’estació, hauria tingut conseqüències negatives en l’interior del sistema en forma de 
pèrdua de confiança entre agents. La conflictivitat entre els agents va provocar, per 
exemple, el canvi de forces polítiques en el govern de la ciutat i en el Departament. 
 
Els factors interns serien els ja esmentats, la manca de visió i lideratge de les institucions 
polítiques locals, tant del govern municipal com del de l’aglomeració (COGA). 
Especialment és la capacitat de lideratge per a la transformació el que permet que un 
sistema estigui unit. El lideratge, però, ha d’anar precedit d’una visió de la transformació. 
La visió de la ciutat del govern municipal, en comptes de prendre el TAV com a revulsiu 
per a un nou projecte de ciutat, ha consistit en un retorn a les característiques històriques 
de la ciutat, una visió que podríem qualificar de reactiva, causada potser pel mateix 
conflicte de TGV. Una raó que pot explicar la falta d’una visió innovadora de la ciutat pot 
ser també la manca de crisi, econòmica o territorial, que no ha fet moure la ciutat cap a un 
nou projecte local. Una altra raó podria provenir de la conflictivitat viscuda, que hauria 
causat la manca de visió, de voluntat de canvi, cap un nou projecte de ciutat. Tot i això, el 
feble tancament operatiu de l’SLoT d’Avinyó es veuria atenuat per l’existència d’una 
maquinària tècnica i política forta que ha permès seguir endavant amb la transformació de 
Courtine. 
 
Aquesta transformació, però, ha estat protagonitzada per actors externs i ha seguit una 
lògica de posicionament en un territori ampli. D’aquí la qualificació que fèiem d’un 
sistema obert a les influències externes. Com hem dit, els planificadors de Courtine han 
estat l’agència AREP, depenent de la SNCF, i un conjunt de professionals de l’urbanisme i 
el paisatgisme. El resultat ha estat un projecte on els principals agents que n’han sortit 
afavorits són agents “transversals”, és a dir agents locals que tenen, o simplement 
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pertanyen a, una lògica externa. És el cas de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône), que el 
nou projecte li permetrà posar en valor tota la zona portuària, diversificant l’espai amb la 
logística i el turisme. Una altre cas és el CMT (Chantier Multitècnic de Champleury) que 
tindrà a la seva disposició nous espais per a la logística i el terciari avançat. Finalment, la 
gran superfície comercial CARREFOUR COURTINE també veurà millorada la seva 
posició en el territori d’Avinyó. La gran superfície era la que tenia un volum de negoci 
més baix de la ciutat a causa de la seva posició poc accessible i a la llunyania de centres 
habitats amb cert poder adquisitiu. Amb el nou desenvolupament d’habitatges, s’ha de 
convertir en el centre estructurador d’un nou nucli comercial molt dinàmic. 
L’estructuració externa es dóna, en fi, perquè la transformació de Courtine situarà aquesta 
península en un dels eixos més dinàmics de França i permetrà l’atracció tant d’empreses 
com de visitants. 
 
 
7.3.2. Avaluació dels resultats 
 
Com a resultat del procés engegat amb el TAV es pot valorar que la ciutat d’Avinyó ha 
augmentat els seus recursos i, per tant, s’ha donat un procés de desenvolupament. Però els 
recursos que han estat objecte d’un major creixement no es poden qualificar d’endògens i, 
per tant, es pot dubtar si realment s’ha donat un procés de desenvolupament “local”. 
 
Avinyó és una ciutat que partia, ja abans de l’arribada del TAV, d’unes condicions de 
posició territorial i d’especialització econòmica que la situaven en una posició privilegiada 
per a la competitivitat territorial. És una d’aquelles “ciutats que guanyen” que 
s’esmentaven en el capítol 5. Per tant, la ciutat no necessitava, tant com d’altres, crear 
processos de desenvolupament local, i potser per això no s’han donat. Amb tot, la ciutat 
ha vist millorada la seva posició i competitivitat territorial. 
 
VAT dels projectes i les accions 
 
Ara disposa d’una dotació major en infrastructures, tant per l’estació TAV com per les 
futures infrastructures com la LEO, que donarà accessibilitat a tota l’àrea urbana, a 
l’Agroparc i l’aeroport, i la “virgule”, que interconnectarà les dues estacions de ferrocarril. 
Tot i això, la interconnexió de l’estació amb la xarxa local d’actors i la seva 
territorialització és bastant feble. Una prova d’això és que encara no s’han creat accions al 
seu voltant. Els actors no han vist en l’estació un recurs imprescindible, un revulsiu per a 
la ciutat. Tot i això, l’estació ha ajudat a potenciar alguns dels recursos endògens existents, 
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com el turisme o l’accessibilitat a l’Agroparc, però sobretot els recursos que s’han 
valoritzat més són de caràcter poc endogen, com la Ciutat de la Formació o la logística.  
 
Urbanísticament, l’operació lligada al TAV ha aportat millores en la ciutat, especialment al 
barri de Courtine que es caracteritzava per tenir uns usos poc articulats, poc definits i amb 
espais degradats. De ser un barri perifèric, poc estructurat a la ciutat, passarà a estar ben 
comunicat i millorarà la qualitat urbana per la creació d’un parc, una renovada àrea 
residencial, una zona de lleure i serveis avançats, etc. Tot i això, les millores semblen 
reduir-se a aquest barri i no suposarà canvis urbanístics a la resta de ciutat. La construcció 
del traçat ha comportat també la pèrdua d’uns espais agrícoles i paisatgístics importants, 
tant a Courtine com al llarg de la riba dreta de la Durença, que es poden considerar com a 
pèrdua d’un recurs. Malgrat aquesta pèrdua, es guanya un espai de protecció paisatgística, 
el “cinturó verd” de la ciutat. 
 
Les millores dels sectors econòmics també serà sensible, especialment a Courtine. El 
sector turístic pot veure augmentada la seva capacitat d’atracció per l’accessibilitat que 
dóna el TAV i pels nous equipaments de Courtine. El sector logístic guanyarà capacitat 
d’acció gràcies als nous creixements i organització. El sector R+D en agroalimentació 
tindrà una millor accessibilitat amb el TAV i LEO. Finalment, sorgirà una nova 
especialització econòmica, la Ciutat de la Formació, que atraurà dinamisme a la ciutat. En 
definitiva, es veurà augmentada la diversificació econòmica de la ciutat. 
 
Una consideració és el dubte que es planteja per la possible competència de funcions 
entre l’Agropol i la Ciutat de la Formació. Potser el pol de formació de treballadors per a 
empreses agroalimentàries pot quedar debilitat per la duplicació de funcions. 
 
Però l’objectiu econòmic principal de tota l’operació és l’atracció a Courtine d’empreses 
innovadores, oficines, activitat terciària, que busquen bons factors de localització. Com a 
factors es compta amb espai disponible per créixer, bona accessibilitat, formació de 
treballadors, serveis de logística, ambient urbà agradable, activitat turística i cultural. 
L’estratègia, per tant, és la d’atraure empreses d’un abast territorial força ampli, més que 
no pas el desenvolupament de les empreses o els sectors ja existents. Per aquest motiu 
qualifiquem la valorització del recurs com exogen. 
 
Com a nous recursos també es pot afegir la major entesa a nivell d’àrea urbana que ha 
suposat la planificació dels diferents aspectes relacionats amb el TAV, així com la 
consciència de treballar en aquesta escala. Amb l’experiència del TAV i la identitat 
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comuna que dóna a l’àrea urbana, pot ser més fàcil la col·laboració futura dels diversos 
actors de l’àrea urbana per a altres projectes. 
 
Tot plegat fa pensar que el TAV no provocarà uns processos estrictes de 
desenvolupament local a Avinyó, entenent-lo com el desenvolupament de les 
especificitats locals per part dels agents locals. En tot cas, es produirà un 
desenvolupament local de forma més feble del que s’hagués pogut donar. Per tant, el 
desenvolupament d’Avinyó a partir del TAV s’hauria de qualificar d’una altra manera, més 
decantat cap a la valorització simple dels recursos, basat en els factors clàssics de 
localització empresarial. Aquest procés de desenvolupament comporta, en fi, un dèbil 
anclatge  territorial. 
 
Contribució a la sostenibilitat territorial 
 
Un aspecte a considerar és la sostenibilitat territorial de l’operació, que sembla ser més 
aviat baixa, ja que no es basa tant en l’aprofitament d’uns recursos endògens sinó en 
l’explotació dels valors de la posició en el territori de la ciutat. El nou barri de Courtine fa 
un salt d’escala per situar-se a un nivell regional, on poder atraure empreses i treballadors 
d’un abast ampli, a partir de factors de localització genèrics (bona accessibilitat, formació 
de treballadors, espai per créixer). Això també pot fer minvar les capacitats dels recursos 
endògens per liderar l’economia local. 
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Capítol 8. El cas d’estudi de Novara 
 
 
8.1. Característiques tècniques de la intervenció  
 
8.1.1. Posició territorial de la ciutat a partir del TAV 
 
La ciutat de Novara (102.232 hab. el 2001) es troba al sud de la província que porta el 
mateix nom (343.556), i se situa a l’est de la Regió del Piemont (4.215.000). La província 
té una forma allargada de nord a sud, en direcció als cursos fluvials que fan de límit a l’est 
(riu Ticino) i a l’oest (riu Sèsia). Al Nord, en els contraforts alpins, la província limita quasi 
bé amb els llacs Maggiore i Orta, i a mesura que es va descendint, van degradant-se els 
paisatges alpins cap a les zones de “colline” fins arribar a la planura padana, al sud. 
 
Aquest territori ha influït la disposició de la xarxa viària local, especialment desenvolupada 
en els eixos nord-sud i est-oest. Les infrastructures de vertebració interior del territori 
s’estructuren en una densa xarxa viària i ferroviària provincial406. Les infrastructures de 
transport per a la vertebració exterior donen un alt nivell d’accessibilitat a la ciutat a nivell 
europeu. Coincidint amb la vocació de territori-frontissa, a la província de Novara hi 
coincideix l’encreuament d’importants transversals ferroviàries i viàries que travessen 
Itàlia de nord a sud i d’est a oest. Són l’autopista A4 (Torí-Milà), l’autopista A26 (Gènova-
Alessandria-Gravellona), la línia ferroviària Torí-Milà-Venècia i l’aeroport internacional de 
Malpensa. En el futur, la dotació infrastructural augmentarà amb un sistema de grans 
infrastructures de transport que, guiat per les grans directius europees, es creuarà a 
Novara. Seran els eixos ferroviaris i viaris nord-sud (Suissa-Gènova) cap els contraforts 
alpins del Sempione i del San Gottardo i cap el port de Gènova, la línia d’Alta Capacitat 
(TAV) Lió-Torí-Milà-Trieste i el projecte europeu ART (Aqua-Rail-Transit), que preveu el 
transport de mercaderies amb una nau fluvial entre els ports d’Anveres/Rotterdam i els 
ports del Reno fins a Basilea, amb el lligam amb ferrocarril des de Basilea i 
Novara/Gallarate. 
 
Tot aquest conjunt d’infrastructures converteix Novara en un node estratègic de 
comunicacions, especialment ferroviari. Aquesta nova situació de territorial de la ciutat ha 

                                                   
406 L’eix Novara-Galliate-Busto Arsizio: SS341 i línia ferroviària FNM (Ferrovia Nord Milano). Sistema de 
connexions de Novara amb el nord (lago Maggiore, lago d’Orta, Valesia): SS32, SS33, SS229, SS299, ferrovia 
Novara-Arona, ferrovia Novara-Borgomanero-Domodossola, ferrovia Novara-Valsesia. Sistema de connexions de 
Novara amb el sud: SS211, A-26, ferrovia Novara-Mortara-Alessandria. A part d’aquestes artèries, han estat 
aprovades altres ampliacions, variants per diverses poblacions o construccions de noves connexions, com la 
interconnexió a la transversal ferroviària alpina del Loetschberg-Sempione, la interconnexió al node de Novara de 
l’Alta Capacitat, o la connexió per carretera i ferrocarril amb Malpensa (“SS” és l’acrònim de “Strada Statale”). 
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fet adonar als planificadors locals de les noves potencialitats del node i de la necessitat de 
reordenar el complex sistema ferroviari de la ciutat. Alguns equipaments de transports que 
es poden veure més beneficiats de la nova situació són l’estació de mercaderies (Boschetto) i 
el Centre Intermodal de Mercaderies (CIM) de Novara, el qual és previst que creixi en els 
propers anys en volum de mercaderies. 
 
Novara comptarà amb dues estacions de TAV, una situada en el centre, en l’antiga estació 
ferroviària, i l’altre al nord de la ciutat, en el by-pass que salvarà el pas per la ciutat (veure 
mapa 8-2). La primera, juntament amb tot l’eix AV entre Torí i Novara, ha d’estar 
acabada abans de 2006. La segona ho estarà a partir de 2008. 
 
Les estacions de Novara formen part del traçat de la via (125 km) entre Torí (1.700.000 
hab., àrea urbana) i Milà (4.000.000 hab., àrea urbana), que més endavant es perllongarà 
fins a Verona, Venècia i Trieste. Els fluxos més importants de passatgers es donaran entre 
aquestes ciutats. Aquest tram es va començar a construir el 2002 a l’alçada de Vercelli 
(44.852), ciutat que també tindrà una estació TAV, a partir de l’enllaç de Santhià. El tram 
entre Torí i Novara (84 km) es preveu que estigui acabat el 2005 coincidint amb les 
olimpíades hivernals de Torí 2006, i la perllongació fins a Milà finalitzarà el 2008. 
 
 
MAPA 8-1. El traçat TAV Torí-Milà 
 

 

 Font: www.tav.it 
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8.1.2. Característiques de l’estació TAV 
 
L’estació central 
 
La nova estació central comportarà el reordenament de tota la xarxa ferroviària existent a 
la ciutat. El node que en sorgirà suposarà la qualificació de l’àrea de l’estació com un espai 
intermodal viari-ferroviari, tant pel trànsit quotidià privat com pels medis de transport 
públics.  Una de les actuacions principals en aquest sentit serà l’anomenat “Movicentro”. 
 
El Movicentro (mapa 8-4), més pensat per a l’intercanvi de passatgers tren-carretera que 
tren-tren, vol potenciar el rol quotidià del transport ferroviari per a la mobilitat 
interurbana. Per a que això sigui possible caldrà optimitzar la connectivitat i l’accessibilitat 
des de tots els barris de la ciutat (no només de vehicles sinó també ciclo-peatonal), caldrà 
fer coincidir “sota un mateix sostre” els fluxos dels viatgers de tren i cotxe i caldrà 
preveure àrees d’aparcament (entre 400 i 800) i parades de bus i taxi, al mateix temps que 
es potencia una nova imatge de modernitat atraient de l’espai. El Studio di Fattibilità407 
(Comune di Novara, 2002) col·loca aquest espai en el triangle definit per les línies 
ferroviàries de connexió entre l’estació de mercaderies (Boschetto) i l’estació històrica (veure 
mapa 8-4). 
 
Per aconseguir aquest espai d’intermodalitat cal primer redissenyar el sistema de viabilitat 
per evitar totes les barreres ferroviàries existents i per poder accedir-hi des de l’oest, del 
nord-est i del sud, és a dir des de tot el centre urbà. La via que resultarà més potenciada de 
la nova reordenació d’accessos és la via Leonardo da Vinci, que travessa actualment el 
futur espai del Movicentro. 
 
En segon lloc, cal dissenyar la modalitat concreta d’aquest espai. Aquest darrer punt 
encara no està definit. Es treballa en dues opcions per a desenvolupar el sistema de 
comunicacions: per sobre o per sota del pla del ferrocarril. La primera constitueix una 
infrastructura més complexa que la segona, encara que amb més capacitat d’imatge 
(Comune di Novara, 2002). 
 
Una altra actuació important serà la relocalització de l’estació FNM dins de l’estació de 
mercaderies, i el desmantellament del seu antic traçat. L’estació FNM, que dóna una 
connectivitat directa amb l’aeroport de Malpensa, està lleugerament separada de l’estació 

                                                   
407 Un document que estudia els canvis que poden realitzar-se en el barri de l’estació i que està pensat per integrar-se 
en el pla urbanístic de la ciutat. 
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central. Amb la nova localització, entre el Boschetto i l’estació central, la intermodalitat de 
les dues línies serà efectiva. 
 
L’àrea del Boschetto (l’estació de mercaderies), potenciada i reestructurada, mantindrà tot el 
trànsit ferroviari, subdividint la part de passatgers, organitzada a partir del node de 
l’estació central, de la de mercaderies, orientada més al nord-oest, cap el CIM. 
 
 
MAPA 8-2. El nou sistema ferroviari de Novara 

 
Font: Comune di Novara, 2002 

 
L’estació perifèrica 
 
L’estació perifèrica de Novara està poc definida encara. El que és segur és que hi 
coincidiran l’estació TAV i una segona estació (l’altre estarà a la central) de FNM, aquesta 
darrera amb lligam directe amb l’aeroport de Malpensa. Estarà situada de forma paral·lela 
a l’autopista en els límits municipals entre Novara i Galliate (mapa 8-2). 
 
Pel que fa a la xarxa secundària de transport, cal esmentar la densa xarxa ferroviària que 
s’interconnecta en el node novarès i que dóna servei a una extensa àrea al voltant de la 
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ciutat. Tot i això, la qualitat del servei ferroviari, especialment en algunes línies com la de 
Biella, és força millorable. La ciutat està dotada d’un Piano generale del Traffico Intercomunale i 
d’un Piano generale del Traffico Urbano  que ordenen quina ha de ser l’estructura de 
l’accessibilitat viària a la ciutat i al centre intermodal que es crearà amb l’estació TAV. 
Actualment, existeixen 13 línies de transport col·lectiu urbà i hi ha hagut un esforç 
important de substituir els cotxes en el casc antic per al transport públic fins a l’estació. 
 
 
8.1.3. Model urbanístic a escala municipal/urbana 
 
Pel que fa a l’àrea urbana de Novara, formada per 25 municipis, no existeix un model 
urbanístic de conjunt. Sí que hi ha una planificació de tota la província, el PTP (Piano 
Territriale Provinciale, Provincia di Novara, 2002) que marca les principals línies territorials, 
però a una escala no urbanística. Per altra cantó, la integració urbana dels municipis al 
voltant de Novara és cada cop més evident. Per exemple, el municipi veí de San Pietro 
Mosezzo, a l’oest de Novara, té l’àrea industrial més gran del novarès, que fa confí amb 
Novara. O la veïna Galliate, a l’est, compartirà els terrenys a desenvolupar al voltant de la 
nova estació TAV perifèrica. 
 
L’arribada del TAV a la ciutat de Novara va agafar-se com una ocasió per realitzar tota 
una sèrie d’actuacions urbanístiques dirigides a reconvertir tot el sistema de transport que 
coincideix a la ciutat i a resoldre els problemes urbanístics i socioeconòmics que havia 
acumulat la ciutat en els darrers temps. 
 
Aquestes operacions urbanístiques van ser pensades i proposades en el supòsit que només 
hi hagués a Novara una sola estació de TAV, en el centre, que aglomerés tota la complexa 
xarxa ferroviària existent i que esdevenís un node de transport molt potent. Aquest 
supòsit finalment no s’ha acomplert, ja que de forma definitiva s’han previst les dues 
estacions esmentades. Tot i això, les actuacions previstes seguiran endavant. Són les que 
es van preveure en el PRUSST (Programa di Riqualificazione e Sviluppo Sostenibile del Territorio) 
anomenat Novara: approdo, innovazione, cultura e ambiente (Comune di Novara, 1999). Les 
millores urbanístiques del Prusst es van integrar dins el nou Prg 2004. Per tant, aquest 
document és el que pot mostrar de forma més clarificadora quines són les millores 
urbanístiques derivades del TAV i el model urbanístic de la ciutat. 
 
En el Prusst es dibuixen vuit àmbits urbans destinats a rebre les infrastructures 
d’interconnexió, el centre històric i els diversos espais de l’entorn afectats, tal com podem 
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observar en el mapa 8-3. A l’interior d’aquests àmbits, les intervencions es dirigeixen a 
completar les xarxes i nodes de dimensió més petita i a promoure la renovació i 
requalificació d’espais urbans. 
 
El primer àmbit es refereix a la requalificació de l’àrea industrial al voltant de l’estació de 
mercaderies (Boschetto). Aquesta àrea ja havia estat objecte de remodelació a partir d’un Pru 
(Programi di recupero urbano, veure annex) començat el 1997. 
 
El segon àmbit es refereix a la realització de la nova estació FMN (Ferrovia Milano Nord) 
que quedarà relocalitzada a l’estació en el Boschetto (actualment en fase realització). Aquesta 
obra donarà més intermodalitat al node de l’estació, ja que la FNM porta directament a 
l’aeroport de Malpensa, a part de tota la zona nord de la Llombardia. L’àmbit 3 tracta de 
la requalificació dels terrenys alliberats per l’estació FMN i el seu traçat. En l’espai de 
l’estació s’hi realitzarà una operació de construcció de residències i en l’espai del traçat s’hi 
farà una actuació de millora ambiental, és a dir un parc de caràcter lineal. 
 
L’àmbit 4 tracta la requalificació del traçat de la via de tren Novara-Biella que quedarà 
desmantellada i traslladada paral·lelament a la nova via del TAV. Aquesta via ferroviària 
representa una barrera important per al nord-oest de la ciutat. 
  
L’àmbit 5 es refereix a les actuacions en el by-pass ferroviari del nord de Novara. Les 
actuacions per disminuir l’impacte seran les estàndards, però no passaran pel soterrament, 
degut a la natura al·luvial de la plana.  
 
L’àmbit 6 tracta la valorització ambiental d’un antic canal d’irrigació a partir de la seva 
conversió en un passadís verd, juntament amb un carril bici. La valorització dels 
nombrosos canals d’irrigació (o també industrials, com els existents a l’àrea de S. Agabio) 
és una mostra recurrent en les propostes de planificació urbanística de Novara que mostra 
la voluntat de recuperar els elements propis d’aquest territori. 
 
L’àmbit 7 tracta dels accessos a la nova via de circumval·lació sud de la ciutat. Finalment, 
l’àmbit 8 es refereix al conjunt d’actuacions per recuperar el centre històric de la ciutat. 
Des de bon començament, el govern municipal va prendre l’oportunitat de l’arribada del 
TAV per dinamitzar el centre històric de la ciutat amb diverses actuacions que aniran 
apareixen més endavant. 
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MAPA 8-3. Àmbits del Prusst 

 
Font: Comune di Novara, 1999 

 
 
A partir d’aquests àmbits d’actuació, es van definir les 5 línies d’accions estratègiques per a 
la ciutat (accés a la ciutat, formació, recerca innovació i desenvolupament, cultura, medi 
ambient i residència) que estructuren i proporcionen una lògica a les diferents actuacions, 
públiques i privades, sobre el territori municipal. Aquestes actuacions les podem observar 
en els mapes A-12 i A-13 (annex Novara), i destacarem les actuacions principals de cada 
àmbit. 
 
Approdo ala città: Les accions per millorar l’accessibilitat a la ciutat, especialment a partir 
del TAV, i els serveis necessaris per a que es pugui realitzar. Destaquen la transformació 
del node ferroviari de l’estació central (8.03), pensat com a node d’interconnexió 
complexa, la construcció d’aparcaments soterrats (8.02), la construcció d’una via de 
circumval·lació a l’oest de la ciutat (8.18), la creació d’una xarxa de carrils bici (8.16) o la 
requalificació d’una àrea d’acolliment (Osteria Laghetto).  
 
Formazione, ricerca, innovazione e sviluppo: En aquest apartat destaquen les actuacions en el 
camp industrial per la previsió de noves àrees de polígons i serveis industrials al voltat de 
l’estació de mercaderies (8.42, 8.44, 8.45, 8.50, 8.53) i en el camp comercial per la previsió 
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de noves àrees de grans superfícies (8.65, 8.70). Aquestes actuacions són de finançament 
privat. Amb finançament públic trobem la reestructuració del nou edifici de la Universitat 
del Piemonte Orientale (8.13), ja realitzada, i la nova localització dels Mercati Generali 
(8.01). 
 
Cultura: Les actuacions en l’àmbit de la cultura amb finançament públic es concentren en 
el casc històric de la ciutat i es destinen majoritàriament a la rehabilitació d’equipaments 
culturals com museus, teatre, centre cultural, palau (8.06, 8.07, 8.08, 8.11, 8,14). Les 
actuacions amb finançament privat, en canvi, es distribueixen per la perifèria de la ciutat i 
es dirigeixen principalment a la rehabilitació de cascine408, edificis històrics de base agrícola, 
per finalitats principalment turístiques (8.47, 8.52, 8.56, 8.58, 8.61), o la construcció de 
sales de cinema (8.62). 
 
Ambiente: Les actuacions ambientals se centren sobretot a la dotació d’equipaments per a 
la millora de la qualitat de vida (cementiri-parc, centre de recollida diferenciada, 
assecament de fangs, aigües, central termoelèctrica, etc.) i la dotació d’espais, com la 
recuperació de l’àrea buida després del desmantellament de la FMN (8.23). 
 
Residenza: Finalment, es preveuen tot un seguit d’actuacions dirigides a la millora de la 
qualitat de vida dels residents representades sobretot per les actuacions, tant públiques 
com privades, en la millora dels equipaments esportius (palau d’esports, pista baseball, 
estadi “L. Marmo”, pistes d’atletisme, de bitlles, tenis). També es preveuen actuacions per 
a la creació de nous espais residencials. Una de les transformacions importants ha de 
succeir a l’espai lliure deixat per la FMN. 
 
El resultat d’aquestes actuacions en el model urbà volen generar un procés de 
“remallament urbà” capaç de recuperar i valoritzar aquells espais urbans difusos que 
conformen una certa “fragmentació urbana”. En aquest sentit les intervencions 
infrastructurals cèntrica, semiperifèriques i perifèriques poden ser una oportunitat per 
reforçar les polaritats menors de la ciutat com a contrapartida del reforçament del centre. 
Afferni et alii (2001) creuen que d’aquesta manera es pot crear un model de tipus 
“monocèntric ampli” en contra a un de polaritzat, que es produiria si només s’actués en la 
interconnexió del sistema infrastructural. 
 
 

                                                   
408 Cases aïllades destinades històricament a la producció de llet de vaca, que a l’àrea padana normalment es 
construïen seguint un estil colonial. 
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MAPA 8-4. Qualificació urbanística del node ferroviari de Novara 

 
Font: Comune di Novara, 2002, p. 17 
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8.1.4. Model urbanístic a escala de l’estació 
 
El municipi ha previst una sèrie d’actuacions al voltant del complex node ferroviari que 
sorgirà de la reordenació provocada per l’arribada del TAV (veure mapa 8-4), a partir del 
document titulat “Studio di fattibilità e di inquadramento tecnico-urbanistico dell’interventodi riassetto 
complessivo del nodo ferroviario” (Comune di Novara, 2002) i que s’ha introduït en les línies del 
nou Prg 2004. Principalment, es tracta de crear un nou centre de mobilitat, dotat de tots 
els serveis necessaris i de capacitat de polarització d’activitats, tot millorant la imatge dels 
espais arquitectònics i del paisatge urbà existents a la zona. Aquest node de mobilitat ha 
de connectar diferents parts de la ciutat que fins ara quedaven desconnectades, és a dir el 
centre de la ciutat amb els barris a l’est i a l’oest de l’estació. 
 
Actualment aquesta zona es troba isolada de la connectivitat urbana principal degut a les 
nombroses barreres ferroviàries històriques existents, tot i que es troba en un punt 
baricèntric de la ciutat. Els usos actuals d’aquesta zona al voltant de les infrastructures 
ferroviàries es basen principalment en els serveis públics i privats relacionats a les 
activitats logístiques (compreses les residències dels ferroviaris) i sobretot una gran part de 
les implantacions industrials de primera generació. Aquestes activitats han complert ja el 
seu cicle de vida i estan desmantellades o són insuficients. Aquesta situació és interessant, 
com hem dit, perquè l’àrea està en un espai central de la ciutat i pot unir àrees de 
renovada centralitat com el centre històric, al sud, i el nou pol tecnològic de San Agabio, a 
l’est. 
 
La transformació de l’espai té en compte l’existència de nombrosos espais públics, 
sobretot propietat dels ens ferroviaris. El Pla preveu el repartiment dels nous usos 
urbanístics (o la nova edificabilitat) tenint en compte el finançament que comportaran les 
noves rendes urbanes que sorgeixin del nou planejament, el PRG aprovat el 2004. 
 
En la reordenació de tot l’espai de l’estació es poden distingir diverses àrees. Una és la 
més relacionada amb la mobilitat: el movicentro. Les activitats al voltant del movicentro seran 
terciàries lligades a la mobilitat (activitats receptores complexes, comercials, de servei a la 
mobilitat). 
 
Una altra és la corresponent al nou pol tecnològic. El PRG 2004 reserva una àrea de 
370.000 m2 en una posició estratègica per la localització d’activitats relacionades a la 
recerca en els sectors de la química, de la farmàcia i de les tecnologies de nous materials. 
L’espai és a la part central de l’assentament històric de S. Agabio, avui ocupat per edificis 
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industrials abandonats o subutilitzats. És una àrea limítrofa als centres de recerca actius 
(Instituto Donegani, Centro ex Alcoa). L’encarregat de portar a terme l’operació urbanística del 
Pol Tecnològic ha de ser una Società di transformazione urbana (Stu), que un cop creada 
podria encarregar-se també de la coordinació del node de l’estació (Comune di Novara, 
2002). 
 
Una altra àrea important que caldrà gestionar és la que quedarà lliure després del 
desmantellament del primer traçat de la FNM, un espai dotat d’edificabilitat en el darrer 
PRG de 1985. 
 
Pel que fa a la reducció de l’impacte, es preveu realitzar actuacions per reduir l’impacte 
dels eixos ferroviaris del nord de l’estació a través de soterraments parcials, barreres 
antisoroll, actuacions paisatgístiques. Però sobretot es proposa un traçat alternatiu de les 
línies Novara-Domodossola (que porta fins a Suïssa) i Novara-Bielha que permeti el 
desmantellament dels traçats urbans d’aquestes línies. Això permetria una reducció 
important de l’efecte barrera de les línies ferroviàries de la ciutat. 
 
Una mostra de l’interès en la millora de la qualitat de vida del nou barri es troba en la 
major inversió en els espais lliures. El nou Prg 2004 preveu destinar un total de 110.000 
m2 de verd urbà en l’àrea de transformació de l’estació, davant els 6.000 m2 destinats en 
el Prg 85 (que, per altra cantó, no havien estat desenvolupats). Finalment, s’ha pensat en 
conservar alguns dels edificis emblemàtics i canalitzacions dels antics usos industrials com 
a referent territorial del barri renovat. 
 
Pel que fa a la nova estació TAV perifèrica, encara no estan previstes les actuacions 
urbanístiques. Segurament les que es prevegin hauran de ser de forma conjunta amb el 
municipi de Galliate, ja que els terrenys a desenvolupar seran compartits entre els dos 
municipis. Aquesta estació tindrà l’avantatge de ser molt accessible des de l’autopista, i 
això pot condicionar els nous usos que s’hi destinin. 
 
 
8.1.5. Projectes econòmics de la ciutat relacionats amb el TAV 
 
Per determinar quins són els principals projectes de la ciutat (i de la província) ens podem 
basar en unes jornades sobre els factors de desenvolupament que es van celebrar a 
Novara el 23 de febrer de 1998 (Centro Studi Novaria, 1998). En la ponència del director 
del centre d’estudis, Valer Codini (1998), defensava que les oportunitats econòmiques i 
socials de Novara i el novarese passen per tres grans inversions infrastructurals en fase de 
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realització, la connexió amb Malpensa 2000, el node ferroviari d’Alta 
Capacitat/tradicional, el pol Logístic Europeu, i dues potencialitats per a desenvolupar, la 
Universitat i formació professional i el Parc científic tecnològic sobre la química i nous 
materials. Aquests elements seran els grans beneficiats de l’arribada del TAV a la ciutat i 
permetran que la ciutat aposti per un projecte econòmic basat en dos grans sectors, el de 
la logística i el de la recerca química. A més, el TAV pot afavorir un tercer sector encara 
poc present a la ciutat com és el turisme.  
 
En definitiva, els grans projectes econòmics de Novara giren al voltant d’esdevenir un pol 
especialitzat dins d’una àrea metropolitana, la de Milà, altament dinàmica. I aquesta 
especialització hauria d’estar basada en la logística, a través de ser un pol logístic a nivell 
europeu, i en la tecnologia, a través de la creació d’un parc científic i tecnològic, i una 
destinació turística urbana diferenciada.  
 
Pol logístic europeu 
 
La logística moderna industrial no ha parat de créixer a Itàlia, i a Europa, des dels anys 
vuitanta i l’activitat que genera s’ha entès com un avantatge competitiu per als territoris i 
les ciutats capaç de produir desenvolupament local i com una oportunitat d’inserir-se en 
circuits i xarxes globals (Cabodi, 2001). La posició geogràfica de Novara en un nus de 
comunicacions d’unió entre la dorsal europea i l’arc mediterrani li dóna l’oportunitat 
d’esdevenir un gran centre d’intercanvi de trànsit europeu i internacional al llarg de les 
directrius sud-nord i est-oest. Aquesta centralitat podria estar compartida per Novara i 
Verona409 (Codini, 1998). 
 
El factor clau per al funcionament d’un pol logístic integrat és el desenvolupament del 
CIM (Centro Interportuale delle Merci), en fase d’acabament i expansió, localitzat al costat est 
de l’estació de Mercaderies del Boschetto. El 1997, amb només una via, van moure’s 50.000 
contenidors. Les previsions per als propers anys (2006) són d’arribar a 500.000 
contenidors. Els serveis que oferirà el CIM seran de transport combinat viari/ferroviari, 
una terminal ferroviària amb magatzems i plaça de contenidors i un Huckepac (repartiment 
de càrrega d’autopista). El CIM espera interconnectar-se per aire amb l’aeroport de 
Malpensa, per terra amb la carretera i l’autopista A4, per mar amb el port de Gènova i 
amb ferrocarril amb la línia d’Alta Capacitat. 
 

                                                   
409 l’anàlisi dels centres logístics de la planura padana, elaborat per Cristiana Cabodi (2001) mostra com les funcions 
logístiques s’han desenvolupat en els punts de ruptura de càrrega, que corresponen a les àrees urbanes de Milà i de 
Verona. 
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Referent al Huckepack, aquest equipament estarà situat al nord de Novara, en la part nord 
del municipi de Vignale, i coincidirà amb la confluència de les línies Novara-Biella i 
Novara-Romagnano Sessia410. 
 
El CIM de Novara disposa d’una superfície de 1.400.000 m2 amb bons equipaments, com 
una terminal intermodal de 5 vies de 350 metres (previst per allargar-se a 650 m), 
cadascuna dotada de places d’operacions de 55.000m2; places d’aturada i intercanvi de pop 
de 60.000 m2; estructura d’oficines pels operadors del interport (1.800 m2); un mòdul de 
4.100 m2 de magatzems amb places i viabilitat de connexió amb la xarxa d’autopistes 
existent (a aquestes se n’afegiran altres 80.000 m2 pels operadors i un altre edifici de 7.400 
m2 per a magatzem); àrea de servei i carburants en una superfície de 6.000 m2; i connexió 
amb el nou accés de l’autopista mitjançant una via ferroviària i d’autopista soterrada411. 
 
Un altre equipament bàsic per a esdevenir un centre logístic serà l’aeroport de Malpensa. 
L’aeroport està situat al nord-oest de Milà i a només 35 quilòmetres al nord-est de 
Novara. És un projecte (com s’ha vist en el capítol 5) amb recolzament europeu (TEN-T). 
L’àrea d’influència del nou aeroport és molt àmplia, el tercer d’Europa: un triangle des de 
Torí fins a Trieste i Bolonya, incloent espais com el de Gènova. Actualment és plenament 
operatiu i serveix a uns 70.000 passatgers al dia, ocupa uns 120.000 treballadors i disposa 
d’una Cargo City, una gran estació de mercaderies que pretén recuperar el mercat italià de 
mercaderies per avió. 
 
Com defensa Codini (1998), Malpensa és més accessible per a l’àrea de Novara que per 
moltes ciutats de la Llombardia, com Milà o Varese, i això situa Novara en una bona 
posició per explotar les seves potencialitats. Però el fet més significatiu de Novara és ser 
un node logístic amb moltes àrees disponibles, a diferència de la província de Varese i del 
nord milanès, molt congestionats. Això porta a pensar que Novara té un bon potencial 
per a  nous assentaments industrials i seus d’empreses multinacionals. Però això, diu 
Codini, voldrà una gran voluntat i visió estratègica per part dels administradors locals, 
especialment dels petits municipis, per realitzar de forma conjunta grans projectes de 
desenvolupament, que transformin les actuals microàrees industrials en grans pols 
tecnològics de dimensions grans412 interconnectats amb parcs tecnològics i científics a 
través del terminal ferroviari amb el pol logístic de Novara (Codini, 1998). 

                                                   
410 Segons Luigi Iorio (entrevista 8), aquesta és la millor opció perquè el trens de mercaderies pugen per una ruta i 
baixen per l’altre (Novara-Borgomanero-Sempione i Novara-Arona-Sempione).  
411 Està en vies de definició una Intesa Istituzionale di Programma per la realització del Polo Logístico Novarese. 
412 dimensions d’almenys 300-500 mil metres quadrats i amb tot els serveis, des de l’energia al tractament de les 
deixalles, amb Bussiness Centre, per meetings, exposicions i congressos (Codini, 1998). 
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Parc científic i tecnològic, química i nous materials 
 
El sector químic, amb un gran nombre d’empreses de recerca i de producció, ha estat 
històricament molt present a la ciutat de Novara. Degut als símptomes de desacceleració 
de l’economia de la ciutat i la província, el sector químic, especialment aquells processos 
lligats a la recerca i les altes tecnologies, va ser vist com un sector  econòmic a potenciar 
per seguir essent capdavanters a nivell nacional i internacional. L’execució d’un projecte 
de rellançament del sector, a través d’un Parc científic i tecnològic, va ser possible gràcies 
al revulsiu causat per l’arribada del TAV. 
 
A Novara va aparèixer el sector químic el 1921413. Al 1941 va néixer l’Istituto di Ricerca 
Guido Donegani, líder italià en recerca química, amb 700 investigadors i amb més de 1.000 
patents, contribuint a fer de la Itàlia dels anys 40 i 50 un exportador de tecnologia i 
processos químics arreu del món. Aquesta història ha deixat com a herència un important 
teixit industrial a Novara, com ara les 72 indústries químiques existents en l’actualitat i 
6.000 ocupats a la província, a part del propi Institut Donegani, considerat el més 
important d’Itàlia en el sector. Les empreses de recerca química presents a la ciutat de 
Novara, i que formen la base de la recerca empresarial en la química, són les següents414: 
 
L’Institut Donegani, que actualment pertany a l’empresa petrolera EniChem, té 240 
treballadors, està especialitzat en les tecnologies dels polímers i del tractament de 
contaminants d’origen industrial. 
 
Novamont: recerca, produeix i comercialitza materials plàstics innovadors partint de fonts 
agrícoles renovables (60 treballadors). 
 
SudChemie MT: recerca, produeix i comercialitza catalitzadors (85 treballadors). 
 
Donegani Anticorrosione-Italsabi: recerca i control en la inspecció d’implantacions 
químiques  (13 treballadors) 
 
Isagro Ricerca: l’únic centre de recerca italià en el sector de la protecció de les plantes i 
cultiu agrícola. Estudia fitofarmàcia de baix impacte ambiental (48 treballadors) 

                                                   
413 amb l’establiment d’Azoto de la Montecatini, on l’enginyer Giacomo Fauser va desenvolupar un nou procés per la 
síntesi de l’amoníac, per la producció de fertilitzants, que es va estendre a tot el món. 
414 Extret de “Qui la ricerca chimica nazionle”, La Stampa, 17.10.2000. 



Capítol 8. Cas d’estudi de Novara 

 311 

 
GDE: recerca i produeix materials d’alta resistència tèrmica per als sectors òptic i 
electrònic (8 treballadors). 
 
Alcoa: centre de recerca de la metalúrgia (10 treballadors). 
 
Syremont: ofereix serveis i productes per la salvaguarda dels monuments artístics (10 
treballadors) 
 
A aquestes empreses si sumen altres com Radici chimica, amb 330 treballadors, que 
produeix àcid nítric, Idrosol, 60 treballadors, Azko Nobel, 40 treballadors, etc. 
 
Des de principi dels anys 90 ja havia hagut intents de crear un Parc científic del sector 
químic, però no va ser fins que va haver de plantejar-se la recuperació dels entorns de 
l’estació de mercaderies del Boschetto que no es va trobar un lloc adient, el barri de S. 
Agabio, on localitzar el Parc. En l’actualitat existeixen els recursos i el projecte per 
realitzar, junt amb la Universitat, un Parc científic i tecnològic basat en la química fina i la 
ciència dels materials. Aquest parc pot rellançar la recerca i la innovació a tot el territori i 
donar a les empreses més competitivitat en el context internacional a través de la 
transferència de tecnologia. Actualment hi ha en funcionament la seu del Parc en un 
edifici de 11.320 m2 del conegut arquitecte Renzo Piano que la Província de Novara va 
comprar i arranjar el 2000. En aquest centre s’hi ha constituït l’Istituto Sperimentale Metalli 
Leggeri. Aquest espai està ocupat per les empreses Isml, Promau, Clonit, Neofarma, i per la 
Universitat del Piemote Nord Orientale, secció de Farmàcia i secció de Ciència dels 
materials. 
 
Des de l’any 2000, també, l’Institut Donegani ha acordat amb les autoritats estatals obrir 
les seves portes als investigadors i a les demandes d’investigació de la Universitat i de les 
empreses de la província415. 
 
La Universitat del Piemonte Orientale “Amadeo Avogadro” és també un centre clau per a 
la recerca en aquest sector. Compta amb uns 10.000 estudiants repartits en les següents 
Facultats: Economia (Novara), Farmàcia (Novara), Jurisprudència (Alessandria), Lletres i 
Filosofia (Vercelli),  Medicina i Cirurgia (Novara), Ciències Matemàtiques (Alessandria) i 
ciències Polítiques (Alessandria). Una esperança posada en la Universitat és que creï un 

                                                   
415 Com es veu en diverses notícies com “Donegani, cade il muro della ricerca”, La Stampa, 10.11.2000; o “Il 
Donegani resterà un polo della ricerca”, Eco di Galliate, 21.10.2000. 
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pont entre la ciència-recerca i el món de les empreses, que esdevingui un factor de 
creixement qualitatiu, des del punt de vista econòmic, cultural i social. En comparació a 
d’altres àrees o ciutats la Universitat pot ser un factor diferencial per l’atractivitat 
d’empreses. Un altre centre de recerca pública que cal esmentar és l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “G. Fauser”, especialitzat en la recerca i la formació de tecnologia 
informàtica i telemàtica. 
 
Turisme i lleure 
 
Un altre camp econòmic que vol ser potenciat després de l’arribada del TAV és el turisme 
i el lleure. Ja en les línies estratègiques del Prusst es va projectar la recuperació de 
nombrosos edificis del centre històric i de la perifèria de la ciutat per aquestes finalitats. 
També, el 2004 es va presentar un Pla estratègic del turisme a Novara (Associazione 
Mecenate 90, 2004) que demostra la voluntat de desenvolupar aquest camp.  
 
La ciutat de Novara no té un gran atractiu turístic, tot i que és la segona ciutat del 
Piemont, després de Torí, en nombre de bens culturals. Per altra cantó, el patrimoni 
cultural no està gens aprofitat com a recurs turístic i la ciutat té una mancança important 
d’imatge turística, ja que està lligada a la imatge de “nord industrialitzat”. 
Per tot això, les propostes del Pla es divideixen actuacions sobre elements materials, 
normalment edificacions, i elements immaterials, com la imatge. 
 
Pel que fa a intervencions en els immobles, podem citar per exemple que es preveu una 
intervenció important en el Castello Visconteo-Sforzesco per la creació d’un Centre cultural 
polifuncional apte per activitats culturals i congressuals. També es preveuen operacions de 
requalificació del centre històric, o la recuperació del Parc urbà dei Bastioni, que exerceix 
un rol de “cinturó” del centre històric i que ajuda a potenciar la imatge i els límits del 
propi centre històric. 
 
En les actuacions immaterials trobem el reforçament de la programació cultural, 
museística i expositiva. Lligat a la recuperació d’equipaments culturals, es vol potenciar el 
seu ús, per exemple, amb una oferta de museus més diversificada. Una altra necessitat és 
la d’organitzar algun esdeveniment temporal de relleu. Altres actuacions són la promoció i 
comunicació de la ciutat, els serveis per a la informació i l’acolliment turístic, la 
potenciació de l’oferta hotelera i comercial de la ciutat en el centre històric (es vol 
potenciar la oferta hotelera mitja-alta en el centre). 
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A part dels recursos turístics de la ciutat, Novara ha considerat tradicionalment com a 
recurs turístic els llacs del nord de la província, com el Lago d’Orta o el Lago Maggiore. Tot i 
això, després de l’escissió de la província de Verbano-Cusio-Ossola416 de la de Novara el 
1995 , aquests llacs estan fora dels seus límits, i per tant és encara més difícil la seva 
promoció des de la ciutat. Finalment, le Colline Novaresi, amb cert atractiu, són un recurs 
que no ha estat valoritzat encara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
416 Aquesta última província comprèn el territori substret de Novara el 1995, consistent en la part nord del Lago 
Maggiore i d’Orta, i més al nord, en la zona alpina a l’est i a l’oest de la Val d’Ossola i de la Val Formazza, amb el 
vessant oriental del mont Rosa. 
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8.2. Característiques organitzatives dels agents 
 
8.2.1. Els agents supralocals i els seus projectes 
 
 
L’Estat italià i el seu projecte 
 
La situació del sistema de transport italià està ostensiblement desequilibrat en favor de la 
xarxa de carreteres i autopistes, amb els costos ambientals, socials i econòmics que això 
comporta (Strohl, 1992; Cavana, 2003). En termes numèrics s’aprecia bé aquesta situació, 
on només el 5,44% dels passatgers i el 10,74% de les mercaderies viatgen per les línies 
ferroviàries, mentre que el 92,7% i el 65% respectivament ho fan per carretera417. A més, 
la tendència dels últims anys i del futur és cap el creixement accelerat dels moviments. Per 
reequilibrar aquesta situació –d’altra banda molt semblant a la d’altres països– el govern va 
preveure com a objectiu la potenciació i millora del servei ferroviari. Això era 
especialment important a Itàlia on el trànsit ferroviari principal es concentra en dos eixos, 
Torí-Venècia i Milà-Nàpols, amb el 40% del tràfic de passatgers i el 30% de mercaderies.  
 
La discussió sobre una xarxa especial d’alta velocitat va començar durant els anys 60 i 70, 
època quan es va dissenyar la “Direttissima” entre Roma i Florència418. Ja en aquests anys, 
empreses privades com la Fiat projectaven i construïen trens d’alta velocitat, com ara el 
primer prototipus de tren “Pendolino” (ETR 401)419, el 1974. De fet, amb millores 
successives, aquesta és la tecnologia que avui s’utilitza a Itàlia i en part, exportada, a 
Alemanya420. Les versions posteriors del pendolino, com l’ETR 450 o l’ETR 500, són les 
que es van posar en funcionament fins a l’actualitat421. 
 
Per altra cantó, la construcció de la Direttissima entre Roma i Florència no va acabar-se 
completament fins el 1992. En aquest sentit, tal com escriu Martí-Henneberg (2001a), el 
que caracteritza l’alta velocitat a Itàlia, és la combinació entre la lentitud en la millora de la 
xarxa ferroviària i el desenvolupament d’una tecnologia pròpia de material mòbil: 

                                                   
417 Segons el Conto Nazionale dei Trasporti. 1999, editat per el Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
418 Com comenta Strohl (1992), la primera direttissima es va construir el 1927 entre Roma i Nàpols, i la segona 
direttissima, el 1934 entre Bolonya i Florència. Les direttissime venen a ser recorreguts ferroviaris més directes que les 
línies originals.  
419 ETR és l’acrònim de “elettrotren”. 
420 Consisteix en la capacitat dels combois per inclinar-se a les corbes fins a 8º per augmentar així la velocitat. 
421 El 1985 Ferrovie dello Stato (FS) va fer una comanda de catorze unitats de la versió renovada ETR 450. Aquests 
trens van començar a funcionar entre Roma i Milà amb un temps de recorregut de quatre hores. La seva velocitat 
punta era de 250 km/h. Per augmentar la velocitat fins a 300 km/ es va formar un consorci d’empreses que va 
construir l’ETR 500, que es va posar en funcionament entre Roma i Florència, la Direttissima, i que uneix les ciutats 
en 1h 40m. 
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“...l’alta velocitat (a Itàlia) és un exemple que il·lustra perfectament les deficiències del sector públic, però 
compensat per un sector privat dinàmic” (Martí-Henneberg, 2001a, pp. 42) 
 
Tot i això, el projecte de l’Alta Velocitat a Itàlia neix oficialment el 1986 amb el Piano 
Generale dei Trasporti (PGT)422 i amb la creació d’un Sector d’Alta Velocitat dins la Fs 
(Ferovie dello Stato). El PGT es crea com un projecte de modernització del sistema de 
transport ferroviari de mig i llarg recorregut, destinat a satisfer sobretot la demanda de 
transport de passatgers i en competència amb el transport aeri. Només una part de la 
infrastructura havia de ser destinada a les mercaderies, que haurien pogut beneficiar-se 
dels traçats alliberats dels serveis de mig i llarg recorregut de l’anomenada línia històrica 
(LS). 
 
De fet, el model italià d’Alta Velocitat (AV) era més semblant al que s’estava proposant a 
Àustria i Alemanya que no pas a França. És a dir, que es plantejava l’objectiu, sempre 
explicitat, de realitzar una línia AV adaptada al trànsit de passatgers i de mercaderies, 
davant de l’opció francesa d’una utilització solament per passatgers. 
 
Aquesta característica del model italià va consentir passar fàcilment, el 1997, d’un model 
d’Alta Velocitat a un model d’Alta Capacitat, a través d’una Verifica Parlamentare. El pas 
d’AV a AC significa que el transport de mercaderies passa a ser un element principal en 
un servei de transport integrat i intermodal (ferrocarril + carretera). Significa passar d’un 
model AV on els objectius són el menor temps de recorregut a una utilització millor del 
sistema en el seu conjunt de LS i AV amb l’objectiu d’utilitzar millor la capacitat total del 
sistema ferroviari (AC). Aquesta concepció diferencia encara més el model italià d’alta 
velocitat d’altres com el francès o l’espanyol. Aquest canvi tindrà també repercussions en 
la planificació de les infrastructures del cas que estudiem, de Novara, com veurem més 
endavant. Per tant, en el cas d’estudi italià no parlarem generalment d’Alta Velocitat sinó 
d’Alta Capacitat, tot i que, per analogia amb altres casos d’estudi o per la generalització 
dels termes “Alta Velocitat”, usarem els dos termes indistintament. 
 
En aquest context és on s’emmarca el projecte de construcció de les noves línies 
ferroviàries, que preveu la reorganització dels nodes ferroviaris urbans i el redoblament (la 
construcció de dos vies més) en els traçats ferroviaris amb una intensitat de trànsit més 
elevada. Les línies que es pretenen ampliar són: la dorsal Milà-Nàpols, la transversal Torí-
Venècia i la connexió entre Gènova i la planura Padana (aquestes dues últimes s’uneixen a 
Novara). Aquestes línies d’alta velocitat estaran destinades al transport de passatgers i 

                                                   
422 Previst per la llei 15 de juny de 1984, n 245, i aprovat el 10 d’abril de 1986. 
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mercaderies de llarg i mitjà recorregut. I les línies actualment existents, un cop alleugerides 
per la construcció de les noves, es dedicaran al transport regional i local de passatgers i de 
mercaderies. 
 
En l’actualitat, l’únic tram en funcionament és el traçat entre Roma i Florència. El resultat 
és un sistema de quatre vies per on circulen combois nous, vells i mercaderies. Avui els 
millors trens triguen 1h 25m en cobrir els 236 km, i els intercity 1 45m. Es tracta de 
combois que van de Nàpols a Torí o Venècia alternativament. La millora dels tram Roma-
Florència ha millorat tota la xarxa. El trajecte Roma-Milà (4 hores en Pendolino però 
només dos serveis al dia, o 5h en Intercity) continua sent poc competitiu amb l’avió (2h 
40 de centre a centre) en termes de temps, però sí en preu, i especialment quan l’aeroport 
de Milà queda paralitzat per la boira (Henneberg, 2001a). 
 
Quan l’Estat es va plantejar la creació d’una nova xarxa d’Alta Velocitat va veure de 
seguida Novara com un node important a potenciar. Com hem esmentat, a Novara hi 
coincideixen dos grans corredors ferroviaris i viaris, un d’horitzontal entre Torí i Milà, i 
l’altre vertical entre el port de Gènova i Suïssa a través dels túnels alpins. No hagués tingut 
sentit desplaçar l’eix vertical cap a Milà, sobretot per al trànsit de mercaderies, degut a la 
saturació de la metròpolis llombarda. De fet, fins i tot l’aeroport de Malpensa està més 
proper a Novara que a Milà. Així que es va agafar aquesta posició territorial com a raó 
principal per plantejar una parada del TAV i, a partir d’aquesta, reestructurar el sistema 
viari de la ciutat. Iorio (entrevista 8) està d’acord amb aquesta afirmació quan diu:  
 
“Totes les altres són ciutats grans. El grup Fs ha considerat important fer el node de Novara, quan podria 
haver-se’l estalviat.” (Iorio, entrevista 8) 
 
També el 1997, amb el nou projecte d’Alta Capacitat, el node de Novara va continuar 
essent indiscutit. Els canvis es van produir a Santhià (entre Torí i Novara), on es va crear 
una altra estació, però no a Novara, que continuava essent un node ferroviari privilegiat. 
Per a Novara, l’Estat va voler salvaguardar el principi de l’AC, és a dir l’absoluta 
complementarietat entre totes les línies ferroviàries, les noves i les velles, per a passatgers i 
mercaderies. A part d’aquest requisit, les diferents propostes van ser discutides i 
finançades, sense massa entrebancs, per part del govern central. 
 
Projecte de la Regió Piemonte 
 
La Regió Piemont és un dels ens principals en el finançament de les obres relatives al 
TAV de Novara. Hem de recordar que les regions a Itàlia han vist reforçat el seu paper 
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com a agent decisori i finançador des de la llei 142 de juny de 1990. La Regió del Piemont 
té una especial esperança en el desenvolupament de la xarxa TAV en el seu territori 
perquè permetrà a la regió i al node de Torí sortir del cul de sac territorial (especialment 
ferroviari) on es troba. La principal actuació en aquest sentit serà la construcció del lligam 
directe entre Lió i Torí, una obra qualificada de prioritària ja en el Consell d’Essen el 1995 
(veure capítol 5). Això permetrà a Torí estar en el centre del corredor ferroviari principal 
entre França i Itàlia. 
 
A més d’aquesta nova accessibilitat, la via AV/AC connectarà de forma més ràpida i 
directa la capital del Piemont amb les ciutats de Milà, Venècia, Trieste. Un dels lligams 
directes més esperats també per Torí és amb el recentment creat aeroport de Malpensa, al 
nord-oest de Milà. Aquest gran aeroport (també projecte prioritari europeu) interessa a 
Torí tant per la potencialitat de transport de passatgers, com per la capacitat de transport 
de mercaderies (Cargo City). Per aquest motiu, la regió ha tendit a defensar un lligam 
ferroviari el més directe possible entre la capital i Malpensa, a poder ser, evitant el pas pel 
complex node de Novara423. 
 
L’opció de la regió ha estat recolzada per diferents agents supralocals, com la Regió 
Llombardia o els operadors ferroviaris, ja que pot donar un rendiment major a la línia.  
 
Al Piemont existeix el Piano Territoriale Regionale, que va ser aprovat per la Regió el juny de 
1997. És el primer exemple de planificació territorial a Itàlia a escala regional (Iorio, 
entrevista 8). Substancialment defineix de forma general aquelles indicacions que es volen 
donar al Piemont424. Des del punt de vista econòmic, es defineixen les àrees d’ordenació 
productiva sobre les quals organitzar els serveis, en termes generals. Després, el Pla 
Regional demanda a les províncies, a través dels plans territorials provincials, 
l’aprofundiment d’aquests temes. 
 
En relació al rol de la Regió en la planificació del TAV a Novara, Cesare Emanuel 
(entrevista 7) creu que la Regió Piemont ha pres el model de government de l’Estat per 
relacionar-se amb els agents del territori, en comptes d’un model de governance per 
assolir els objectius del desenvolupament local. Aquest fet ha provocat certs 
enfrontaments entre la Regió i els agents locals. 
                                                   
423 Això es pot demostrar, per exemple, a partir del document titulat “Il sistema ferroviario ad Alta Capacità 
Torino-Milano/Torino-Lione. Integrazione con gli aeroporti del nord-ovest e interconnessione nel nodo di 
Torino”, elaborat pel Centro di Studi sui Sistemi di Trasporto el 8 de maig de 2002 (http://images.torino-
internazionale.org/f/ApprofondimentiSI/A_/A_Executive_Summary.pdf). 
424 millora de les infrastructures, l’accessibilitat al territori, la millora de la qualitat de la vida, la millora de 
l’equipament territorial en els espais de cursos fluvials, de riscos hidrogeològic, vessants inestables, ... 
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“La política de la devolution està creant, a Itàlia, “petits estats” en forma de governs regionals. I aquests 
estats practiquen el government.  Així, si la Regió Piemont i la Regió Llombardia es posen d’acord, l’alta 
velocitat passa per allà on ells els interessa, no per on voldria Novara.” (Emanuel, entrevista 7) 
 
 
Els altres actors supralocals 
 
Els agents principals, institucions o empreses, que participen en la construcció de l’Alta 
Velocitat italiana es poden sintetitzar els diversos que veurem, coordinats per l’empresa 
TAV (Treno Alta Velocità) Spa. 
 
TAV Spa és una project company que va néixer el 1991 per potenciar i fer competitiva la 
xarxa italiana a nivell nacional i europeu. Des del 1998 és propietat del Grup FS, avui RFI 
(Rete Ferroviaria Italiana). TAV desenvolupa el doble rol de concessionària de RFI i de 
coordinador de subjectes implicats en la realització d’un projecte. En aquest cas és 
responsable de la coordinació de les activitats, de les relacions entre les institucions 
centrals i locals i de la gestió financera del projecte. Els diversos subjectes que cal 
coordinar de manera complexa són: el Grup FS (Ferovie dello Stato), RFI (Rete Ferroviaria 
Italiana), Italferr Spa, els General Contractor i les empreses pertanyents a cada node. 
 
El Grup Fs gestiona la xarxa de transport ferroviari de passatgers i mercaderies d’Itàlia. 
L’accionista únic del holding, una societat d’accions, és l’Estat, a través del Ministero del 
Tesoro. En els darrers anys el grup s’ha estructurat en societats diferenciades, seguint 
indicacions de la Unió Europea, com TRENITALIA, societat per al transport de 
passatgers i mercaderies, RFI, Italfer Spa, Metropolis, Grandi Stazioni. 
 
La missió principal de RFI és el desenvolupament del rol de gestor de la infrastructura. 
Entre les diverses funcions, RFI s’ocupa de la coordinació i la seguretat de la circulació 
ferroviària a la xarxa, el desenvolupament de tecnologia de sistemes i materials, 
manteniment de les línies, la integració amb els demés països de la UE, etc. La relació 
entre TAV i RFI comprèn la planificació, la realització, el finançament i l’explotació 
econòmica de la nova infrastructura425. És la responsable de la planificació i la realització 
del traçat Torí-Milà. 
 
Italferr Spa és la societat d’enginyeria del Grup Fs. Té la finalitat de planificar i de portar a 
terme les activitats tecnicoadministratives necessàries per la realització de les gras 
                                                   
425 Aquestes funcions es regulen per actes normatives i contractuals, i els més importants són: Atto di Concessione del 7 
d’agost de 1991, Convenzione Attuativa della Concessione del 24 de setembre de 1991 (Cavana, 2003). 
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intervencions infrastructurals ferroviàries, tant en les línies històriques com en les AV i en 
els nodes urbans. Les relacions entre TAV i Italferr se centren en la realització dels trams 
d’AV, la construcció dels nodes ferroviaris urbans, l’adequació del traçat Roma-Florència. 
 
Els General Contractor són subjectes empresarials que se’ls va encarregar, entre 1991 i 1992, 
la responsabilitat de la planificació executiva i la realització de les línies AV. L’ingrés de les 
línies als nodes urbans no són responsabilitat dels General Contractor. 
 
El temps, costos i modalitats de realització de l’obra s’estableixen a través de Conferenze di 
Servizi. La Conferenza di Servizi és el principal instrument institucional previst per recollir el 
consens local i l’adhesió de les administracions al projecte d’Alta Velocitat. La llei 142/90 
dóna a la Conferenza di Servizi l’encàrrec de reunir les administracions interessades en la 
conclusió d’un acord per a la intervenció coordinada de diversos subjectes públics.  
 
Finalment, podem citar la FNM (Ferrovia Nord Milano), una companyia ferroviària 
privada que gestiona més de 300 quilòmetres de vies i 120 estacions situades a l’entorn de 
Milà. És la segona de l’Estat després de Fs. 
 
 
8.2.2. Dinàmica de les relacions entre els agents locals i supralocals  
 
 
L’arribada del TAV a la ciutat es va agafar com una oportunitat de desenvolupament i de 
canvi, tot i que al principi no va despertar gaires passions. En el començament va ser un 
actor extern, el General Contractor (TAV S.p.A.) qui va desenvolupar un rol actiu i va 
plantejar el traçat d’entrada del TAV a la ciutat. La seva proposta era fer transcórrer la 
nova via pel sud de l’autopista A-4 entre Torí i Milà, en forma de by-pass, i fer entrar la 
línia d’AV fins a l’actual estació, on es localitzaria també la nova estació, paral·lelament a 
les vies ja existents (esquema 8-5). Això succeïa el 1992. 
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ESQUEMA 8-5. Traçat proposat pel General Contractor 

 
Font: Afferni et alii, 2001, p. 184 

 
Aquesta proposta no va trobar el consens de les administracions locals per diverses raons 
com ara que suposava l’enrunament de nombrosos edificis i un impacte ambiental fort per 
als barris del nord de la ciutat. Però va servir perquè l’Administració es comencés a 
mobilitzar i a elaborar propostes que fossin més coherents amb les característiques de la 
implantació urbana i el sistema de transport de la ciutat. Així doncs es van redactar cinc 
alternatives a aquest traçat pel sud de l’autopista que minimitzaven l’impacte a la ciutat i 
que s’adaptaven més bé a la morfologia urbana de Novara426. 
 
A través de la comparació dels traçats, es va acabar demostrant, però, que el traçat que 
permetia garantir un menor impacte territorial, una connexió transportística més eficaç i 
uns costos menors era el plantejat primer, el del General Contractor427. Per tant, això va 
desplaçar el debat i la iniciativa local cap a temes més concrets i vius per a la col·lectivitat 
com la localització, el dimesionament i les funcions a atribuir a l’estació del TAV, la 
capacitat de la nova infrastructura d’eliminar els nombrosos traçats ferroviaris que 
travessen la ciutat i la seva relocalització, i els efectes que l’obra podia tenir en la ciutat 

                                                   
426 Aquestes alternatives són estudiades amb profunditat a la tesi de làurea de Negri, (1996).  
427 “...aquesta (proposta) garanteix uns menors impactes globals en l’ambient, el nivell més alt d’interconnexió 
ferroviària (mercaderies i passatgers) i la millor integració amb el sistema de transport regional, mentre les altres 
localitzacions comporten costos massa elevats, excessiu impacte ambiental o altres contraindicacions de caràcter 
transportístic” (Corriere di Novara, “Le caratterístiche del progetto mitigato”, 14/12/95, citat a Afferni et alii, 2001) 
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(Afferni et alii, 2001). Al voltant d’aquests temes es va crear, i afavorir, un procés de 
mobilització social (1995-97), on hi van entrar els grups ecologistes, les associacions 
empresarials i els grups polítics a l’oposició. Les propostes de localització de l’estació i 
d’interconnexió amb la xarxa de comunicacions restant van ser diverses, i totes resultaven 
correspondre implícitament a diversos escenaris de transformació urbana, cosa que no 
existia amb el primer traçat del General Contractor. 
 
A partir de les propostes dels diversos agents locals, els Uffici urbanistici del Comune di 
Novara van delinear tres esquemes d’interconnexió: “Gronda Nord”, “Gronda Ovest” i 
“Progetto Pace”. 
 
 
ESQUEMA 8-6. Propostes del govern municipal 
 

 
Font: Afferni et alii, 2001, p. 188 
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L’esquema de la “Gronda Nord” preveia la realització d’un ampli semicercle ferroviari al 
voltant de Novara que permetés la connexió de l’actual estació al TAV i a les diverses vies 
de tren existents, així com la connexió del centre de mercaderies amb la línia de Ferrovie 
Nord Milano (FNM). L’esquema “Gronda Ovest” creava un semicercle cap a l’oest per 
utilitzar part de la via existent entre Torí i Milà. Finalment existia la proposta del President 
de la Comissió urbanística del Municipi, l’enginyer Pace, que preveia la localització de 
l’estació TAV a la perifèria, junt a l’autopista, on es farien confluir les línies ferroviàries 
provinents del nord, la de la FNM directes a Malpensa, el trànsit de l’autopista i un servei 
llançadora amb l’estació central. Aquesta proposta permetia l’anomenada “interconnexió 
completa”428. 
 
En opinió d’Afferni et alii (2003) els diversos projectes porten de forma implícita diversos 
escenaris de transformació de la ciutat. La proposta avançada pel General Contractor 
constituïa un simple “tràmit” que declarava a les instàncies locals la seva voluntat 
programàtica. Les propostes de “Gronda” nord i oest resultaven premiar sobretot els 
valors ja adquirits del territori, és a dir la identificació de la ciutat amb l’àrea central. Els 
autors qualifiquen el projecte urbà d’aquestes propostes de “conservador”, pel que fa a 
l’ordre territorial i dels valors socials429. Finalment, el projecte “Pace” denotava la intenció 
d’obrir i connectar l’estructura urbana tant en l’ampli teixit de la ciutat difusa que l’envolta 
com en escales territorials superiors a través de la creació d’un nou pol capaç de 
centralitzar totes les infrastructures. 
 
Sigui com sigui, el 1997 succeeix un fet que farà canviar l’estratègia seguida fins el 
moment. El Ministero dei Trasporti va decidir reconvertir tota la xarxa nacional d’Alta 
Velocitat en una xarxa d’Alta Capacitat. Aquesta decisió va fer reexaminar les propostes 
d’interconnexió, ja que fins aquest moment la línia d’alta velocitat Torí-Milà s’havia de 
centrar quasi exclusivament en els fluxos interurbans. 
 
En aquesta fase de reexamen l’Ajuntament estava realitzant un nou planejament urbanístic 
(Prg 1999) on el tema de la interconnexió hi era molt present. Per aquest motiu es va 
decidir a liderar la seva efectuació. Fruït del procés de creació de projectes 
                                                   
428 es formaria “un corredor plurimodal a l’interior del qual, un passatger, vingués d’on vingués (fins i tot de 
l’autopista) pot decidir si prosseguir cap a Torí i Milà amb alta velocitat, cap a Malpensa amb la FNM, cap a Novara 
Centre amb les línies públiques o cap a d’altres localitats amb les línies històriques”. Però aquesta proposta només 
podia ser realitzada “a condició que la ciutat tingui el coratge de mirar cap endevant i els Administradors de desafiar 
la impopularitat i posar en el plat de la balança els enormes avantatges (decididament superiors als deavantatges) que 
vindran” (Corriere di Novara, “Preché non spostiamo la stazione lngo la linea dell’Alta Velocità?”, 25/07/96, citat a Afferni et 
alii, 2001) 
429 Fins i tot hi ha qui veu una voluntat d’urbanització dels espais perifèrics servits per una nova accessibilitat.  
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d’interconnexió, l’administració tenia certs arguments a defensar davant el General 
Contractor a l’hora d’acordar el traçat definitiu de la nova línia a Novara. 
 

localitzar l’estació d’Alta Capacitat en l’actual estació i concentrar-hi tots els serveis 
de passatgers 
 
utilitzar de forma combinada les línies d’AC i les vies Torí-Milà 
 
realitzar, per als trens de mercaderies i passatgers amb destinació Novara, dos 
traçats d’interconnexió a l’est i a l’oest de la ciutat 
 
utilitzar les vies existents de la FNM per garantir la connexió de l’estació ferroviària 
i del CIM amb l’aeroport de Malpensa 
 
rellançar les funcions i els equipaments logístics ja presents a la ciutat des dels anys 
60 gràcies al seu posicionament nodal entre els eixos nord-sud 
(Sempione/Gottardo-Gènova) i est-oest (Torí-Milà-Trieste). 
 
completar els traçats per relligar la xarxa viària municipal amb l’autopista, amb la 
xarxa provincial i amb l’estació central 

 
 
En base d’aquestes indicacions el General Contractor acaba elaborant l’esquema 
d’interconnexió definitiu que comprèn: 
 

la realització de la interconnexió oest en l’àrea de descàrrega de mercaderies 
 
l’allargament de la línia FNM a aquesta àrea i la localització de l’estació de 
mercaderies al costat, o a l’interior, de l’estació central 
 
la realització de la interconnexió est en el corredor ferroviari Novara-Galliate (fins 
a Malpensa) 
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ESQUEMA 8-7. Proposta de traçat acordada el 2000 
 

 
 
 
Font: Afferni et alii, 2001, p. 191 
 
Per tant, després de canvis i negociacions, el General Contractor, segons les recomanacions 
del govern municipal, redacta un traçat (el 1999) que permet la interconnexió de diversos 
medis de transport prop de l’estació històrica de la ciutat i la connexió de l’àrea logística 
existent al municipi amb l’aeroport de Malpensa. La solució a que s’arriba, opinen Afferni 
et alii (2001), és la que s’insereix amb major coherència en el teixit urbanístic de la ciutat, 
recupera i permet el rellançament de les vies ferroviàries existents, permet eliminar 
aquelles vies que fragmenten la ciutat i es connecta bé amb l’autopista. A més, situa prop 
del centre l’estació de passatgers, i prop de l’àrea logística l’estació de mercaderies, que al 
mateix temps, queda ben connectada amb l’aeroport. Així doncs, el projecte 
infrastructural permetia la integració de l’Alta Capacitat amb la ciutat i podia estimular, a 
més, la recuperació del centre històric (Afferni et alii, 2001). 
 
El juliol de 2000, a través d’una Conferenza di servizi, s’acaba aprovant la solució definitiva. 
De tot això, l’Administració Municipal en va sortir enfortida430 per haver estat capaç de 
donar una sortida a la demanda de revitalització urbana i per la capacitat de coordinació i 
lideratge per implicar en el seu projecte tots els actors, cosa que va aportar importants 

                                                   
430 Tal i com es pot comprovar en les cròniques periodístiques, p.e. “l’Administració Municipal transforma 
definitivament l’Alta Capacitat de projecte potencialment destructiu a un recurs, i així en una ocasió ‘històrica’ de 
valorització del territori” (Eco di Galliate, “Alta Capacità: nasce un progetto per riqualificare il territorio”, 13/11/1999), citat a 
Afferni et alii, 2001. 
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contribucions propositives i va desincentivar el conflicte potencial que una obra d’aquest 
tipus comporta (Afferni et alii, 2001) 
 
Però, de fet, la història de la interconnexió no acaba aquí, on sí que malauradament acaba 
el relat d’Afferni et alii (2001). El 2001 es van celebrar eleccions municipals i van guanyar 
els partits de centre-dreta431. Dins del seu programa electoral hi havia la promesa de 
modificar part del projecte d’interconnexió aprovat el 2000 per l’antic consistori de 
centre-esquerra. La modificació feia referència a la interconnexió est432, ja que s’entenia 
que podia ser massa impactant per al territori. Aquest fet va ser decisiu per guanyar les 
eleccions. La modificació d’aquest apartat era possible perquè el traçat de l’Alta Capacitat 
entre Torí i Milà es divideix, formalment, entre els trams Torí-Novara i Novara-Milà. Les 
obres del tram entre Torí i Novara ja estaven a punt de començar. En canvi el tram 
restant, a l’interior del qual es troba la variant ferroviària est que es volia modificar, no 
havia començat a construir-se encara. El nou consistori volia tornar als traçats originals. 
 
Aquest fet va ser aprofitat pels agents supralocals, com la Regió Piemonte, per reclamar 
una altra estació en el by-pass ferroviari. En el rerafons de la qüestió hi havia l’interès de la 
Regió i de la capital del Piemont, Torí, de tenir un lligam directe amb l’aeroport de 
Malpensa sense passar pel centre de Novara (Vallaro, entrevista 6), aspecte que per 
aquesta última ciutat es veia com un desavantatge, ja que quedaria fora del circuit principal 
de fluxos (es creu que pararien a Novara només uns tres trens AV al dia). 
 
La discussió d’aquest lligam definitiu Novara-Malpensa i Novara-Milà es va discutir en la 
taula d’observació de la Regió, on hi ha representats del Ministeri de finances, Ministeri 
d’infrastructures, Regió Piemont, Regió Llombardia, General Contractor, Fs i FNM. Cal 
aclarir que tant el Municipi de Novara com la Província són institucions convidades però 
sense vot.  
 
Finalment l’opció que es va prendre el 2004 va ser la construcció d’una segona estació 
situada prop de la via principal, al final del by-pass, de manera semblant a aquella del 
projecte “Pace”, però amb una diferència important: l’estació estarà  situada al nord-oest 
de la ciutat, més a prop de la veïna Galliate que no pas de Novara. Aquesta estació “en 
línia”, al sud de l’autopista i en territori municipal de Novara, estarà unida a l’estació de 
FNM de Galliate, al nord de la autopista.  El responsable de planificació dels transports a 

                                                   
431 El consistori actual està format per Forza Italia (15), Alleanza Nazionale (5), Lega Nord (2), CCD-CDU (1). 
432 La interconnexió est era la que havia de permetre el lligam directe entre l‘estació de mercaderies de Novara amb 
Galliate i l’aeroport de Malpensa a través de la FNM (Esquema 8-7). 
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nivell provincial, Luigi Iorio (veure entrevista 8) defensa aquesta opció, argumentant que 
és la millor des del punt de vista tècnic, que no ha de suposar una pèrdua de centralitat de 
Novara, i que és més lògica observant l’àrea urbana de Novara en el seu conjunt, no 
només el municipi capital. 
 
La disparitat d’opinions entre els arquitectes d’aquestes dues administracions, el Municipi i 
la Província, sintetitza el conflicte entre els interessos més locals de regeneració i 
desenvolupament de la ciutat de Novara, a partir de l’estació central, i els interessos més 
aviat regionals que afavoreixen la província i fins i tot la Regió del Piemont, basats en una 
estació allunyada del centre de la ciutat però més funcional. El cert és que ni el Municipi 
ni la Província tenen veu en la taula que decideix el projecte final d’interconnexió. Per 
tant, els interessos més locals resten en un segon terme. En aquest sentit, però, seria 
interessant preguntar-se quin interès local hauria de prevaler, si aquell del municipi capital 
o el de l’àrea urbana de Novara. 
 
Important és ressaltar que aquesta interconnexió ha aconseguit entrar dins de les 
anomenades “leggi obiettivo”, que defineixen el conjunt d’obres estratègiques prioritàries del 
país. Això garanteix el finançament necessari per realitzar la solució que s’ha decidit. 
 
Tot i la nova estació, el que es va decidir en el Prusst ha quedat invariable. Resta finalment 
realitzar els protociolli d’intesa amb el Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i amb la Regió 
Piemonte per començar les obres. 
 
A part d’aquest resultat més aviat negatiu per a l’administració municipal, també es poden 
trobar relacions positives entre agents locals i supralocals. Per exemple, l’adhesió dels ens 
ferroviaris va ser essencial per a l’èxit del projecte de requalificació de tota la zona 
ferroviària central. Aquests són propietaris de gairebé la meitat dels immobles de la zona 
(Comune di Novara, 2002). El municipi va pactar un finançament de les obres a través de 
la qualificació del sòl: 
 
“Conscient d’aquest rol estratègic, el Studio di fattibilità atribueix a totes les àrees de propietat dels ens 
ferroviaris el màxim de potencialitat transformadora, tenint en compte la primària responsabilitat dels ens 
a l’hora de resoldre els problemes del node infrastructural novarès i el cost econòmic certament negatiu de 
les intervencions consegüents” (Comune di Novara, 2002, p. 27) 
 
Aquests acord s’han concretar finalment en una sèrie d’acords entre el municipi de 
Novara i els ens ferroviaris, RFI i FNM. 
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8.2.3. Capacitat de creació d’un projecte de ciutat a partir del TAV 
 
 
 

Tal i com argumenten Afferni et alii (2001), el sistema urbà novarès està en una fase de 
transformacions ràpides. Transformacions com el canvi de vot polític, fenòmens de 
recanvi demogràfic, augment considerable del tràfic urbà, aparició de nous actors 
institucionals, com la Universitat, renovació del teixit físic de la ciutat, el sorgiment d’un 
ambient sòciocultural àvid de noves iniciatives. 
 
Aquests canvis no només són fruït únicament d’un procés endogen, sinó que tenen una 
bona part de raó de ser en la dinàmica externa, en el canvis a una escala territorial més 
àmplia. Es tracta de la influència de l’àrea metropolitana de Milà433. En particular, el cas 
novarès pot ser entès en el marc d’un procés de transició provocat per fenòmens 
endògens i exògens com són la periurbanització, la “districtualització” dels territoris 
perifèrics abans subordinats a les relacions jeràrquiques de la capital, i la desintegració de 
l’estructura productiva que havia fet de la ciutat un pol industrial. S’està assistint a la 
formació d’una ciutat difusa entre Arona i els entorns de Novara que s’articula com un 
sistema reticular . 
 
A part d’aquesta dinàmica externa, Novara ha patit transformacions importants de la seva 
dinàmica productiva. Des del principis dels 70 la ciutat va perdre pes econòmic en 
diverses indústries, tant en ocupació, producció i recerca, com en la química i el tèxtil, o 
més endavant l’editorial i el dolços. Es produeix degut a això una pèrdua de competitivitat 
econòmica, de cohesió social i, en definitiva, de fragmentació urbana. En el camp 
sociodemogràfic, es produeix l’arribada de població metropolitana que resideix a la ciutat 
però treballa a Milà, i que trenca la cohesió urbana existent fins llavors. El centre històric 
de la ciutat es redueix progressivament a un espai comercial i de localització de les seus 
públiques, mentre que sorgeixen altres centres, més difusos, al voltant de les vies de 
transport.  
 
La fragmentació urbana, en fi, desorienta la inversió pública, que ha de fer front a una 
pluralitat d’exigències espacialment difuses i el govern local es veu incapaç d’endegar 

                                                   
433 Els autors creuen que cal interpretar els canvis de Novara en una doble clau: les mutacions pròpies de la ciutat, 
per un cantó, i la progressiva integració dels centres perifèrics del vast sistema urbà que Bryant defineix com a “ciutat 
regional”, per l’altra. Segons els autors, Novara se situaria dins de “l’àrea de pendolaritat de treball” o de “l’ombra 
urbana” del centre metropolità. Aquestes ciutats tendeixen a perdre progressivament la seva funció original de 
polarització del seu entorn per reconfigurar-se com a “centres perifèrics”, les també anomenades “edges cities”. (Bryant 
C. (1986), “L’evolution de la ville régionale en Amerique du Nord: les cas de Toronto”, Annales de Geographie, n. 527, 
pp. 26-41.) 
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projectes innovadors que puguin “reidentificar” la ciutat i donar noves orientacions de 
desenvolupament urbà. 
 
Davant d’aquesta situació de certa crisi o “cruïlla” en el moment socioeconòmic de 
Novara, van sorgir en els últims anys certs projectes clau per rellançar l’economia de la 
ciutat, en base, sobretot, al seu posicionament territorial. Els projectes de futur tenien 
molt a veure amb la nova accessibilitat que pot obtenir Novara a partir d’esdevenir un 
node important del sistema de transport, gràcies a la reestructuració que suposarà 
l’arribada del Tren d’Alta Velocitat. 
 
L’exponent principal dels nous projectes és el Prusst de 1999 (Comune di Novara, 1999). 
Segons els documents de diagnosi, el context on s’insereix el Prusst de Novara està 
marcat per tres necessitats principals. La primera és la necessitat de renovar el 
planejament general. El 1999 Novara tenia un PRG aprovat el 1985, amb una filosofia 
urbanística que seguia les tendències dels anys 70 (expansió, zonificació, etc.). En els 
darrers anys s’havia fet evident la divergència entre les indicacions del Pla i les necessitats 
de la ciutat, i això justificava la redacció d’un altre Pla. Per tant, era interessant fer 
coincidir un nou PRG amb les línies estratègiques del Prusst. A més, les accions del Prusst 
es basaven en les modificacions del Pla del 1985, és a dir que s’aprofitaven del joc que 
permetien donar les plusvàlues.   
 
La segona necessitat era la de convertir Novara en un node intermodal a nivell europeu, 
una aspiració que ja era present en el PRG del 1985 però que no s’havia fet realitat. La 
creació d’un node ben articulat, comptant amb les futures inversions de l’Alta Capacitat, el 
CIM, l’eix transalpí, l’accés a Malpensa, es converteix, més que mai, en una oportunitat i 
en una necessitat per a la ciutat. 
 
En tercer i últim lloc, en relació a les necessitats de renovació infrastructural, existia una 
necessitat de “qualificació” generalitzada de la ciutat, tant de les seves funcions com de la 
seva imatge. Les principals mancances que afrontava la ciutat en aquest camp eren: 
 

–el retard en la dotació de serveis de nivell superior: la recerca aplicada i la 
formació superior 
–la valorització dels recursos propis, sobretot aquells ambientals, històrics i 
culturals, que existien ja però que estaven poc o gens utilitzats, com ara pel 
turisme. 
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–la mancança d’una imatge de ciutat. Fins ara els espais de referència s’havien 
reduït a alguns llocs del centre històric, però que calia estendre. 

 
En definitiva, la diagnosi de la situació de Novara deixava clar que existien certes 
necessitats per convertir la ciutat en una capitalitat subregional entre Milà i Torí. D’aquí 
van sorgir les tres estratègies per recuperar el retard en la seva posició: 
 

a) adequar l’estructura local a la inserció del node d’AC. 
b)facilitar el pas històric de la ciutat des de la fase de producció industrial 
(dominada pel tèxtil, química, mecànica) cap a les tecnologies avançades. 
c) millorar la qualitat de vida de la ciutat que patia d’accessibilitat reduïda, manca 
de valoració de la pròpia identitat historicocultural, problemes ambientals produïts 
l’últim cinquanteni, etc. 

 
Per tant, i com a síntesi, l’arribada del TAV va ser agafada per la ciutat com una ocasió de 
rellançar un nou projecte local basat en els avantatges del posicionament territorial i en 
l’aprofitament d’uns recursos existents del territori que ja havien estat aprofitats 
anteriorment. Més que una nova base econòmica, es projecta una nova forma d’aprofitar 
els recursos que ja existien. Tot i això, es planteja també l’aprofitament d’uns recursos que 
no havien estat explotats fins aquell moment, els turístics. 
 
La imatge turística de Novara per part dels ciutadans434 es caracteritza per l’acolliment 
lligat als negocis i al trànsit (cultura d’empresa), no pas com a destinació turística. Es veu 
una ciutat amb elements poc atraients, però es detecta el desig ciutadà per una ciutat 
animada, que valoritzi el patrimoni artístic i arquitectònic (Associazione Mecenate 90, 
2004). Per aquesta raó, el pla estratègic del turisme intenta incidir en l’activació dels 
recursos locals i en la incorporació del turisme i el lleure com a element econòmic de la 
ciutat.  
 
   
 
 
 
 
 
                                                   
434 En el Pla estratègic de turisme (Associazione Mecenate 90, 2004) es fa una anàlisi interessant de la imatge que 
tenen els novaresos de la seva ciutat, a partir de la identitat real (atributs objectius), identitat percebuda, identitat 
assumida per la població local. 
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8.2.4. Agents que participen en el projecte local i la seva dinàmica 
 
Com hem vist, des del moment en que es va fer públic que el TAV tindria una parada a la 
ciutat de Novara les institucions locals van mobilitzar-se per incidir en la forma que havia 
de prendre aquest node a la ciutat. La institució que va exercir des del començament el 
paper de lideratge (i de visió) va ser el govern del municipi. Primer en forma d’aportacions 
diverses per a solucionar la complexa interconnexió, i després en forma de projectes de 
planificació diferents. La principal raó que això fos així és perquè el municipi té les 
competències completes en tot allò referent a la planificació física del territori municipal, i 
perquè el terme municipal és prou gran (103,02 km2, el més gran de la província) per a 
que bona part dels espais a transformar fossin dins aquests límits. Una altra raó podria ser 
el fort pes demogràfic del municipi en comparació als municipis del seu voltant, o fins i 
tot de tota la província, amb la legitimitat de lideratge que això comporta. 
 
El primer exemple de visió i lideratge del govern municipal és el Pru (Programi di recupero 
urbano) aprovat el 1997 per a la transformació de l’àrea del Boschetto. Aquest pla recollia les 
voluntats de recuperació del nord est de la ciutat dels anys 90. Com s’escriu en el Studio di 
fattibilità (Comune di Novara, 2002), el Pru va assentar les basses per a la transformació de 
la zona nord de l’estació a partir de la localització de les seus universitàries i de recerca, i 
això va motivar l’interès general per a la reestructuració de tota l’armadura infrastructural. 
 
Un altre exemple és la realització del Prusst de 1999. La promoció del Prusst, tot i que 
hagués pogut ser realitzada de forma conjunta per diversos agents, va ser liderada només 
pel govern municipal. En les línies bàsiques del Prusst hi figuren les indicacions que 
l’Administració local havia proposat al General Contractor per a l’elaboració de l’esquema 
d’interconnexió (en la discussió realitzada fins el 1999). Una activitat important del 
promotor del Prusst, un cop redactat el document, era donar a conèixer el programa als 
agents i entitats que poguessin estar interessants en la seva realització. Així doncs es va 
portar a terme una acció informativa i de recerca d’adhesions a entitats i administracions 
presents a la ciutat com la Camera di Commercio, l’Associazione Industriale, l’Associazione Piccole 
e Medie Industrie, la Confartigianato, la Coldiretti, la Confagricoltura, etc. i la divulgació pública a 
la ciutadania per la consultació del programa formulat. Segons afirmen Afferni et alii 
(2001), el programa va resultar tenir un gran èxit de participació ja que en poc temps s’hi 
van adherir un gran nombre d’entitats públiques i privades, més de 100, bona part 
privades. Després d’una selecció a partir de criteris de coherència, va ser-ne admeses 72, 
32 de les quals privades i 40 públiques. 
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Tot i això, l’estricta “participació ciutadana” en el programa va ser més aviat reduïda. Tal i 
com explica Paola Vallaro (entrevista 6), 
 
“...pel que fa a la concertació i la implicació de la ciutadania, sense entendre una participació individual o 
per posar en joc un terreny teu,  sinó entenent una participació intel·lectual, formativa, el programa no ha 
construït una adhesió particular...” (Vallaro, entrevista 6) 
 
És a dir, que la participació va ser reduïda només als propietaris o empresaris implicats en 
el projecte que, per altra banda, són els subjectes clàssics que veuen una “possible 
explotació” de les potencialitat del Prusst. La resta de la ciutadania va ser objecte d’una 
àmplia política d’informació, però no de participació. L’arquitecte del Municipi reconeix 
que un dels problemes del Prusst és que no ha implicat, en certs temes com ara el cultural, 
a les associacions, degut a que s’han realitzat accions de manera massa formal. En 
definitiva, que no ha servit per construir diàleg. (Vallaro, entrevista 6) 
 
Les propostes que en surten acumulen una inversió total de 833 bilions de lires (uns 430 
milions d’euros435), una xifra mai aconseguida a Novara per a un projecte de 
transformació urbana. Amb aquest import, tal i com assenyala Afferni et alii (2001), 
l’Administració obtenia dos resultats: per un costat implementava la xarxa d’actors 
implicats en el projecte d’interconnexió i rebia l’aval social indispensable per portar a 
terme la realització del programa. 
 
El tercer exemple és el Prg de 2004 (que recull dins seu els diversos documents que hem 
vist). Amb el Prg 2004 (i a través dels acords de programa) el consistori aconsegueix 
implicar les empreses ferroviàries i assentar totes les propostes del Prusst. 
 
Finalment podíem assenyalar el darrerament presentat Pla estratègic del turisme de 
Novara (Associazione Mecenate 90, 2004), que ha estat liderat pel Municipi i ha tingut la 
participació de diverses institucions públiques (Ajuntament de Novara, Ajuntaments 
d’Arona i Orta San Giulio, Bisbat, Província de Novara, Regió Piemonte, Universitat del 
Piemont Oriental) i associacions privades (Associacione Amici del Museo Rossini, 
Associazione “Amici del Parco della Bataglia”, Associazione Culturale 999, Associazione 
Culturale Art Action, Associazione Industriali di Novara, Asociazion Irrigazione Est-
Sessia, Banca Popolare di Novara, Camera di Comercio di Novara, Consorzio albergatori 
Lago d’Orta, Distreto Turistico dei Laghi, Fondazione Faraggiana, Istituto Geografico De 
Agostini, Istituto tecnico industriale “Omar”, Liceo Carlo Alberto). 
 

                                                   
435 1 euro són 1.936,27 lires 
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La Província és l’altre actor destacat. Cal dir que a Itàlia els governs provincials han 
adquirit funcions importants des de 1990436, sobretot en el camp de la gestió i planificació 
del territori. La Província ha exercit també lideratge especialment en aquells aspectes més 
relacionats amb l’economia, com el desenvolupament del sector químic i el logístic, però 
també en la planificació territorial de la província. 
 
Un exemple és el Parc científic i tecnològic del sector de la química. Com explica Angelo 
(2001), des de principis dels anys 90 van realitzar-se estudis per construir un Parc científic 
i tecnològic al nord-est de Novara, en l’actual seu de l’Institut Donegani, per part 
d’entitats locals com Centro di Studi NOVARIA 2000437 o privats com l’Instituto Guido 
Donegani de l’EniChem. Però l’abandonament del projecte per part de l’EniChem, 
propietària de l’edifici Donegani, va fer actuar a les administracions públiques per realitzar 
un nou projecte cap el barri de S. Agabio, en l’actual localització. Per aquest motiu la 
Província, el 1999, va adquirir el local que funciona com a seu del Parc. En la mateixa seu 
hi ha la fundació “Novara Sviluppo”, una iniciativa de la Província que té com a funció 
desenvolupar el “Polo scientifico e tecnologico della provincia di Novara”. Aquesta institució neix 
d’un Protocollo d’Intesa, signat el 1997, entre la Província, el Municipi de Novara, la Cambra 
de Comerç, l’Associazione Industriali, Associazione Piccole e Medie Industrie i Organizzazioni 
Sindacali Cgil, Cisl i Uil438. 
 
Un altre exemple és la logística. El govern de la Província ha vist com a prioritari pel seu 
territori el desenvolupament de sector logístic i l’adaptació de les infrastructures a aquesta 
finalitat. La Província, per exemple, ha actuat com un revulsiu en el camp de la logística 
obtenint una participació important com a accionista del CIM. Per aquest motiu va 
defensar, junt a la Regió Piemont, que l’estació en línia del TAV estigués situada a l’oest 
de Novara, davant de l’opció del Municipi que la volia al nord de l’actual estació central. 
 
“... l’estació de mercaderies del Boschetto i el CIM avui són un cul de sac, però amb el projecte els 
mercaderies podran venir de Gènova o de Torí sense passar pel node de passatgers, es diversifiquen les 
funcions, i tindran continuïtat cap a qualsevol direcció, AC o Malpensa, cosa que abans no succeïa. Per 
això cal posar l’estació al nord-oest, no al nord com es volia.” (Iorio, entrevista 8) 
 
Una altre dels equipaments defensats per la Província és el Huckepack, que recordem 
estarà situat a un altre municipi al nord de Novara. El govern municipal el mirava amb 

                                                   
436 Amb la llei 142/90, de reforma del sistema de les autonomies locals, i amb les lleis regionals (Provincia di Novara, 
2002). 
437 Una unió de subjectes públics i privats per a l’estudi i la preparació d’un desenvolupament harmònic del territori. 
438 El Ministeri d’Indústria ha contactat amb Federchimica per a que convoqui una taula de concertació amb el 
Ministeri d’Indústria, el de Recera, Federchimica, EniChem i, a escala local, Municipi, Província i Universitat per 
establir un protocol d’entesa (el desembre de 2000). Faltava que la Regió reconegués el Districte Industrial de la 
Química. 
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reticències per la possibilitat que restés potència al CIM, centre estructurador de la 
logística a Novara, i per tant a la ciutat. Per aquesta raó, el Consiglio Comunale de Novara va 
acordar: 
 
“consentir la realització del terminal Huckepack (...) amb la determinació que aquest assentament (...) no 
es configuri com una nova polarització territorial de la logística en conflicte amb el Centro Interportuale Merci 
al qual se li reconeix i se li ratifica una posició i rol d’element estructural essencial de la logística en el 
territori novarès.”439 
 
L’instrument de planificació principal de la Província és el Piano Territoriale Provinciale 
(PTP) aprovat el febrer de 2001 (Provincia di Novara, 2002). El PTP analitza àmpliament 
els elements socioeconòmics i ambientals del territori provincial per arribar a determinar 
quines són les grans àrees a protegir, les principals àrees funcionals i les necessitats 
d’infrastructures del territori novarès. Vista la realitat territorial supramunicipal de la ciutat 
de Novara, el PTP és l’únic instrument que permet planificar a escala d’àrea urbana. 
 
Hi ha altres institucions locals existents que no han tingut un rol de lideratge d’iniciatives 
de desenvolupament econòmic però han tingut un paper important per la seva implicació 
en les estratègies de desenvolupament, com la Cambra de Comerç, la Universitat o els 
empresaris locals. 
 
Aquests darrers van acceptar el joc de canvi de plusvàlues urbanístiques que havien de 
possibilitar les transformacions que s’han vist el els apartats anteriors. Un dels criteris 
preestablerts per l’Administració per a l’admissió de les intervencions en el programa 
Prusst consistia en l’obligació que els proponents cedissin el 50% de la plusvàlua generada 
per la realització de les intervencions que implicaven una variació en la planificació 
urbanística en vigor (és a dir una modificació en l’ús dels espais o en l’índex d’edificabilitat 
del Prg 1985). A canvi, l’Administració es comprometia a reinvertir l’import en la 
realització de les obres públiques pactades. Això representava el 67% del total de la 
despesa prevista per a la realització de les infrastructures i dels serveis urbans. 
 
Un altre exemple de dinàmica positiva entre els actors locals s’esdevé del propi 
procediment del Prusst. En el Prusst l’Administració va delinear, per a cada línia d’acció, 
els eixos prioritaris d’intervenció, a part de la intermodalitat i interconnexió del 
transport440. Cada operador va haver de preveure el propi programa d’intervenció en el 

                                                   
439 Text extret del Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, referent al node ferroviari de Novara, 
Deliberació nº 40, del 6 de juny de 2003 (cedit per l’arquitecte Iorio). 
440 Exemples són l’ampliació de l’interport logístic per poder una més gran capacitat de tractament de contenidors, la 
realització de plantes de cogeneració i de reducció d’emissions de CO2, la realització d’una campanya de forestació 
de les àrees agrícoles que envolten l’edificat, la preparació del Parc Tecnològic per la valorització de les activitats 
manufactureres locals i dels centres de recerca existents a la ciutat, la consecució d’una estreta integració de les 
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conjunt del projecte global, i els subjectes amb qui havia d’interactuar de manera 
successiva, cosa que va generar la corresponsabilitat dels actors (Afferni et alii, 2001). 
 
Els dos actors locals més importants, Municipi i Província, no sempre han tingut unes 
bones dinàmiques de relació i acció conjunta a l’hora de prendre decisions i defensar 
postures sobre els elements infrastructurals que s’estaven planificant. Exemples són la 
segona estació TAV o el Huckepack. Els interessos han estat, de vegades, diversos. Mentre 
el Municipi ha dirigit les seves estratègies cap a la màxima potenciació del node de 
l’estació central per a què funcionés de motor del canvi de tota la zona central de la ciutat, 
la Província ha donat prioritat al vessant funcional de les infrastructures ferroviàries per 
aconseguir que Novara es converteixi en un centre logístic de primer ordre. 
 
La manca d’entesa entre Municipi i Província també es pot entendre en termes de 
competència de poders. Es dóna una situació on el municipi capital té un pes demogràfic i 
extensió molt importants dins d’una província relativament petita en extensió i en 
població. A això s’hi ha d’afegir la renovada competència de poders entre les regions i les 
províncies italianes i la poca clarificació que existeix dels rols entre administracions 
(Vallaro, entrevista 6). Municipi i Província tenen un repartiment implícit de poders i 
àmbits d’actuació, però això a vegades causa conflictes per la manca de definició. Tot 
plegat provoca que no sempre s’aconsegueixin aquelles sinergies necessàries per que la 
ciutat esdevingui un actor local fort.  
 
Un fet que podria fer pensar en la facilitat de relacions entre les dues administracions és 
que tant en el Municipi com en la Província governen, en la darrera legislatura, les 
mateixes coalicions de govern, de centre-dreta. Tot i això, les relacions han estat més 
difícils que mai (Iorio, entrevista 8). 

 
8.2.5. Àmbit territorial dels projectes 
 
Els àmbits territorials que es poden considerar com a àmbits de projectualitat a partir del 
TAV són bàsicament el municipi de Novara i, de manera molt més feble, la Província de 
Novara. Tot i això, també observarem la projectualitat a nivell d’àrea urbana. 
 
L’àmbit territorial més clar on s’han desenvolupat projectes lligats al TAV és el municipi 
de Novara, tal com hem anat veient en els apartats anteriors. És un municipi extens i 

                                                                                                                                                               
activitat productives i de servei amb la Universitat, la realització d’un Parc Científic per desenvolupar la innovació, la 
difusió de les noves tecnologies i la competitivitat entre les empreses, etc. 
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compta amb la tercera part de la població de la província. Això sembla donar-li prou 
fortalesa per desenvolupar tota la projectualitat dins els seus límits. Els instruments de 
planificació que hem anat veient (Prusst, Prg 1985, Prg 2004, Pla Estratègic del turisme) 
fan referència tots a l’àmbit municipal. 
 
A escala d’àrea urbana no podem observar gairebé cap indici de projectualitat. No hi ha 
cap projecte conjunt entre el 25 municipis que formen part de l’àrea urbana de Novara441. 
En tot cas, sí que existeix el PTP que marca les línies essencials per a tota la província, i 
per tant també d’aquesta àrea. Pel que fa a la planificació a aquesta escala trobem la manca 
d’entesa entre les administracions municipals. Segons Vallaro (entrevista 6), el Prusst es 
podia haver realitzat a escala d’àrea urbana. Però amb el lideratge del municipi de Novara 
era difícil aconseguir les adhesions dels altres municipis. Segons Vallaro, això només 
hagués estat possible si el Prusst hagués estat coordinat des d’una administració 
superior442. 
 
Els desacords en l’àmbit d’escala urbana també es donen entre els actors més importants, 
Municipi i Província de Novara. Segons Iorio, “la Província ha de tenir un rol de paritat, 
perquè existeix el risc que el municipi gran prevalgui sobre aquells petits” (Iorio, 
entrevista 8). Per Iorio, hi ha la necessitat de coordinar els municipis de l’àrea urbana, com 
San Pietro Mosezzo o Galliate, i això només ho pot fer la Província.  
 
A escala de província sí que es troba projectualitat, no expressament lligada a l’arribada 
del TAV, però on aquesta infrastructura hi representa un rol important. La Província es 
va dotar del Piano Territoriale Provinciale (PTP) el febrer de 2001, que regula tant aspectes 
ambientals com econòmics. Pel que fa al sistema ferroviari, el PTP intenta ordenar els 
diferents equipaments per potenciar les funcions logístiques del novarès (Iorio, entrevista 
8).   
 
 

                                                   
441 Els municipis que formen part de l’àrea urbana de Novara, i el mapa de la seva situació, es pot veure a la pàgina 
web següent: www.unioncamere.it/atlante.  
442 Vallaro posa l’exemple de la Regió de Ligúria “que ha fet un Prusst coordinat a l’escala regional, i ha implicat els 
municipis i les províncies, perquè partia d’una escala supraordenada.” (Vallaro, entrevista 6) 
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MAPA 8-8. Planificació del PTP. Caràcters territorials i paisatgístics   
 

 
 
Font: Provincia di Novara, 2002 

 
 
Un altre exemple de projectualitat a nivell provincial, o almenys de l’interès per crear un 
procés de governance amb els diversos agents de la Província, es veu amb la recent 
publicació “Un modelo di governance per la Provincia di Novara” (Censis, 2003). L’estudi va ser 
encarregat per la Província per veure la predisposició dels agents del territori a endegar 
processos de governance territorial. La recerca es basa en diverses entrevistes a “testimonis 
privilegiats” de la província443 i en una enquesta a diversos agents anomenats “classes 

                                                   
443 un total de setze entrevistes a persones com el President de la Província, tècnics provincials d’urbanisme, 
transports, responsable de la Cambra de Comerç, Degà de la Facultat d’Economia de la Universitat del Piemonte 
Orientale, President del CIM, responsable de sindicat, industrials, responsables bancaris, etc. 
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dirigents” i elits locals444. Les qüestions més destacables són tres. En primer lloc s’arriba a 
la conclusió que el territori i les  infrastructures són el recurs principal de la Província445. 
 
“Novara, avui, és una mica com un comerciant la botiga del qual es troba en una carretera on sap que en el 
futur augmentarà de viatgers, i això nodreix d’optimisme el futur dels propis negocis” (Censis, 2003, p. 
124) 
 
En segon lloc, que hi ha la mancança d’un projecte comú a nivell de província. Lles 
“classes dirigents” consideren que un dels principals problemes és l’escassa capacitat de 
condivisó dels problemes i dels objectius dels diversos agents que operen en el territori, 
tant privats com públics. Per tant, el principal límit per al desenvolupament és d’ordre 
cultural, més que no pas estructural o econòmic. Un exemple és la manca de col·laboració 
entre les empreses i la Universitat, o entre els districtes industrials i el Pol tecnològic 
(Censis, 2003). 
 
En tercer lloc, es creu que la província ha de tenir un rol de coordinació i de lideratge 
estratègic. De les respostes dels entrevistats sorgeix l’acord que les funcions de la 
província han de ser de coordinació dels diversos actors del territori, una opinió que dóna 
un paper més aviat tradicional al govern provincial, segons els autors446.  
 
En aquest sentit l’estudi intenta demostrar que hi ha una certa base per endegar un procés 
de governance, recolzada sobretot per les autonomies funcionals, empreses de mitja-gran 
dimensió i representants administratius. Els Municipis es mostren disposats a discutir un 
projecte de governance però  amb la condició que la Província no entri en les seves esferes 
de competència i que el sistema es basi en instruments de concertació i mediació. Els més 
reticents a processos d’aquest tipus són els petits municipis i les més petites empreses. 
 
El document es planteja, doncs, la creació d’un centro di promozione della concertazione 
territoriale, que intenti lligar els múltiples agents i projectes de la província, sense excloure 
el municipi capital i els petits municipis. Aquesta iniciativa es veu molt necessària davant 
dels projectes infrastructurals que apareixen al territori: 
 

                                                   
444 La metodologia de l’enquesta és semblant al mètode Delphi. Els enquestats són tots els alcaldes de la província, 
els presidents de les Comunità montane i Unió de municipis, els Presidents o directors de les autonomies funcionals 
(Cambra de Comerç, Universitat, Interport, Parcs, etc.), responsables d’associacions i empresaris. 
445 Com a qüestions destacables trobem que 53,5% de les “classes dirigents” consideren el posicionament geogràfic 
de la província com el principal recurs estratègic per als anys propers. Això, com comenten els autors de l’estudi, 
respon al fet que s’estan realitzant un sèrie d’obres infrastructurals que es consideren com una gran oportunitat de 
desenvolupament. 
446 En canvi, pel que fa a les enquestes, la resposta majoritària (64%) és la de “poder comptar amb un ens, la 
Província, que s’imposi com a institució capaç d’imprimir una visió estratègica dels interessos del territori a tots els 
subjectes que hi operen”. 
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“...la creixent atenció dels grans subjectes promotors i gestors de les xarxes infrastructurals en la creació 
d’una àmplia base de consens en territoris interessats, i també en el retorn econòmic de les intervencions, 
exigeix l’individuació d’un interlocutor territorial representatiu i fiable. Aquest aspecte resulta 
particularment rellevant pel territori novarès, la capital del qual es col·loca en l’encreuament d’importants 
directrius d’autopistes i ferrovies de perfil europeu a llarg d’eixos nord-sud i est-oest.” (Censis, 2003, p. 28) 
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8.3. Conclusió: avaluació de la dinàmica de l’SLoT 
 

 
8.3.1. Avaluació del procés 
 
Xarxa d’actors locals 
 
L’anunci de l’arribada del TAV (o AC) ha ajudat a la mobilització de certs actors de la 
ciutat per promoure una nova etapa de desenvolupament a Novara. La xarxa d’actors 
locals que s’ha activat per aprofitar els avantatges del TAV ha acabat sent força densa. En 
principi, van ser els actors institucionals els primers a mobilitzar-se, el govern municipal i 
el territorial. Al voltant d’aquests agents se n’hi han adherit d’altres, com la Cambra de 
Comerç, diferents empresaris implicats en la transformació física de la ciutat, empreses del 
sector químic, Universitat, associacions culturals i socials, etc. Tot i això, la participació de 
la ciutadania ha estat més aviat pobre. 
 
La visió de la ciutat i la definició d’estratègies han estat exercits bàsicament pel govern 
municipal, a través de diversos plans com el Pru, el Prusst, el Studio di fattibilià. Aquest 
actor és el que ha anat vehiculant les diverses propostes de configuració del node 
infrastructural i els projectes relacionats cap als actors supralocals, moltes vegades prenent 
la iniciativa en la discussió. Les transformacions han estat liderades pel propi govern 
municipal i, en certs aspectes, pel govern territorial. En els aspectes de transformació 
física, el pes ha estat portat pel municipi, mentre que en els de desenvolupament 
econòmic com el pol químic o el logístic ha estat el govern territorial qui ha liderat les 
actuacions (menys en casos com el turisme i lleure).  
  
La dinàmica entre els agents ha estat positiva, a part de certs enfrontaments entre el 
govern municipal i el territorial, especialment en la decisió de la localització de la segona 
estació TAV i en l’organització de la logística. Els instruments de planificació com el 
Prusst i el Pla Estratègic del Turisme semblen haver ajudat a crear una dinàmica positiva 
entre els actors. Especialment el Prusst ha servit per implicar en el projecte al sector 
privat, necessari pel finançament que suposa. 
 
Àmbit territorial de la xarxa d’actors 
 
La xarxa d’actors implicats en el TAV no ha traspassat les fronteres municipals. Hem de 
tenir en compte que es tracta d’un municipi molt gran i amb un pes demogràfic i 
econòmic molt més elevat que els municipis veïns, i aquests miren amb cert recel la 
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capital, al mateix temps que aquesta es veu autosuficient. Segurament en el futur s’hauran 
de crear aliances, almenys, amb el municipi veí de Galliate, ja que es compartirà la segona 
estació TAV en línia. En tot cas, hi ha certa identificació dels municipis del voltant amb la 
capital, i certs recursos com la indústria química o la logística estan repartits per l’àrea 
urbana.  
 
A d’altres àmbits com el provincial tampoc s’han activat relacions amb els actors, encara 
que els actors de la resta de la província puguin veure avantatges que pot comportar el 
TAV, com els districtes industrials o el sector turístic dels llacs, al nord. El govern 
provincial té intencions de crear dinàmiques de governance a nivell provincial però, en tot 
cas, estaran dirigides a d’altres projectes. Per tant, hem de pensar que l’SLoT s’ha activat a 
escala municipal.  
 
Relacions amb el milieu 
 
Els recursos del milieu que s’han reconegut i posat en valor són, la seva major part, els 
recursos que havien estat explotats fins el moment, els relacionats amb la producció i 
recerca química i de nous materials (indústries del sector, institucions de recerca, 
universitat) i amb la logística (CIM, estació de mercaderies, posició en el territori). Però 
també s’han creat recursos nous relacionats amb aquests sectors com la millor 
organització del transport, l’espai de S. Agabio on es construirà el Parc Científic, o els 
nous equipaments logístics com el Hukepack. Finalment també s’han valoritzat recursos en 
d’altres sectors, com el patrimoni històric i arquitecnònic del centre de la ciutat o 
edificacions històriques de la perifèria.  
 
Els recursos del sector químic van sorgir a Novara a partir del segle XX, i van convertir la 
ciutat en un pol de desenvolupament reconegut a tota Itàlia. Es van crear importants 
empreses de producció i recerca dins i fora del municipi, però en els darrers anys el sector 
va entrar en crisi. Amb l’arribada del TAV es preveu la renovació del pol a partir de la 
creació d’un Parc Tecnològic a S. Agabio amb les empreses de recerca i la nova 
Universitat. 
 
Els recursos del sector logístic estan basats en els avantatges de posició territorial, que es 
veurà millorada, i l’existència d’unes infrastructures abundants i que també rebran 
millores, com el CIM, Estació del Boschetto, Hukepack, i un recurs que està fora dels seus 
límits, l’aeroport de Malpensa. El CIM de Novara, fins fa poc temps, no havia causat cap 
mena d’interacció amb el territori local fins que es va inserir en el Prusst, un pla 
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“que apunta a la requalificació del sistema territorial novarès també amb la inserció d’aquest node en les 
futures dinàmiques de desenvolupament urbà i territorial. En aquest Prusst, el CIM és vist com un recurs 
del sistema local, connectat a d’altres components del milieu” (Cabodi, 2001, p. 134) 
 

Finalment, un recurs que pot resultar explotat, i que no ho havia estat fins ara, és el 
relacionat amb el turisme i el lleure, a partir de posar en valor el patrimoni de la ciutat. Un 
exemple és la renovació del castell dels Sforzi que s’ha de convertir en un centre cultural. 
A aquest recurs s’ha d’afegir la valorització d’altres recursos com el comerç i l’hoteleria. 
 
Cohesió funcional 
 
Podem qualificar aquest SLoT com operativament tancat i obert en les relacions exteriors. 
És a dir, que el sistema ha aconseguit reproduir i adaptar al context exterior aquelles 
especificitats econòmiques que l’havien caracteritzat ja en el passat, com el sector químic 
o els serveis de capitalitat territorial. 
 
Això ha estat possible gràcies a la cohesió de la xarxa d’actors locals i al lideratge de les 
transformacions exercides per les institucions locals en direcció a recuperar un rol de 
Novara en el territori. En la posició territorial de la ciutat, dins l’àmbit metropolità de 
Milà, s’hagués pogut donar el perill de perdre la identitat i l’actuació conjunta en favor de 
la integració dins les dinàmiques metropolitanes. El tancament intern garanteix una certa 
identitat i la voluntat de desenvolupar les especificitats pròpies de la ciutat en un context 
amb tendència a la configuració reticular. 
 
L’obertura externa s’ha donat a partir del desenvolupament de certes especificitats que 
poden abastar una escala àmplia i situar Novara en el mapa del territori italià i europeu. 
En primer lloc es tracta del pol científic i tecnològic de la química fina i nous materials, 
que s’erigeix com un centre de recerca a nivell internacional. En segon lloc, s’han 
reordenat els espais i equipaments de la logística per explotar una situació territorial nova, 
on Novara estarà en l’encreuament de dos eixos ferroviaris sud-nord (entre Lió i Tireste) i 
est-oest (entre Gènova i els túnels del Sempione i Gottardo). Tant o més important per a 
la logística representa l’obertura a l’explotació de les possibilitats de l’aeroport de 
Malpensa. 
 
Es pot concloure que la cohesió del sistema és bastant forta si no fos per la 
desestabilització que suposa la nova estació en línia del TAV. Aquesta estació pot restar 
efectivitat en el projecte local i al funcionament del node de transport al voltant l’estació 
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central i a les potencialitats que se’n deriven, ja que no tots els trens tindran parada a la 
ciutat i a l’estació central. Això no afectarà tant al sector logístic com als altres elements 
del projecte local. 
 
8.3.2. Avaluació dels resultats 
 
El resultat del procés d’implantació del TAV ha tingut per a Novara un resultat positiu, ja 
que han augmentat els recursos de la ciutat per emprendre un nou procés de 
desenvolupament local. L’augment dels recursos es basa sobretot en l’adaptació i millora 
dels ja existents, és a dir dels recursos endògens. Tot i això, el procés de desenvolupament 
local ha estat limitat al municipi i no s’ha estès a la resta de l’àrea urbana. 
 
Novara partia d’una bona situació en el territori, proper a la ciutat de Milà i amb una 
dotació important d’infrastructures, sobretot ferroviàries, i d’equipaments logístics, com el 
CIM. Tot i això, l’avantatge de la posició i dels equipaments no era massa aprofitat. 
També partia d’una situació econòmica de certa crisi, exemplificada sobretot per la 
decadència del sector químic.  
 
VAT dels projectes i les accions 
 
En primer lloc, es troba una millora generalitzada de les infrastructures de transport, tant 
per l’aparició de nous modes com per la reordenació de les infrastructures ja existents. 
L’estació central del TAV, que s’interconnecta a la resta de la xarxa ferroviària, es 
convertirà en un pol d’accessibilitat que obrirà el centre de la ciutat a la resta del territori i 
donarà més accessibilitat als barris del seu voltant. 
 
La nova estació s’ha convertit en un recurs endogen, ha sofert un procés de 
territorialització, perquè permet la valorització del centre urbà i els serveis que pot oferir, 
reordena el sector de la logística i dóna centralitat al nou pol tecnològic de la química i 
nous materials. L’estació en línia, en canvi, no s’interconnecta amb els recursos de la ciutat 
i no crea, en principi, cap dinàmica de desenvolupament local, tot i que es pot 
comptabilitzar com un recurs més del sistema de transport. 
 
Una de les millores que s’esdevenen del procés d’implantació del TAV és la urbanística. 
Un dels resultats serà el “remallament” de la ciutat, gràcies a l’eliminació de les nombroses 
barreres ferroviàries que travessen la ciutat, la reordenació de les vies urbanes i les 
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actuacions urbanístiques a la perifèria. Això permetrà un equilibri social i econòmic major 
entre els diversos barris. 
 
La renovació del barri de l’estació permetrà la reconversió d’uns espais degradats i 
abandonats que seran utilitzats per noves activitats com el parc tecnològic, la logística i la 
residencial. La millora del barri també seria en termes de qualitat de vida, ja que 
s’augmenten les zones verdes i es valoritzen els elements del paisatge com els canals o 
certs edificis industrials històrics. Això donarà una renovada centralitat als barris centrals 
de la ciutat, especialment al barri històric.    
 
El llegat en l’àmbit econòmic serà el rellançament d’uns sectors que ja existien però que 
estaven o infrautilitzats o en crisi, com el Pol logístic i el Pol científic i tecnològic. Aquests 
sectors donaran una especificitat econòmica a la ciutat que la situarà en el competitiu 
mapa de l’àrea al voltant de Milà. També com a llegat econòmic es pot apuntar 
l’apreciació del patrimoni històric, cultural i escenogràfic del context urbà que permetrà el 
sorgiment de noves activitats com el turisme i el lleure. Un dels resultats, doncs, és la 
diversificació de l’economia. 
 
Finalment el procés engegat ha aportat l’adquisició de coneixement, tant pel que fa a la 
temàtica de la interconnexió de transports, com aquella que es refereix al control i a la 
gestió dels projectes socioeconòmics i territorials. Els agents locals, sobretot els 
institucionals, han tingut moments de conflictivitat però han après a col·laborar i a 
distribuir-se les funcions en l’acció de transformació. 
 
Contribució a la sostenibilitat territorial 
 
Referent a la sostenibilitat territorial del desenvolupament de Novara, es pot afirmar que 
hi ha dos elements principals que aporten elements de sostenibilitat. El primer és que els 
projectes se sustenten en la reconversió d’espais que estaven degradats, no en nous 
creixements i el consum de grans espais. El segon, que el desenvolupament està recolzat 
en recursos endògens del sistema, que permeten l’aprofitament d’infrastructures i 
activitats ja existents que s’adapten a les noves necessitats. 
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Capítol 9. Conclusions 
 
Aquest capítol darrer es divideix en dues parts. En la primera es redacten unes 

conclusions a partir dels resultats de l’anàlisi dels tres casos d’estudi. Aquesta part respon 

a l’objectiu 3 de la tesi: “Aportar coneixements i experiències a les ciutats mitjanes que volen aprofitar 

l’arribada del Tren d’Alta Velocitat per desencadenar un verdader procés de desenvolupament local”. A 

partir d’una lectura transversal prèvia dels casos estudiats es proposa, d’una banda, 

assenyalar els àmbits d’actuació decisius que determinen el desenvolupament local i, de 

l’altra, plantejar unes recomanacions per a les ciutats mitjanes que han de planificar 

l’arribada del TAV o una altra gran infrastructura de transport. 

 

En la segona part es redacten les conclusions finals de la tesi. Es retornarà als objectius i 

hipòtesis plantejats al principi de la tesi per valorar si s’han acomplert els objectius i s’han 

comprovat les hipòtesis. 
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9.1. Àmbits d’actuació per al desenvolupament local 
 
 
Després d’analitzar les tres ciutats a partir de la metodologia d’estudi proposada s’arriba a 

una conclusió central: la implantació d’una estació de Tren d’Alta Velocitat en una ciutat 

mitjana pot ser una ocasió per engegar un procés de desenvolupament local si els agents 

del territori s’organitzen adequadament per aprofitar les especificitats locals del territori. 

Dit d’altra manera, el TAV pot provocar un procés que augmenti l’aprofitament dels 

recursos endògens d’una ciutat si l’estació passa a formar part del milieu i de la xarxa local 

d’actors i del Sistema Local Territorial (SLoT).  

 

Hi ha diversos tipus de desenvolupament de les potencialitats de la ciutat i del territori a 

partir del TAV. El desenvolupament local suposa l’aprofitament dels recursos endògens, 

aquells que no es poden reproduir a d’altres llocs i que donen a un territori concret la 

capacitat de ser més competitiu en comparació a d’altres territoris. 

 

També es poden produir altres tipus de desenvolupament, que posen l’accent en els 

elements exògens, que també poden donar competititivitat a un territori, però que 

presenten certs perills. Un és que els avantatges que suposen es reprodueixin en el futur 

en d’altres llocs, ja que no són exclusius d’aquell territori o ciutat. En aquest cas, es podria 

produir en el futur un procés contrari al del desesenvolupament. Un altre perill ve donat 

per la poca sostenibilitat del desenvolupament exogen, que dificulta la reproducció dels 

recursos i el desenvolupament de la ciutat a llarg termini. 

 

Tot i això, el desenvolupament local a partir d’una gran infrastructura de transport com el 

TAV no és un fet automàtic. Depèn de diversos factors relacionats amb el transport, 

l’urbanisme, l’economia i, especialment, el procés de planificació s’ha produït a la ciutat. 

Els diversos factors determinaran els resultats del TAV a la ciutat, aquelles millores en els 

recursos que comporten un grau de desenvolupament local més alt o més baix. Per aquest 

motiu, les millores de les condicions de la ciutat que pot comportar el TAV fan referència 

a quatre àmbits d’actuació: (1) les infrastructures, (2) el model urbà, (3) l’economia i (4) els 

agents del territori. Dins de cadascun d’aquests àmbits es poden donar les condicions per 

a què es produeixi un desenvolupament local més o menys important. 

 

(1) En primer lloc, l’arribada del TAV comporta una millora en la dotació 

d’infrastructures de transport de la ciutat, és a dir una major diversitat de modes de 

transport i, a vegades, una millor organització de la xarxa secundària de transport. Per 
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tant, el TAV comporta una major accessibilitat de la ciutat a la resta del seu territori, a les 

ciutats del recorregut i a les regions que fins ara estaven més allunyades. 

 

Però, a part de l’accessibilitat, l’estació TAV pot convertir-se en un recurs endogen si 

l’estació aconsegueix ser un dels eixos principals del projecte de ciutat i de les estratègies 

de desenvolupament. En el cas que un nombre important d’actors locals aprofitin l’estació 

per utilitzar millor els recursos de la ciutat, es produirà la interconnexió amb la xarxa local 

i la territorialització de la infrastructura en el milieu local. En d’altres casos, poden ser 

només uns pocs actors que aprofitin l’estació, i potser aquests actors no són purament 

locals i no provoquen un augment significatiu dels recursos de la ciutat. En aquest cas, 

podem dir que l’estació no s’interconnecta a la societat local i no es converteix en un 

recurs endogen capaç de provocar un desenvolupament local. 

 

(2) Un altre tipus de millores que comporta l’arribada del TAV són les de caire urbanístic. 

Amb l’excusa de la nova infrastructura la ciutat sol sofrir unes reformes que fan que 

resulti més estructurada. Els barris resten més ben connectats entre si, l’espai del traçat 

urbà aconsegueix estar més permeabilitzat i el barri de l’estació, moltes vegades degradat, 

rep unes transformacions importants. 

 

L’aspecte més important, però, és si el model urbà que s’ha planificat i realitzat s’adapta a 

les necessitats del projecte local per explotar els recursos endògens de la ciutat. El model 

urbà ha de servir a les necessitats de millora física de la ciutat, però també a les necessitats 

econòmiques i socials. Per altre cantó, el model urbà rarament depassa l’àmbit municipal 

per ordenar l’àrea urbana. Aquest fet pot comportar disfuncions en el desenvolupament 

futur de la ciutat i pot limitar l’àmbit del desenvolupament local. 

 

(3) Les millores en la base econòmica de la ciutat són normalment notables. Augmenta la 

diversitat econòmica de la ciutat a partir de nous sectors relacionats amb els serveis i 

milloren els factors localitzatius per a les empreses a causa de la major accessibilitat, 

millora dels equipaments i dels espais urbans. 

 

Però el fet diferencial que suposa el TAV a les ciutats és si aquest ajuda a potenciar els 

recursos endògens del territori. En el cas que això es produeixi existirà la base per a un 

procés de desenvolupament local. Si no, si els recursos aprofitats són de caràcter exògen, 

el desenvolupament serà d’un altre tipus que no comportarà un desenvolupament a llarg 

termini i no tendirà a la sostenibilitat. 
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(4) Finalment, el procés d’implantació del TAV comporta un aprenentatge entre els agents 

interns i externs del territori i la millora en la imatge i identitat de la ciutat. Gràcies a un 

revulsiu important per a una ciutat mitjana com és el TAV, els actors més actius es 

reconeixen entre si i poden aprendre a interactuar i a resoldre els conflictes interns i 

externs que es presenten. 

 

Les qüestions diferencials per a què es produeixi un procés de desenvolupament local en 

aquest àmbit d’acció són dues. En primer lloc, la ciutat ha de d’afavorir una actitud 

positiva davant del nou repte. Això només serà possible amb la coalició dels agents 

interns de la ciutat. En canvi, si la ciutat pren una actitud neutre o negativa, les 

possibilitats d’implicar els actors en l’aprofitament dels recursos serà molt menor. En 

segon lloc, la relació entre els agents locals i supralocals ha de ser fluïda i s’ha d’emmarcar 

en un procés de governance. Això està condicionat, bàsicament, per quina és l’actitud dels 

actors supralocals. 
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9.2. Recomanacions per a les ciutats mitjanes  
 

1. La proposta de localització de l’estació TAV ha d’estar liderada pels agents 

locals i ha de servir als diferents objectius locals i supralocals, per tant,  cal 

crear aliances amb els diferents agents de territori. 

 

El TAV respon a interessos diferents segons l’escala en què actuen els agents del territori. 

Podem distingir, almenys, tres escales ben diferenciades, l’estatal, la regional i la local. 

 

A escala estatal, representada pel govern estatal i les empreses ferroviàries, el TAV està 

pensat principalment per unir i articular les ciutats més grans del país, donant preferència 

als traçats més directes i funcionals, tot i que la tendència és la construcció d’estacions a 

ciutats cada cop més petites. 

 

A escala regional, representada pel govern regional i les grans ciutats, els interessos 

predominants són els de l’articulació del territori regional prioritzant els interessos de 

connectivitat de les ciutats grans. 

 

Finalment, a escala local, representada pels agents locals, els interessos estan en el 

posicionament de la ciutat mitjana en el territori i el desenvolupament local de la ciutat. 

 

L’escala local és la que parteix d’una posició més feble, però al mateix temps és la que pot 

comportar els processos de desenvolupament local en el seu interior. Per aquesta raó, i a 

causa de l’existència de diversos interessos territorials, els actors locals han de prendre un 

rol actiu i propositiu, fins i tot de lideratge, davant les altres escales de decisió. 

 

En primer lloc, han de proposar un traçat i una localització de l’estació TAV que permeti 

compatibilitzar al màxim possible els diferents projectes territorials, però sobretot que 

permeti portar a terme el projecte local de desenvolupament. 

 

En segon lloc, han de crear aliances amb els actors supralocals per aconseguir els objectius 

que es plantegen per a l’estació a la ciutat. Les aliances amb els actors regionals poden ser 

més fàcils i poden enfortir el projecte local. 

 

En el cas contrari, si la ciutat pren un rol passiu, o si les demandes de localització no 

satisfan en res els interessos a d’altres escales, o si no es creen aliances amb els actors 

supralocals, hi haurà moltes possibilitats que les potencialitats del TAV disminueixin a la 
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ciutat. Tot i això, cal recordar que no tota la responsabilitat recau en la ciutat mitjana, sinó 

que la voluntat de diàleg dels altres nivells de decisió és primordial. 

  

Si no s’arriba a un acord per construir una sola estació TAV a la ciutat mitjana,  se sol 

donar una situació on es preveuen dues estacions, una en el centre i l’altra als afores, 

evitant passar per l’àrea urbanitzada. Això es deu a què els planificadors supralocals 

intenten evitar passar pel centre de les ciutats mitjanes per prevenir saturacions i guanyar 

rapidesa en el recorregut. Mentre l’estació central ofereix una bona intermodalitat amb la 

xarxa secundària de transport (ferroviària, autobusos, taxis, cotxes), la perifèrica té millor 

connexió amb els aeroports grans i la xarxa viària ràpida. 

 

Si s’arriba a aquesta solució, cal que les dues estacions responguin a les voluntats locals i al 

projecte de ciutat. La duplicació d’estacions, especialment quan n’hi ha una que no respon 

a les voluntats locals, pot minvar la capacitat de la ciutat per aprofitar els recursos locals i 

pot produir la ineficàcia del sistema de transport. Amb aquesta situació hi surten 

perjudicats tant les ciutats mitjanes com el sistema TAV, amb les grans inversions que 

requereix.  

 

Per tant, per optimitzar les inversions i el procés de desenvolupament local, cal que es 

materialitzi una localització de l’estació que compatibilitzi els diversos usos i necessitats 

dels agents, locals i supralocals. La solució del conflicte que es presenta sovint entre les 

diverses escales només pot resoldre’s mitjançant el diàleg entre els diversos interessos. 

Perquè això sigui possible cal que existeixi una voluntat de diàleg dels actors supralocals 

(estatals, regionals, empreses ferroviàries) i la capacitat dels agents locals d’entendre les 

necessitats supralocals i de avançar-se a les propostes. Els agents locals han d’entendre 

que el desenvolupament local no depèn exclusivament de la localització més o menys 

cèntrica de l’estació, ja que el desenvolupament no depèn només de factors localitzatius 

sinó també de factors organitzatius.  

 

 

2. Per a la planificació dels aspectes urbanístics i econòmics, cal preveure un 

sistema que combini la planificació física i estratègica a diverses escales, 

estació, municipi, àrea urbana i territori. 

 

El TAV pot ser utilitzat per a la ordenació de diversos territoris i per a l’aprofitament dels 

recursos a diverses escales. Una bona organització de les pràctiques i dels instruments de 
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planificació urbanística, territorial i econòmica permet aconseguir l’aprofitament òptim de 

les potenciats de la nova infrastructura. 

 

L’espai del barri o els entorns de l’estació és on es produeixen més transformacions 

físiques. Per això, els municipis estudiats preveuen un planejament urbanístic específic que 

planteja les diverses activitats a desenvolupar, els espais de la intermodalitat i les mesures 

per donar accessibilitat al barri. Aquest pla s’integra més tard en el planejament urbanístic 

de la ciutat. 

 

Una segona escala és la municipal, l’àmbit més habitual en el planejament urbanístic. El 

Pla ha d’articular els diferents barris de la ciutat a partir d’accions de connectivitat 

(accessos, eixos de desenvolupament) i de la definició d’usos compatibles i diversos. El 

Pla ha de permetre estendre els beneficis que aporta el TAV a la resta de ciutat, ordenar 

les centralitats urbanes i econòmiques, i les accions de millora de la qualitat urbana. 

 

L’escala de l’àrea urbana sembla la més adequada per definir el projecte de ciutat. Per tant, 

és l’escala adient per realitzar un planejament de tipus estratègic i participatiu. El 

planejament estratègic ha de permetre, en primer lloc, compatibilitzar els diversos 

planejaments urbanístics dels municipis que formen l’àrea urbana, en el cas que no 

existeixi un planejament urbanístic supramunicipal. En segon lloc, ha d’afavorir la 

resolució de conflictes i l’acord entre els diversos agents, institucionals i no, que formen 

part de la ciutat per arribar a definir un projecte comú. En tercer lloc, ha de definir les 

estratègies a seguir per aprofitar els recursos endògens i que permetran l’assoliment d’un 

desenvolupament local. En definitiva, ha de servir per articular un projecte local de 

desenvolupament. 

 

Finalment, l’ordenació a l’escala territorial ha de tenir l’objectiu de permetre i afavorir 

l’aprofitament de les potencialitats del TAV per part dels diversos SLoT existents. En 

primer lloc, ha de definir quin sistema d’accessibilitat territorial ha de tenir el territori, tant 

pel que fa a la creació d’infrastructures com en la seva gestió. En segon lloc, ha de 

introduir i posar d’acord els diversos projectes locals del territori per a que puguin 

aprofitar-se de la nova infrastructura. 
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3. El model d’usos de l’espai de l’estació ha de ser complex, divers, però 

potenciant les especificitats econòmiques escollides per la ciutat.  

 

El model urbanístic al voltant de l’estació urbana es planteja com l’ordenació de molts i 

diversos usos de l’espai, comercial, residencial, productiu, de mobilitat, de transport, 

congressual, de lleure, tant de caràcter públic com privat. Depèn de cada ciutat que 

tinguin més pes unes activitats o les altres. Dins la diversitat d’usos, però, hi sol dominar 

un projecte emblemàtic per al barri de l’estació, que és el que ocupa més espai i que té una 

projecció territorial major. 

 

En primer lloc, l’estació s’ha de plantejar, no com un punt final d’arribada dels viatgers, 

sinó com un node d’intercanvi modal entre diversos mitjans de transport (TAV, tren 

convencional, autobusos, taxis, cotxes, bicicletes, peatons). Per aquesta raó caldrà ordenar 

la viabilitat de l’espai, l’accessibilitat dels diversos mitjans, l’aparcament de cotxes, els 

espais d’intercanvi amb el transport públic. 

 

L’accessibilitat dels barris i espais propers a l’estació urbana, sovint amb símptomes de 

degradació social i econòmica, és un dels eixos principals d’ordenació del Pla. Les 

actuacions es solen plantejar a partir de passarel�les, ponts, nous carrers, millora dels eixos 

viaris existents, etc., en el cas que siguin necessaris. 

 

De l’ordenació de l’espai de l’estació es desprèn també la millora de la qualitat de vida del 

barri a partir d’actuacions de millora de l’ambient urbà o de millores paisatgístiques (per 

exemple, conservació d’elements i construccions emblemàtics). 

 

Pel que fa a les estacions perifèriques, és difícil plantejar unes recomanacions a partir de 

les ciutats estudiades, ja no tenen encara un model urbanístic desenvolupat (sí que el tenia 

Lleida quan l’estació havia de ser a Gardeny-Rufea, encara que no era perifèrica, però el 

canvi d’ubicació, encara per decidir, no fa possible la seva descripció). En tot cas, l’estació 

perifèrica no ha d’entrar en competència amb les centralitats existents, sinó que ha de ser 

complementària. Pot suposar el desenvolupament d’activitats i projectes que necessiten 

molt d’espai. 
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4. El model urbà de la ciutat ha de respondre a un projecte local de 

desenvolupament que es dirigeixi a equilibrar les diverses parts de la ciutat 

i que li permeti ser competitiva territorialment, aprofitant els seus recursos 

endògens. 

 

Com hem dit, cal plantejar un projecte de ciutat en l’àmbit de l‘àrea urbana de la ciutat, 

almenys dels municipis amb més relació. Les necessitats i les dinàmiques de cada ciutat 

acabaran definint l’abast més o menys ampli del projecte. Cal ser conscients de la dificultat 

de crear un projecte a aquesta escala territorial, per la reticència d’alguns municipis petits a 

participar-hi a causa de la por de ser absorbits pel municipi principal. Per exemple, en les 

ciutats estudiades no s’ha aconseguit realitzar cap model urbà a aquesta escala explicitat i 

regulat a partir d’un document de planificació, a part de l’intent incipient d’Avinyó. Això 

pot comportar problemes futurs en l’articulació de l’àrea urbana, problemes com el 

desordre dels nous creixements, saturació del trànsit, competència entre municipis per 

l’atracció d’activitats, etc. 

 

El TAV pot ser un revulsiu per crear un model urbà que integri tota la ciutat i que 

estengui els beneficis de la nova infrastructura a la resta del municipi i l’àrea urbana. Això 

es fa amb actuacions de millora de l’accessibilitat, la permeabilització de barris, la creació 

d’eixos de desenvolupament a partir de les noves centralitats, la definició dels pols 

econòmics de la ciutat. L’estació TAV, per tant, no ha de ser concebuda només com una 

forma de regenerar el barri del voltant sinó també com a localització d’un pol d’activitat 

econòmica dins del conjunt de la ciutat. També s’ha d’aprofitar el traçat del TAV al llarg 

de tota la ciutat per realitzar obres de millora urbana (soterraments, permeabilització de 

barris, desenvolupament de zones verdes, nous traçats de línies ferroviàries, etc.). Tot i 

això, quan el traçat discorre per àrees d’alt valor paisatgístic i ambiental els impactes de 

l’obra (malgrat els pal�liatius) són sempre importants. 

 

La reacció àgil dels agents locals en la definició dels objectius del TAV a la ciutat pot ser 

clau a l’hora d’avançar-se a les voluntats dels agents supralocals i pot ser determinant per 

influir les decisions de localització i recorregut. 

 

Un altre àmbit d’estratègies que s’ha de definir a nivell urbà és l’econòmic i les estratègies 

d’aprofitament dels recursos de la ciutat. Les ciutats han de buscar ser competitives en 

algun sector especialitzat en relació amb d’altres ciutats del sistema metropolità, regional 

o, fins i tot, internacional. També poden afavorir sectors econòmics de capitalitat 
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territorial, encara que no siguin competitives a escales àmplies, davant altres ciutats 

(turisme urbà, lleure, comerç, cultura...). Això els donarà una major diversitat econòmica.  

 

Davant la diversitat de situacions es fa difícil generalitzar quins són els sectors que surten 

normalment afavorits amb l’arribada del TAV. Per aquest motiu presentarem els següents 

resultats segons cadascuna de les tres ciutats estudiades, per il�lustrar amb exemples 

concrets la tipologia de recursos que s’aprofiten. Classificarem els sectors econòmics que 

es desenvolupen segons si representen una alta competitivitat territorial davant altres 

ciutats, o si aquesta competitivitat és més aviat baixa. 

 
 
 Competitivitat territorial major Competitivitat territorial menor 

Lleida Desenvolupament R&D en el sector 
agroalimentari 
 
Desenvolupament de funcions direccionals 
(comerç agroalimentari a l’engròs, fires i 
congressos) 

Turisme urbà i comerç 
 
Logística 
 
 

Avinyó Pol logístic 
 
Turisme i cultura 
 
Desenvolupament R&D en el sector 
agroalimentari 
 
Formació empresarial 

 

Novara Pol logístic 
 
Desenvolupament R&D en el sector químic i 
nous materials 

Turisme urbà 

 
 
Les ciutats parteixen, com hem dit, de potencialitats econòmiques molt diferents, és a dir 

que algunes ciutats tenen, de partida, una alta competitivitat territorial, ja sigui per la 

situació territorial com per la composició de la seva economia. Tot i això, els sectors de 

competitivitat menor no tenen per què ser dolents per a l’activitat econòmica de la ciutat. 

Poden ser beneficiosos en tant que diversifiquen l’economia i complementen els altres 

sectors més forts. 

 

Els sectors econòmics es basen en l’existència d’uns recursos més o menys abundants i 

que es poden posar en valor amb l’arribada del TAV. Caldrà ser conscient dels recursos 

econòmics i de la situació territorial de la ciutat a l’hora de preveure els sectors a 

desenvolupar per explotar al màxim les potencialitats del TAV. Per aconseguir un 

desenvolupament local és recomanable potenciar els recursos locals que ja s’estaven 
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explotant o crear nous recursos que poden formar part de l’especificitat econòmica de la 

ciutat. En canvi, no és tant recomanable basar-se en l’explotació de recursos que no 

formen part d’una especialització prèvia de la ciutat i que, normalment, no són de caràcter 

endogen. Pot ser recomanable, també, explotar altres recursos de la ciutat encara que no 

siguin competitius a escales àmplies, ja que diversifiquen i complementen l’economia de la 

ciutat. 

 

Seguint amb la comparació de les ciutats, podríem elaborar una altra matriu per veure 

quins recursos s’explotaven abans de l’arribada del TAV i quins han nascut amb ell (a part 

de la pròpia estació TAV). 

 
 Nou recurs Recurs ja explotat 

Lleida Palau de Congressos 
 
Espai de Gardeny 
 
Parc Tecnològic 
 
Patrimoni turístic de la ciutat 
 

Funcions direccionals (comerç agroalimentari a 
l’engròs, fires i congressos) 
 
R&D en el sector agroalimentari 
 
 
Comerç 
 
Equipaments logístics 

Avinyó Espais de Courtine (hotels, parc, riu) 
 
 
 
Ciutat de la Formació 

Patrimoni arquitectònic i cultural 
 
Equipaments logístics 
 
 

Novara Espai de S. Agabio 
 
Parc Tecnològic 
 
 
Patrimoni turístic de la ciutat 

 
R&D en el sector químic i nous materials 
 
 
Pol logístic 
 

 
 
La primera constatació és que els nous recursos que neixen de l’arribada del TAV són de 

l’àmbit dels serveis, especialment relacionats amb el lleure o amb serveis avançats. En 

aquest sentit sembla complir-se l’afirmació de Berg i Pol (1998) que els recursos explotats 

pel TAV responen al sector del “infotainment” (“information”, “communication” i 

“entertainment”). 

 

La segona constatació és que les ciutats que  han aconseguit crear una dinàmica més 

elevada de desenvolupament local han estat Lleida i Novara, ja que el TAV potencia un 

major nombre de recursos, nous o ja explotats. 
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5. La planificació a nivell territorial ha de permetre l’aprofitament del TAV per 

diversos SLoT. 

 

A part de la ciutat que rep l’estació TAV, hi ha altres ciutats i territoris propers que poden 

veure en la nova infrastructura una possibilitat de potenciar els seus sectors econòmics i 

posar en valor els seus recursos. Això no significa que s’hagi de crear un projecte local 

comú per a tot el territori sinó que cal posar d’acord els diversos projectes locals del 

territori d’influència de la ciutat a través d’una planificació de tipus territorial. 

 

L’instrument de planificació territorial ha d’introduir, per tant, aquests objectius dins dels 

seus objectius més genèrics d’ordenació del territori. La planificació territorial ha de 

complir també un paper de diàleg entre els interessos dels diversos SLoT. Fàcilment, 

poden sorgir conflictes entre els projectes d’aprofitament de les potencialitats del TAV 

que caldrà resoldre en un marc de discusió i diàleg. Està clar que el TAV no només ha 

d’afavorir la ciutat que rep l’estació sinó també la resta de territori on s’ubica. La 

planificació territorial s’ha d’entendre, doncs, com la gestió d’una xarxa territorial formada 

per diferents SLoT. 

 

Un dels objectius de la planificació ha de ser l’ordenació de les infrastructures a nivell 

territorial de tal manera que puguin servir als diversos projectes. Un altre objectiu ha de 

ser el d’afavorir la creació de projectes locals, l’activació de SLoTs, encara que estiguin 

allunyats geogràficament. Si no s’afavoreix la projectualitat, el territori pot caure en una 

dinàmica passiva que no aportarà cap valor afegit territorial als territoris. Finalment, 

l’objectiu ha de ser posar d’acord i complementar els diversos projectes locals. 

 

Naturalment, les institucions que han de recolzar aquest procés d’ordenació del territori 

són les que tenen una vocació territorial àmplia, com els governs territorials o, segons els 

casos, altres institucions (Cambra de Comerç, Patronat de Turisme, etc.). 

 

 

6. Cal engegar dinàmiques positives entre els actors locals, clarificant el rol 

dels diversos agents. 

 

A més de l’organització d’un sistema de planificació física i estratègica a diverses escales, 

cal que s’afavoreixin les dinàmiques d’acció conjunta entre els actors locals. El TAV pot 

ser una ocasió per activar els agents de la ciutat. Els instruments de planificació, per si 
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sols, no asseguren que es produeixi una dinàmica de diàleg i acció conjunta entre els 

actors locals, encara que poden ser un marc adequat per definir el projecte local. 

 

L’elaboració del projecte local ha de comptar amb una bona participació dels agents de la 

ciutat. L’objectiu ha de ser tant la resolució dels conflictes interns que poden sorgir com 

l’establiment d’un acord per portar a terme el projecte local. S’entén que la creació del 

projecte local, abans que la definició d’un escenari futur, significa crear un procés de 

diàleg entre els diversos actors de la ciutat interessats en el TAV. El conflicte d’interessos 

que pot sorgir no és negatiu per a la ciutat, sinó que és necessari. Potser la resolució dels 

conflictes es converteix en un procés més lent, però al final comporta beneficis. Es tracta 

d’aconseguir, en definitiva, una dinàmica positiva i creadora de la ciutat, no reactiva. 

 

S’ha d’obrir la participació als diversos agents de la ciutat, fins i tot a aquells que poden 

estar enfrontats, ja que la participació es limita massa sovint a les institucions formals i als 

agents amb interessos econòmics. 

 

Tot i la participació àmplia, els agents han de portar a terme diferents rols. L’actor local 

que sembla estar més ben preparat per dur a terme el rol de visió i lideratge de la 

transformació és el govern municipal (fins i tot si el projecte té un abast d’àrea urbana). És 

recomanable adherir al seu voltant els altres agents actius de la ciutat (com ara la Cambra 

de Comerç, la Universitat, empresaris, associacions culturals, associacions ambientalistes, 

govern territorial) i donar-los un rol actiu, propositiu i especialitzat en el disseny del 

projecte de ciutat i de les estratègies per aconseguir-lo. Els diversos agents creen una 

forma òptima de relació si es distribueixen les funcions, com el desenvolupament de certs 

sectors econòmics (Cambra de Comerç, govern territorial), de complexos tecnològics 

(Universitat), o d’aspectes de la qualitat de vida (ambientalistes). Això és vàlid també per a 

la participació ciutadana a través, per exemple, d’àmbits temàtics de participació. Per a la 

implicació de la població en el projecte sembla útil, en darrer terme, el treball per una 

nova imatge i identitat de la ciutat. En el cas de participació en el disseny del projecte 

d’institucions tècniques externes (a vegades recomanable pels coneixements que aporten), 

el lideratge i la visió han de mantenir-se sempre en les institucions locals. 

 

El rol del govern territorial és també important. Per un cantó, dóna força i legitimitat 

territorial al projecte de desenvolupament local, i per l’altre, pot servir per connectar 

diversos projectes locals, diversos SLoT, que tinguin intenció d’aprofitar les oportunitats 

del TAV. En aquest sentit, cal procurar establir clarament quins són els rols del govern 

municipal i el territorial perquè no es generin conflictes interns. 
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7. Una recomanació per als agents supralocals és que afavoreixin processos de 

diàleg i negociació (governance) en comptes d’imposició i conflicte 

(government). 

 

 

El procés de planificació del TAV sovint està marcat per una conflictivitat important 

entre els diversos agents del territori, locals i supralocals. Moltes vegades aquesta 

conflictivitat té una resolució deficient, a partir d’actituds impositores i de manca de 

diàleg, és a dir, a partir d’actituds de government. Els comportaments de government no són 

exclusius només de les institucions estatals, sinó que els governs regionals també solen 

prendre aquest model com a forma d’actuació. 

 

La conflictivitat no és, per si mateixa, negativa. En canvi, si que és negativa quan està mal 

resolta, perquè comporta problemes en el desenvolupament local (actitud reactiva, 

conflictivitat interna, manca d’aliances externes, debilitat del projecte local). Per tant, cal 

que els diversos agents del territori actuïn a partir d’unes dinàmiques de diàleg i 

negociació, és a dir actituds de governance. 

 

La dinàmica i el rol dels diversos agents supralocals en la planificació del TAV és força 

diversa segons l’Estat que s’estudiï. 

 

A Espanya, el procés és molt polític, el debat està portat directament pels responsables de 

les administracions, Estat, Regió, Ajuntament. No hi ha un marc formal de discussió del 

traçat. Amb aquesta organització, altament depenent dels equilibris polítics, el govern 

català va acabar tenint poc pes en la decisió del traçat a Lleida. La discussió va acabar 

essent entre el consistori lleidatà i els agents estatals (una lluita desigual). El diàleg va ser 

difícil i conflictiu, centrat per les administracions formals. Tot i això, es va aconseguir 

crear al final una comissió mixta amb tots els agents per elaborar el Pla Especial de la 

Estació. Per altre cantó, el conflicte va comportar la pèrdua d’una oportunitat preciosa per 

a la ciutat, l’estació de Gardeny-Rufea. 

 

A França, existeixen uns procediments formals que obliguen a buscar un cert acord amb 

les administracions i amb la població, com ara l’Enquesta d’Utilitat Pública. Tot i això, el 

conflicte amb els agents locals també es va donar a Avinyó. L’actor inicial que va proposar 

el traçat va ser la SNCF, de forma delegada pel govern estatal. Es tractava d’un traçat 
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funcional que va generar una forta oposició. Més tard es va encarregar un altre projecte a 

un agent extern, que seguia generant oposició, fins que es va crear la Mission Querrien per 

cercar el diàleg i trobar, finalment, una solució, encara que amb la provocació d’una greu 

conflictivitat interna. 

 

A Itàlia, també hi ha uns procediments formals per aprovar els traçats i la localització de 

les estacions, on hi participen les administracions estatals i regionals i els gestors de la 

infrastructura. Però les administracions locals no tenen dret a vot. Això va afectar 

perjudicialment la ciutat de Novara. A Novara, el General Contractor va ser qui va fer la 

primera proposta de traçat. La discussió es va donar entre el consistori i el General 

Contractor. Es va arribar a un acord però, a causa del canvi polític del consistori, els agents 

supralocals van decidir variar el projecte en favor els seus interessos. 

 

De les experiències dels diversos casos, es poden observar uns comportaments comuns. 

Els agents supralocals són reticents a construir estacions urbanes en les ciutats mitjanes i 

prioritzen els traçats més funcionals. En el cas que les negociacions portin a construir una 

estació urbana, els agents supralocals intenten reservar també una estació perifèrica, sovint 

contra la voluntat dels agents locals. Aquesta raó, o d’altres del mateix tipus, provoca 

moltes vegades uns processos conflictius que no acaben solucionant-se satisfactòriament 

per a totes les parts, sobretot per als agents locals. La conflictivitat mal resolta acaba 

essent, en fi, una de les causes (potser la més important) de l’afebliment i la 

desestabilització del projecte local de desenvolupament de la ciutat mitjana. En el cas de 

Lleida s’ha perdut l’oportunitat de l’estació a Gardeny-Rufea, que estava dins les voluntats 

del projecte local. A Avinyó, el procés de planificació conflictiu va provocar un greu 

conflicte entre els agents interns que va afectar a la cohesió del projecte de ciutat. A 

Novara, la decisió contra la voluntat local de construir una estació no urbana resta 

efectivitat a l’estació urbana i, per tant, al projecte local de la ciutat. Tot i això, també 

podem trobar exemples de conflictivitat “ben resolta” entre agents supralocals i locals, on 

es desenvolupen processos positius, creatius. 

 

Per tant, i a nivell propositiu, es defensa que la planificació del TAV ha de ser concebuda 

com una “màquina” de concertació que faci possible convergir, de forma sinèrgica, la 

programació de les grans obres, la planificació territorial i urbana, i els projectes de 

desenvolupament local. Dematteis (2001) està d’acord amb aquesta afirmació, i afegeix 

que per construir aquesta “màquina” de concertació convindrà considerar cada nivell 

territorial com una xarxa, els nodes de la qual son sistemes territorials locals. Això ens 
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remet, necessàriament, a una concepció multiescalar de la planificació de les grans 

infrastructures, entenent el territori com una xarxa de xarxes. 

 

En aquest sentit, Governa (2001) proposa que la valoració d’una infrastructura de 

transport no ha de ser vista com el tancament d’un procés decisional sinó com un 

moment intern en el procés de definició i actuació de polítiques i intervencions, que 

renuncia a definir regles decisionals generals i abstractes, o sigui, objectives. Els nous 

estudis que avaluïn la pertinença d’una infrastructura i les seves característiques no poden 

ser elaborats únicament per una administració “superior”, ni han de ser de tipus tècnic i 

tancats, sinó que han de ser també polítics i oberts a la negociació. Han de ser un marc de 

discussió. A més, uns estudis d’aquesta naturalesa poden afectar, fins i tot, el propi ofici de 

planificador. El planificador haurà de deixar de ser un tècnic que recopila informació, que 

l’analitza i que emet una opinió en forma de propostes i actuacions, per ser un mediador 

entre les necessitats i voluntats locals i supralocals.  

 

Només en el cas que la ciutat prengui un paper actiu, que negociïn els diversos nivells 

administratius, i que es canviï la naturalesa de la planificació, es podrà aconseguir que la 

planificació de la infrastructura de transport tingui les característiques: d’eficàcia (gràcies a 

la participació activa dels subjectes locals), de sostenibilitat (gràcies a l’aprofitament dels 

recursos endògens), de productivitat (valor produït per unitat de despesa pública) i de 

legitimitat (principi de subsidiarietat i planificació negociada) (Dematteis, 2001). 
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9.3. Conclusions finals 
 
 
Arribats al final de la recerca, ens proposem fer una valoració final dels resultats. Per 

aquest motiu retornarem als objectius i hipòtesis plantejats al principi per comprovar si 

s’han complert i comprovat, i per fer un reflexió final. 

 
Com a primer objectiu es pretenia “Elaborar una base teòrica de la relació infrastructura-ciutat que 

serveixi per explicar com es realitza el desenvolupament local i que demostri la importància de la 

organització dels agents del territori en aquest procés de desenvolupament ”. Es partia de la hipòtesi 

que “la teoria reticular pot ser una bona base interpretativa dels processos de desenvolupament local a 

partir de les grans infrastructures, com el TAV, davant les concepcions reduccionistes i la mancança de 

teories explicatives d’aquest fenomen”. 

 

Mitjançant els tres primers capítols de la tesi, s’ha estructurat una base teòrica que es pot 

utilitzar tant per interpretar els processos de desenvolupament local a partir del TAV com 

a partir de les grans infrastructures de transport, entenent que el desenvolupament local es 

configura com un procés liderat pels agents locals per a aprofitar els propis recursos de 

forma que es puguin reproduir a llarg termini. La teoria reticular ha servit per explicar els 

factors bàsics de què depèn el desenvolupament local i ha permès ressituar el paper dels 

agents de territori en aquest procés. Amb la nova base teòrica es poden evitar els 

plantejaments deterministes de la relació infrastructura-ciutat. 

 

En l’objectiu segon es plantejava “Elaborar una metodologia d’estudi que permeti analitzar i 

avaluar com s’ha portat a terme el procés d’implantació del Tren d’Alta Velocitat a les ciutats mitjanes”. 

I es basava en la hipòtesi que “Per avaluar el procés de desenvolupament local a partir del TAV cal 

analitzar tant els aspectes tècnics com els aspectes organitzatius de la intervenció”. 

 

S’ha plantejat una metodologia de caràcter integral per poder analitzar i avaluar diferents 

ciutats mitjanes que han rebut una estació TAV on s’han tingut en compte tant els 

aspectes objectius de la planificació, com els aspectes subjectius. Aquesta metodologia 

s’ha aplicat a tres ciutats mitjanes i s’ha comprovat que permet estudiar, de manera 

sistematitzada, els diferents aspectes relacionats amb la infrastructura. Finalment s’ha 

realitzat una lectura conclusiva de cada cas i s’ha pogut avaluar quin grau de 

desenvolupament local ha aportat el TAV a la ciutat. Aquesta metodologia, per tant, pot 

ser aplicada per estudiar altres ciutats mitjanes, ja sigui de manera individual, o per 

realitzar una comparació entre diversos casos. Així mateix, la metodologia pot utilitzar-se 
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per posar de relleu els factors més importants de la planificació infrastructural en aquelles 

ciutats que encara no han finalitzat el procés. 

 

Com a objectiu tercer es plantejava “Aportar coneixements i experiències a les ciutats mitjanes que 

volen aprofitar l’arribada del Tren d’Alta Velocitat per desencadenar un verdader procés de 

desenvolupament local”, recolzat en la hipòtesi “Les experiències de les tres ciutats estudiades, 

comparades sistemàticament amb la metodologia d’estudi, poden mostrar els elements més importants que 

s’han de tenir en compte en la planificació de la ciutat mitjana”. 

 

La comparació dels tres casos d’estudi analitzats, a part del valor de l’experiència 

individual que suposa cadascun d’ells, ha permès extreure unes recomanacions per a les 

ciutats que encara han d’iniciar el procés de planificació per aprofitar les potencialitats del 

TAV. Aquests referents poden ser utilitzats per a l’acció en el territori. 

 

Finalment, com a objectiu central, es volia “estudiar els processos que permeten aconseguir un 

desenvolupament local a llarg termini de les ciutats mitjanes a partir de la implantació d’una gran 

infrastructura com el Tren d’Alta Velocitat”.  

 

L’objectiu ha estat assolit a partir dels tres passos descrits anteriorment. Primer s’ha 

elaborat una base teòrica, després s’ha realitzat una metodologia que s’ha aplicat a tres 

ciutats, i finalment s’ha extret una síntesi dels factors que són més importants en el procés 

de desenvolupament local a partir del TAV. El procés de desenvolupament local, per tant, 

depèn d’un procés on els agents locals hi tenen un paper protagonista, mitjançant la seva 

organització interna, entre ells, i mitjançant una organització externa, amb els agents 

supralocals. Amb una organització adequada es poden aprofitar els recursos endògens i 

provocar un procés de desenvolupament local. Els resultats de l’avaluació de les tres 

ciutats estudiades han posat de manifest els processos diferents que s’han seguit, amb un 

resultat positiu per a Lleida i Novara i més negatiu per Avinyó, per que fa al 

desenvolupament local. 

 

La paradoxa que es planteja és que, tot i seguir un procés de baix desenvolupament local, 

Avinyó és la ciutat més ben posicionada territorialment i amb una economia més potent. 

Casos com aquest fan plantejar-se, fins i tot, la validesa en termes absoluts dels processos 

de desenvolupament local. Fa entendre certs posicionaments com els de Amin i Thrift 

(2002) que donen més valor als factors clàssics de localització econòmica davant els 

processos de caràcter endogen per aconseguir un desenvolupament de les ciutats. Amb 

això, hauríem de respondre que el procés de desenvolupament local té com a punts forts 
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la sostenibilitat del procés i la capacitat de reproduir a llarg termini les condicions 

d’aprofitament dels recursos. 

 

Finalment, caldria comentar quines poden ser les línies de recerca futura a partir de la 

recerca realitzada en aquesta tesi. Podrien concretar-se, almenys, en dos sentits. Una 

primera via seria l’aprofundiment en l’estudi de les ciutats estudiades, per acabar definint 

amb més exactitud quins són els límits de l’SLoT de cada ciutat. Com es comentava en el 

capítol 4, la definició dels límits de l’SLoT s’hauria de realitzar mitjançant l’anàlisi dels 

diferents projectes de desenvolupament del territori. En aquesta tesi ens hem concentrat 

en l’anàlisi d’una tipologia de projectes, aquells relacionats amb el TAV. Amb l’anàlisi dels 

altres, es podria aconseguir una avaluació més acurada i un coneixement major dels 

elements determinants del desenvolupament local. 

 

Una segona línia seria l’aplicació d’aquesta metodologia a d’altres ciutats mitjanes 

europees, per tenir un univers més extens per poder comparar les diverses situacions i per 

afinar amb més exactitud quin és el pes dels diferents factors que juguen en el procés de 

desenvolupament local a partir de la implantació del TAV. 
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Pàgines web específiques de cada ciutat 
 
 
Pàgines web per al cas de Lleida 
 
http://idescat.es 
http://www.cambralleida.com/home800.asp?F=1 
http://www.diputaciolleida.es/c/web/index.php 
http://www.ffe.es/ 
http://www.gif.es 
http://www.hostaler.org/ 
http://www.lleidaestadistiques.info/i-cat/cap-cat/1.html 
http://www.lleidatav.org 
http://www.mfom.es/ferrocarriles/ 
http://www.mfom.es/ferrocarriles/ 
http://www.paeria.es/icat/ 
http://www.renfe.es/ 
http://www.telcom.es/~jcastjr/ave/es-ave.htm 
http://www.todotrenes.com/ 
http://www.udl.es/ 
 
 
Pàgines web per al cas d’Avinyó 
 
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/kh/kh_422_p0.html  
http://www.agglo.org 
http://www.agroparc.com/ 
http://www.avignon.aeroport.fr/ 
http://www.avignon.fr/fr/ 
http://www.citadis.tm.fr/contenu/ref-activ-pole-technol.htm 
http://www.cnr.tm.fr 
http://www.cordis.lu/paca/fr/home.html 
http://www.cr-paca.fr/  
http://www.ent-ter.fr 
http://www.ent-ter.fr/2doss09.htm 
http://www.geo.univ-avignon.fr 
http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp 
http://www.interieur.gouv.fr 
http://www.marseille.archi.fr/pages/doc/doc.htm 
http://www.orius-provence.fr/ 
http://www.paca.equipement.gouv.fr/ 
http://www.projetdeterritoire.com/spip/index.php 
http://www.provence.org/ 
http://www.tgv.com/mediterranee/index.jsp 
http://www.univ-avignon.fr/ 
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Pàgines web per al cas de Novara 
 
 
http://www.ain.novara.it/ain/index2.html 
http://www.comune.novara.it/ 
http://www.istat.it 
http://www.no.camcom.it/ 
http://www.provincia.novara.it/ 
http://www.sea-aeroportimilano.it/Malpensa/ 
http://www.unipmn.it/ 
http://www.infrastrutturetrasporti.it/main/facciamo/amm_llpp/dirgen/dicoter/PRUSS
T/tabelle.html 
http://www.tav.it 

http://www.ain.novara.it/ain/index2.html
http://www.comune.novara.it/
http://www.istat.it
http://www.no.camcom.it/
http://www.provincia.novara.it/
http://www.sea-aeroportimilano.it/Malpensa/
http://www.unipmn.it/
http://www.infrastrutturetrasporti.it/main/facciamo/amm_llpp/dirgen/dicoter/PRUSS
http://www.tav.it
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ANNEX 
 
 
LLEIDA 
 
Context geogràfic de la ciutat 
 
El municipi de Lleida és el més extens de la comarca del Segrià (211,71 km2) i és la capital 
també de la Província de Lleida. La ciutat s’estén a banda i banda del riu Segre. A la part 
central de la comarca es troba el Pla de Lleida, que antigament comprenia només l'horta 
de Lleida i que, amb l'extensió del regatge al segle XIX fins als antics secans de ponent, es 
va estendre l'abast del nom. La principal via fluvial del municipi és el Segre, però la font 
principal que proveeix d'aigua l'horta de Lleida és la Noguera Ribagorçana, a través del 
canal de Pinyana (o canal de Lleida), a 40 km de la ciutat. 
 
El motor del creixement econòmic i demogràfic de Lleida en els últims trenta anys ha 
estat, principalment, l'agricultura, on s'han produït canvis importants: la transformació a 
gran escala del conreu de cereals i farratge pels fruiters —procés iniciat tímidament cap al 
1920—, la utilització de nous sistemes d'irrigació, d'adobs, d'insecticides, la selecció de 
llavors i la mecanització del camp, sobretot a partir del 1960. Les granges avícoles i 
porcines s'han estès, també, pel terme. Avui el percentatge de pagesos és del 8% del total 
de la població activa. De fa cinquanta anys en la seva majoria habiten al camp, i han anat 
adquirint la terra que abans tenien en arrendament —el 65% dels pagesos són 
propietaris—. Els arbres fruiters ocupen el 36,2% (6.200 ha) sobretot pereres, pomeres, 
presseguers i pruneres. Predomina per sobre de tot la producció de pereres i pomeres, que 
representa un percentatge molt alt respecte a la producció total de l'estat. La producció 
d'ambdós fruiters té una mitjana anual de 530 milions de quilos i les exportacions són el 
8% de la collita. Els principals països importadors són Alemanya, França, Itàlia, 
Anglaterra, Bèlgica, Holanda i Suïssa. A part la fruita, la resta de conreus es distribueixen 
així: el 16% hortalisses, 13% alfals, 12,3% ordi i 8% blat. 
 
Actualment, Lleida es troba dins un procés lent d'industrialització (30% de la població 
activa) basat, principalment, en l'agricultura, que és alhora fornidora de primeres matèries 
(indústries de les conserves, de la cervesa, de l'oli, dels sabons, farineres) i consumidora de 
productes industrials (adobs, maquinària agrícola, amb tallers de reparació, frigorífics). En 
resulta un predomini de la petita empresa; només 25 indústries tenien més de 50 
treballadors. Els sectors industrials més importants pel nombre d'obrers ocupats són el de 
la construcció, el metal·lúrgic de transformació, el de productes alimentaris i l'energètic. 
El sector químic va prendre importància amb la instal·lació de la fàbrica d'adobs de la SA 
Cros. La inauguració de la central elèctrica de Lleida, amb una potència instal·lada de 
12.000 kW, cap el 1965, ha contribuït a la localització industrial en el municipi. Tot i que 
existeix una diversificació considerable de la producció, Lleida presenta un fort lligam 
amb les indústries derivades del sector primari. Les empreses lleidatanes es troben 
situades generalment als afores de la ciutat, vora el eixos viaris principals i no sempre en 
zones de sòls industrials. Actualment només hi ha un polígon industrial del Segre. El 
sector més important és l'agroalimentari, que representa el 34,4% dels treballadors 
industrials. Es pot distingir dins del sector dos grans grups: les empreses que deriven del 
sector agrícola i les que tenen la seva base en el sector ramader. En les primeres s'aprecia 
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una presència important de la fruita. El sector del metall és el segon en importància i dóna 
feina al 21,7% dels ocupats del sector secundari. El sector tèxtil té una presència més aviat 
reduïda, ja que només representa el 8,1% del total de la producció industrial ocupada. Els 
altres sectors tenen molt poc pes en la indústria lleidatana. Cal fer esment al sector de la 
construcció, atès que el 1986 ocupava un total de 1.701 persones (el 5% de la població 
ocupada). Les indústries noves es localitzen preferentment en el polígon (1961) industrial 
del Segre, entre les línies del ferrocarril de Saragossa a Barcelona i del de Lleida a la Pobla 
de Segur. 
 
La funció de capital comarcal de Lleida —ha estat durant segles el mercat natural de la 
ribera del Cinca, de les terres limítrofes d'Aragó, del camp de Tarragona, la Segarra i 
l'Urgell— i, també, provincial, ha desenvolupat extraordinàriament el sector de serveis. 
S'han mantingut els mercats del dilluns i el dimarts, que arrenquen del s XII, i també les 
fires quinzenals, amb el nou local Mercolleida, mercat que de primer fou a l'areny major 
del Segre, després al Camp de Mart (avui comprès per la urbanització moderna) i, des del 
1972, radica a la riba oposada del riu, vora l'estació del ferrocarril. Però la fira més antiga 
és la de Sant Miquel, que s'ha convertit en una extraordinària gran de productes 
agropecuaris i maquinària agrícola. Malgrat ser la fira més important no és l'única que es fa 
a Lleida. Entre altres destaca Expolleida (al maig) i Municipàlia (a l'octubre). L'activitat 
turística és poc important: Lleida és, però, lloc de pas cap a les zones turístiques 
pirenaiques (41 hotels i 13 càmpings, 1990). 
 
La població de Lleida, en alça des del començament de segle, va entrar, el 1940, en un 
llarg període de fort creixement, que s'ha mantingut fins avui. La població de l'any 2003 
era de 118.035h. El creixement actual de la ciutat de Lleida es nodreix de la gent que 
prové fonamentalment d'altres comarques lleidatanes i d'un creixement vegetatiu 
lleugerament positiu. Aquest creixement no solament afecta la ciutat de Lleida sinó que 
també els municipis més propers, que en molts casos actuen com una mena de satèl·lits i 
descongestionen la ciutat. El municipi de Lleida concentra el 63,1% de la població de la 
comarca. S’atribueix el creixement demogràfic de Lleida als forts corrents immigratoris 
després de la guerra civil, al redreçament econòmic de Lleida i de la regió industrial de 
Barcelona i al despoblament de les terres de secà i de muntanya. 
 
 
Distribució de la població per grandària dels municipis
Regió funcional de Lleida

habitants nº municipis població percentatge (%)
112.035 1 112.035 42,9
9.000 a 14.000 2 22.503 8,6
de 4.000 a 6000 4 20.305 7,8
de 3.000 a 4.000 4 13.846 5,3
de 2.000 a 3.000 10 24.460 9,4
de 1.000 a 2.000 24 32.731 12,5
menys de 1.000 75 34.971 13,4
Total 120 260.851 100,0

Font: Bellet, C; Ganau, J; Vilagrasa, j; Estructura funcional de la regióde Lleida , inèdit, 2000, citat a Vilagrasa, 2003  
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La planificació de les infrastructures de transport a Espanya i Catalunya 
 
L’estat espanyol ha estat tradicionalment molt centralista a l’hora de planificar les 
infrastructures, on el govern de l’Estat traçava les línies generals d’actuació i de gestió 
sense delegar funcions i competències a entitats territorials més petites. Des de la 
democratització d’Espanya després del règim franquista, l’Estat va encetar un nou marc 
legal caracteritzat per l’aparició de les Comunitats Autònomes, que han anat rebent 
competències i funcions anteriorment en mans exclusivament de l’Estat. Exemples són la 
sanitat, educació, protecció civil i alguns aspectes sectorials de la política infrastructural.  
 
També des del punt de vista de les inversions l’Estat ha anat cedint poder a les entitats 
territorials menors. Mentre en el 1990 les inversions de l’Estat eren el 40% del total 
d’inversió pública, el 1999 han disminuït fins el 30%. Les Comunitats autònomes han 
gestionat el 36% i els municipis el 32%. (Muñoz i Nel·lo, 2001) 
 
La política de les infrastructures fins els anys 90 
 
La política de les infrastructures a Espanya s’ha caracteritzat històricament per la manca 
de capacitat d’inversió i per la concentració d’aquesta en determinats pols de creixement,  
per la inexistència de planificació territorial, especialment a llarg termini, i per la 
discontinuïtat temporal en la construcció de les obres infrastructurals (Muñoz i Nel·lo, 
2001). En el cas de Catalunya, la gran inversió en infrastructures de transport es va fer a la 
dècada dels anys seixanta i primera meitat dels anys setanta, quedant estancada en el 
període 1975-85 per la crisi energètica i pel desviament d’inversió cap a d’altres prioritats 
socials (educació, sanitat, medi ambient i infrastructures urbanes) fins a l’expansió del 
darrer decenni448 (Turró i Robusté, 2001). Aquestes característiques han portat a un 
sistema de transport molt centralitzat i a situacions diverses, en uns casos de congestió i 
en d’altres de sub-utilització de les vies de comunicació. Ha propiciat, a més, la 
desconnexió de les zones més perifèriques del país. 
 
La situació de les infrastructures respon sobretot a un model territorial polaritzat, on la 
població es concentra en àrees concretes, especialment metropolitanes. Aquest model ha 
generat una forta demanda d’infrastructures per l’augment de la densitat i congestió de les 
àrees urbanes centrals i pels creixements sub-urbans de baixa densitat. Així doncs, la 
política infrastructural ha tendit a millorar les infrastructures per a l’automòbil 
especialment en àrees urbanes. 
 
L’últim decenni 
 
Segons defensen Muñoz i Nel·lo (2001), la política d’infrastructures a Catalunya en l’últim 
decenni es pot caracteritzar per quatre aspectes principals: una participació menor de 
l’Estat, l’important millora general de les infrastructures, la centralitat dels projectes de 
reequilibri territorial i la desconnexió de planificació territorial i l’evolució de les 
dinàmiques metropolitanes.  
 

                                                   
448 Una mostra d’això és la baixa inversió espanyola en carreteres en el període 1975/85 xifrada en el 0,5% del PIB, 
mentre que els països europeus estava entre l’1 i el 1,5% (Aisa Gómez, 1993) 
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La participació de l’Estat en la planificació i la inversió en les infrastructures és menor que 
en la majoria de comunitats autònomes de l’Estat. Una de les raons és que la Generalitat 
té competències en Planificació Territorial i porta a terme una política pròpia 
d’infrastructures (carreteres, pla aeroportuari, pla de ports, ...). Potser per aquest motiu 
l’Estat ha invertit en infrastructures a Catalunya menys del que s’hauria desitjat des de la 
pròpia comunitat. En el període de 1982 a 2000, la inversió per persona ha estat prop de 
la meitat de la mitjana registrada en la resta de Comunitats de l’Estat (Memòria 
Econòmica de Catalunya, 1999). En aquest sentit, hi ha hagut en els últims anys un fort 
debat a Catalunya sobre la caiguda d’inversions de l’Estat en infrastructures de transport, 
debat que ha convergit en una iniciativa del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat anomenada “Fòrum Infrastructures. Fòrum sobre les necessitats 
d’infraestructures de transport a Catalunya i el seu finançament”. Es tractava d’un fòrum virtual on 
s’hi presentaven ponències i estudis d’experts i científics relacionats amb aquesta 
temàtica449. 
 
En el període 1995-2000 la inversió en carreteres i autopistes a Catalunya ha representat, 
de mitjana, el 0,5% del PIB català, davant el 0,7% del conjunt de l’Estat. La inversió 
ferroviària, en canvi ha estat lleugerament superior a la resta de l’Estat. Així mateix, la 
inversió en aeroports i transport urbà la inversió a Catalunya ha estat menor que a la resta 
de l’Estat, especialment si es compara Barcelona amb Madrid (Turró i Robusté, 2001). 
 
L’evolució dels últims anys en la dotació d’infrastructures de l’Estat i Catalunya es pot 
apreciar en el següent gràfic: 
 
GRÀFIC A-1. Evolució de l’estoc de capital públic a Catalunya i Espanya  
(euros de l’any 2000 per habitant) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Lleonart, Pere; Garola, Àlvar, 2001. 
 
 
Davant la ofensiva del Fòrum Infraestructures, el Ministeri de Fomento va contestar 
justificant que al llarg dels anys de govern del Partit Popular la inversió en infrastructures 
a Catalunya ha superat a la produïda a Madrid (Ministerio de Fomento, 2002; Àlvarez 
Cascos, 2002). 
                                                   
449 Aquest fòrum tenia una pàgina web anomenada www-cenit.upc.es/forum. Actualment la pàgina ja no funciona 
però hi ha una edició en CD que recull tots els documents. 
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GRÀFIC A-2. 
Inversió pressupostada en infrastructures de transport. Grup 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Ministerio de Fomento, 2002.  
 
 
La dotació d’infrastructures ha millorat a Catalunya, tal com s’aprecia en els gràfics i tal 
com apuntaven Muñoz i Nel·lo (2001), encara que part d’aquestes millores es deuen a les 
fortes inversions degudes a la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona450. Així mateix, 
també s’han produït inversions en projectes de reequilibri territorial a Catalunya, com ara 
la construcció de l’Eix Transversal de Lleida a Girona, acabat el 1997. Tot i això, 
l’augment de la dotació infrastructural ha estat menor a Catalunya que a la resta de l’Estat, 
en termes mitjans. A més, es pot argumentar que ha augmentat la demanda 
d’infrastructures, seguin el creixement econòmic, mentre que la inversió de l’Estat s’ha 
mantingut estable. Això comporta un augment de la congestió, i per tant disfunció dels 
transports (Turró i Robusté, 2001)451. 
 
Finalment, es detecta una desconnexió entre la política de planificació territorial i 
l’evolució de les dinàmiques metropolitanes. L’extensió de les dinàmiques metropolitanes 
ha augmentat tant en els últims anys que ha convertit en inadequats els instruments de 
planificació territorial existents en l’actualitat a Catalunya, com el Pla Territorial General 
de Catalunya (1991) o el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Això encara es pot 
agreujar amb la construcció de noves infrastructures com la nova línia del Tren d’Alta 
Velocitat. 
 
Les necessitats de futur 
 
De  la situació actual de les infrastructures a Catalunya se’n desprenen unes necessitats de 
futur, definides de forma diferent segons els autors a que es consulti. Una de les 
necessitats importants segons Muñoz i Nel·lo (2001) és la creació d’una autoritat única 
per el transport col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona. Aquesta entitat hauria de 
planificar i gestionar l’augment de fluxos metropolitants que es donen en l’àmbit 

                                                   
450 L’ampliació de l’aeroport, la construcció de les Rondes, els eixos viaris metropolitans. 
451 Hi ha qui argumenta, a més, que Madrid i Catalunya no són àmbits comparables, i que caldria comparar Madrid 
amb la Província de Barcelona pel que fa a inversions. 
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metropolità de Barcelona, i que segurament s’estendran més enllà d’aquest àmbit, fins a la 
resta del territori català. 
 
Del debat esmentat anteriorment sobre les necessitats d’infrastructures de transport, el 
“Fòrum Infraestructures”, se’n extreuen diverses conclusions452. Bàsicament el que es demana 
és una major inversió de l’Estat en infrastructures de transport a Catalunya perquè la regió 
pugui seguir essent competitiva a nivell europeu. Els projectes que es construirien a 
Catalunya a l’horitzó 2010, segons la tendència actual, costarien 13.820 M€ (2,3 bilions 
ptes.). El ventall necessari, però, per convergir amb les regions europees del seu entorn 
hauria de ser entre 20.000 i 30.000 M€ per al decenni 2001-2010 (Turró i Robusté, 2001). 
 
 
Una tercera necessitat en relació a les infrastructures de transport que es destaca és la 
creació de consens per a la construcció de noves infrastructures. La manca de diàleg 
institucional i social fluït sobre les qüestions d’infrastructura causa problemes 
d’endarreriment en la construcció de noves obres, necessàries segons l’òptica econòmica.  
Les dificultats es produeixen per la complexitat dels procediments administratius, però 
sobretot per la multiplicitat d’interessos, plantejaments i centres de decisió de les diverses 
Administracions Públiques. A més, la demanda de qualitat de vida i de respecte al medi 
ambient representa dificultats i costos afegits per a la realització de projectes, especialment 
a Catalunya (Grup de Treball d’Infraestructures, GTI-4, 1999b).  Val a dir que davant 
aquesta problemàtica, el document no arriba a donar la solució al problema. 
 
 
Les competències en la planificació del territori dels nivells administratius 
 
Els nivells administratius amb competències en la planificació del territori i de les 
infrastructures per al cas de Lleida són el nivell estatal i l’autonòmic. Tot seguit descrivim 
les funcions de cadascun d’aquests nivells.  
 
Nivell Estatal 
 
La planificació, desenvolupament i gestió de les infrastructures de transport a escala 
estatal és competència del Ministerio de Fomento, que substitueix l’antic Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA)453. El ministeri està articulat per dos 
organismes superiors: la Secretaria d’Estat d’Infrastructures i la Subsecretaria. A 
cadascuna d’aquestes tres entitats superiors depenen una sèrie de “Unidades de Apoyo” i 
de “Centros Directivos”. 
 
La Secretaria d’Estat d’Infrastructures es subdivideix en les següents quatre Direccions 
Generals: D.G. de Carreteres, D.G. de Ferrocarrils, D.G. de l’Habitatge, l’Arquitectura i 
l’Urbanisme, i D.G. de Programació Econòmica. Aquestes Direccions Generals es 
subdivideixen, al mateix temps, en Subdireccions Generals. La Secretaria General inclou 

                                                   
452 Per aprofundir en l’anàlisi i les conclusions sobre necessitats d’infrastructures a Catalunya és molt interessant el 
document titulat “Dotació, finançament, gestió d’infrastructures de transport i activitat econòmica a Catalunya” 
realitzat per el Grup de Treball d’Infraestructures, format per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, el Círculo de Economia, Foment del Treball Nacional, Fundació RACC. 
453 Que al seu temps va substituir el 1991 al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). 
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també una sèrie d’Organismes Autònoms454, Entitats Públiques Empresarials455 i Ens 
Públics456. 
 
La Subsecretaria es divideix en cinc Direccions Generals i una Secretaria General. Les 
Dierccions Generals són la D.G. d’Organització, Procediment i Control, D.G. d’Aviació 
Civil, D.G. de Transports per Carretera, D.G. de l’Instituto Geográfico Nacional, D.G. de 
la Marina Mercant. L’actuació i la gestió de les polítiques sectorials es porta a terme a 
través d’una sèrie d’organismes i societats públiques que depenen dels “Centros 
Directivos”. 
 
Els Instruments de Planificació a nivell estatal de les infrastructures no han tingut la 
mateixa figura en els diferents governs que han ostentat el poder legislatiu en els darrers 
anys. Així doncs, el govern de la UCD, va realitzar, per exemple, el primer pla d’ordenació 
del ferrocarril dins la nova època democràtica. Va ser el Plan General de Ferrocarriles de 
1981, on es preveien importants inversions en el ferrocarril, però no es feia referència a la 
creació de noves línies d’alta velocitat. Aquest pla va tenir una curta vigència perquè el 
1982 va guanyar les eleccions els PSOE457 i va quedar sense implementar. L’any 1987 es 
va es va aprovar el PTF sota el govern del PSOE, el Plan de Transporte Ferroviario, que 
dissenyava el futur ferroviari d’Espanya fins el 2000458. Sota el govern del PSOE, també, 
el 1994 es va aprovar el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 (M.O.P.T.M.A., 1994), el 
primer Pla d’Infrastructures a llarg termini de l’Estat espanyol des de la democràcia. 
Aquest Pla consta d’una àmplia diagnosi de la situació del transport a Espanya i, a partir 
d’aquesta, es preveuen un seguit d’inversions prioritzades. Finalment, amb el govern del 
PP, s’aprova el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 (PIT) (Ministerio de 
Fomento, 2000) amb un horitzó programàtic fins el 2010. Aquest darrer es redueix 
simplement a un pla d’inversions, mentre que la diagnosi en que es basa no ha trascendit. 
 
Nivell Autonòmic 
 
A Catalunya l’organisme que gestiona la política infrastructural és el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, departament del govern de la Generalitat de 
Catalunya. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya459, es preveuen diverses 
competències de la Generalitat en relació a les infrastructures. El l’article 9 es poden 
distingir les següents: 
 
9.9. “Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge” 
9.13. “Obres públiques que no tinguin la qualificació legal d'interès general de l'Estat o la realització de les quals no afecti 
una altra comunitat autònoma” 
9.14. “Carreteres i camins l'itinerari dels quals passi íntegrament per territori de Catalunya” 

                                                   
454 com el CEDEX (Centro de Estudios y Experiamentación de Obras Públicas), C.E. de Técnicas Aplicadas, C.E. de 
Puertos y Costas, C.E. Hidrogràficos, C.E. de Carreteras. 
455 Com el GIF (Gestor de Infrastructuras Ferroviarias), AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación aérea ), RENFE (Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles), FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha), ENAUSA (Empresa Nacional de Autopistas). 
456 Puertos del Estado i Autoridades portuarias 
457 28 d’octubre de 1982. 202 escons del PSOE, 106 de AP, 12 del CDS, 12 de CiU, 8 del PNV, 4 del PCE i 6 
d’altres.   
458 Aprovat el 30 d’abril de 1987, comptava amb una inversió de 2,1 bilions de pessetes. Pretenia incrementar la 
velocitat de les línies: 490 km per velocitat de 250 km/h, 470 km per 200 km/h i 1.347 km per 160 km/h (Strohl, 
1993). 
459 Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, d'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
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9.15. “Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, fluvials i per cable; ports, heliports, aeroports i Servei Meteorològic de 
Catalunya, sens perjudici d'allò que disposen els números 20 i 21 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Centres 
de contractació i terminals de càrrega en matèria de transports”460 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques té competències en la xarxa de 
carreteres, els ports i la política de transports i en planificació, coordinació i realització 
d’intervencions en el territori català. El Departament disposa de quatre Secretaries 
Generals (la Secretaria General, Secretaria de Mobilitat i Secretaria de Planificació 
Territorial i Secretaria d’Accions Concertades) i de diverses Direccions Generals (D.G. de 
Carreteres, D.G. de Ports i Transports, D.G. d’Arquitectura i Habitage, D.G. 
d’Urbanisme). Tal com en el Ministeri de Fomento, existeixen una sèrie d’organismes i 
societats d’ordre secundari adscrits al Departament a través de les diverses Direccions 
Generals461. 
 
Els instruments de planificació d’infrastructures de la Generalitat parteixen del Pla 
Territorial General, i s’estructuren en Plans Territorials Sectorials i en Plans Territorials 
Parcials. El Pla Territorial General de Catalunya va ser aprovat el 16 de març de 1995 
(Generalitat de Catalunya, 1995). Els Plans Sectorials en relació al transport actualment 
aprovats són el Pla de Carreteres, el Pla de Ports, el Pla d’Aeroports i el Pla de Transport 
de Viatgers. El Pla Ferroviari no existeix però hi ha la intenció de fer-se462. Per altra cantó 
els Plans Territorials Parcials estan en període d’elaboració, havent-se aprovat fins a la 
data el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre. 
 
Les entitats de nivell inferior com les províncies o les comarques –o àrees urbanes, que no 
existeixen com a àmbit administratiu-, no tenen competències en la planificació 
d’infrastructures. És en l’àmbit municipal es poden retrobar competències en aquest 
sentit. Un instrument innovador en aquest sentit el representa la Nova Llei de mobilitat463. 
Aquesta llei pretén establir els principis d’ordenació i gestió de la mobilitat de persones i 
mercaderies de manera sostenible. Els instruments de planificació que preveu la nova llei 
són els següents: les Directrius nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat, els 
plans específics i els plans de mobilitat urbana. Com a fet innovador cal destacar la 
possibilitat d’elaborar un pla de mobilitat urbana en un àmbit territorial supra-municipal, i 
que aquest àmbit, i el seu ens de gestió, sigui reconegut oficialment. Aquest fet és 
innovador pel reconeixement que pot suposar a certes realitats urbanes supra-minicipals, 
que fins aquest moment no han pogut ser gestionades de forma comuna.  
 
El paper de la Generalitat en la Planificació de TAV es va concretar amb la reserva de sòl 
a través d’un Pla Especial a nivell català. 
 

                                                   
460 Els articles 20 i 21 diuen “20.Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales 
marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte 
aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran 
por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de 
vehículos de motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.” 
461 Com “Gestions de les Infrastructures, s.a.” (GISA), “Ports de la Generalitat”, “Ferrocarrils de la Generalitat”, 
“Institut Català del Sòl” (Incasol), “Institut Cartogràfic de Catalunya” (ICC) o “Institut pel Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre”. 
462 Notícia sobre la mesa de les infrastructures de 21 de març de 2003 
463 Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 
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AVINYÓ 
 
Context geogràfic de la ciutat 
 
El municipi d’Avinyó (85.935 habitants el 1999, 6.478 hectàrees) està situat en un punt de 
coincidència entre els departaments de Vauclusa, Gard i Bocas dau Ròse (Boches du Rhône), 
i al punt on la confluència amb la Durença transforma la vall del Roine, estreta i encaixada 
entre els Prealps a l’est i els monts cévenols a l’oest, en la plana de la Camarga. Aquesta 
situació geogràficament particular ha fet d’Avinyó la porta d’entrada de la vall del Roine i 
n’ha fet un lloc de pas històric. 
 
Aliada dels romans i romanitzada ben d'hora, la petita Avennio va adquirir una gran 
importància en temps de les invasions germàniques per la seva situació privilegiada, 
fàcilment fortificable. En declinar l'imperi d'Occident, va passar al domini dels burgundis 
(413). El 736, Provença va ser envaïda pels sarraïns, i va firmar un tractat amb els 
musulmans on es lliurava la ciutat a YBusuf, governador de Narbona. Carles Martell va 
acabar conquerint la ciutat i successivament va pertànyer als reis de la Borgonya Cisjurana, 
d'Arle, de les Dues Borgonyes i, finalment, als comtes de Provença. Al setembre del 1125 
va ser repartida entre el comte de Barcelona Ramon Berenguer III, marit de l'hereva de 
Provença, i Alfons Jordà, comte de Tolosa. 
 
En aquells moments la ciutat era un centre comercial pròsper, que pactava i negociava 
amb les grans ciutats-república del nord d'Itàlia. Per aquesta raó la ciutat va desenvolupar 
aviat una classe burgesa poderosa i conscient dels seus drets que, des del 1198, la portà a 
un govern àmpliament autònom. El 1290, la sobirania completa de la ciutat va passar a 
Carles d'Anjou, nou comte de Provença, de nissaga francesa i ja no catalana. La seva néta, 
Joana de Nàpols, va vendre la ciutat (1348) per vuitanta mil florins d'or al papa Climent 
VI, que, com els seus predecessors des de Climent V, hi havia establert la seva residència. 
La permanència, durant 68 anys (1309-77), dels papes a Avinyó ha estat el gran 
esdeveniment de la història de la ciutat, que es convertí en el centre de la política europea, 
augmentà considerablement la seva població i es cobrí de nous monuments. Capital 
natural del petit estat pontifici (Comtat Venaissí), la ciutat s’envoltava d’una rica zona de 
conreu que abastava el mercat cada vegada més important que la ciutat representava. 
També, els contactes amb Itàlia li van procurar noves indústries, en particular la de la 
seda.  
 
Va arribar a tenir 100.000 habitants, i al voltant de la cort i de la universitat papal es 
congregà una societat refinada, que homes com Petrarca contribuïren a fer brillar. La 
partença de Gregori XI, el 1377, va significar l'inici de les calamitats (guerres, pesta, 
inundacions, conflictes socials). Durant els segles següents, Avinyó va conservar el 
caràcter de ciutat internacional, administrada per governadors nomenats a Roma. 
Tanmateix, els papes mai no van posseir tranquil·lament aquelles terres, que els reis de 
França (en particular Lluís XIV i Lluís XV) procuraren annexionar-se. Després de la 
Revolució Francesa, un decret de l'Assemblea Nacional (1791) promulgà l'annexió a 
França del Comtat Venaissí i de la ciutat. Durant el s XIX, Avinyó anà en declivi. Entre el 
1850 i el 1880 va tenir 36.000 habitants. 
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ESQUEMA A-3. 

 
Font: Plan Local d’Urbanisme. Reunions de de concertation  préalable Octobre/novembre 2003 

 
 
L’evolució de la població del municipi d’Avinyó en els darrers decennis ha estat de 
creixement fins el 1975, quan s’arriba al màxim de 89.096 habitants, per començar a 
disminuir gradualment en els anys posteriors, especialment els vuitanta.  
 
GRÀFIC A-4. Evolució de la població al municipi d’Avinyó. 1962-1999. 
 

Any Població 
1962 72.717 
1968 86.096 
1975 89.635 
1982 89.132 
1990 86.939 
1999 85.935 

Font: INSEE, RGP 

 
La pèrdua de població posterior al 1975 no està pas relacionada amb el saldo natural de la 
població, que va ser positiu entre 1982 i 1990464 i entre 1990 i 1999465. La pèrdua de 
població va ser deguda sobretot al saldo migratori negatiu entre el municipi d’Avinyó i els 
municipis de les seves rodalies466 (cosa que implica una dinàmica molt semblant a les 

                                                   
464 +3.772 persones en total, el +0,54% de taxa de variació anual (Cardènes, 2003) 
465 +4.154 persones, el +0,53% (Ídem) 
466 -5.965 persones entre 1982 i 1990 (-0,85% anual), i -5.156 persones entre 1990 i 1999 (el 0,66%) (Ídem) 
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ciutats grans, i molt semblant a les ciutats franceses). Efectivament, a partir del 1975 
s’observa l’engrandiment progressiu de que s’ha anomenat “Grand Avignon”, una àrea 
funcional on els habitants, visquin al municipi que visquin, utilitzen els serveis i 
equipaments del centre, o treballen en els llocs de treball de la capital. 
 
La dinàmica demogràfica posterior al 1975 mostra que el repartiment de la població va 
representar un reequilibri a favor de les primeres perifèries de la ciutat central (Les Angles, 
Villeneuve, Le Pontet, Sorgues). A partir del 1990, el ritme de pèrdua d’habitants va 
disminuir i els municipis més afavorits van ser els de la segona corona, més allunada del 
centre. 
 
GRÀFIC A-5. Població d’Avinyó i altres àmbits territorials 
 

  
Municipi 
d'Avinyó 

Pol Urbà 
Avinyó 

Àrea 
Urbana 
d'Avinyó 

Departament 
Vauclusa 

Regió 
Provença-Alps-
Costa Blava 

Població 1982 89.132 174.264 189.103 427.343 3.965.209 
Població 1990 86.939 181.136 201.218 467.075 4.257.907 
Població 1999 85.935 187.577 211.954 499.685 4.506.151 

Font: Insee 

 
En opinió de Cardènes (2003) hi ha certs factors que fan pensar en una estabilització en 
l’evolució de la població al municipi d’Avinyó. Entre ells s’observa un creixement en el 
nombre de naixements, l’augment de població jubilada amb necessitats de serveis, la 
saturació immobiliària dels municipis propers a Avinyó, així com la reducció en el ritme 
de la seva urbanització per les noves legislacions (SRU, Chevénement, Voynet). 
 
MAPA A-6. Població a l’àrea d’Avinyó 

 
Font: http://www.avignon.fr/fr/ecodev/dev/plu.php# 
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Tot i la possible estabilització de la població, el que es un fet és la creixent 
interdependència entre els municipis de l’àrea urbana d’Avinyó, com ara els moviments de 
residència-treball. Dels 52.000 llocs de treball localitzats a Avinyó, 30.000 (gairebé el 60%) 
són ocupats per treballadors forans. Així mateix, 6.800 avinyonesos treballen en un altre 
municipi. Tots aquests desplaçament de residència-treball, a més d’altres quotidians, 
provoquen una forta mobilitat diària, estimada al voltant de 300.000 moviments dins de 
l’aglomeració, dels quals el 70% es fan en cotxe (dades de la web de l’Ajuntament 
d’Avinyó).  
 
MAPA A-7. Àrea d’Influència d’Avinyó 
 

 
Font: Plan Local d’Urbanisme. Reunions de préalable Octobre/novembre 2003 

 
 
Pel que fa a la Regió, cal dir que Avinyó es troba a Provença-Alps-Costa Blava (que també 
coneixerem per P.A.C.A.), encara que històricament la ciutat pertany a la regió de la 
Provença. La regió P.A.C.A. té com a ciutat capital Marsella i està composta per 6 
departaments: Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes, Bouches du Rhone, Hautes 
Alpes, Var i Vaucluse. La regió P.A.C.A. tenia el 1999 una població de 4.506.151 
habitants, és a dir el 7,5% de la població francesa, i una superfície de 31.400 km2. Aquesta 
regió és una de les més urbanitzades de França. Compta amb 963 municipis, i d’aquests 
20 superen els 20.000 habitants i agrupen el 58,3% de la població regional.  
 
Fortament equipada en mitjans de comunicació, la regió es troba al mig de l’Arc 
mediterrani. Les infrastructures de la regió són importants: més de 800 km d’autopistes i 
2.000 km de carreteres nacionals, més de 1.200 km de ferrocarril comptant el nou TGV 
Méditerranée, dos dels aeroports internacionals més importants de França (Nice-Côte 
d'Azur i Marseille-Provence), el primer port marítim de França (port autònom de 
Marsella) i dues plataformes logístiques multi-modals (fluvial i ferrocarril-carretera). La 
regió de PACA és una de les regions turístiques més importants de França, la segona en 
turisme estranger (14, 8%) després de París-Ile de France.  
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El creixement econòmic de l’àmbit regional del Grand Sud francès s’han produït al voltant 
de dos pols importants, Montpellier i Aix-en-Provence. En aquestes dues ciutats, la 
concentració de les activitats de servei a les empreses, la investigació el desenvolupament 
de la informàtica, estan dues vegades més representades respecte als establiments 
industrials en el context de l'arc mediterrani. Avinyó té unes característiques semblants, i 
pot representar també una ciutat ben posicionada per al creixement econòmic.  
 
TAULA A-8. 

Llocs de treball segons els sectors econòmics. 1990
Percentatge

Avinyó COGA Bassin de vie Vaucluse
Agricultura 1% 2% 7% 9%
Indústria 9% 14% 15% 16%
Construcció 7% 7% 8% 9%
Terciari 83% 77% 70% 66%

 
Llocs de treball segons els sectors econòmics. 1999
Percentatge

Avinyó COGA Bassin de vie Vaucluse
Agricultura 1% 2% 5% 8%
Indústria 7% 10% 13% 12%
Construcció 4% 5% 6% 6%
Terciari 88% 83% 76% 73%

Font: Insee  
 

El sector econòmic amb més pes en l’estructura de la població activa, a molta difeència 
dels altres, és el terciari. Això és vàlid per al municipi i les demés escales d’anàlisi que es 
presenten (aglomeració, bassin de vie, departament). Dins del terciari, el turisme i el comerç 
–aquest darrer important sobretot a la ciutat– són els subsectors més importants. El 
subsector de la logística és també un dels més importants (6%). A part d’aquests són 
importants els serveis a les empreses, els culturals, la formació. L’evolució en els darrers 
deu anys confirmen l’evolució positiva del sector en tots els àmbits territorials. 
 
El segon sector en importància és l’industrial, encara que ha disminuït en els darrers anys. 
La dimensió mitjana de les empreses industrials és de 20 treballadors. Els subsectors més 
importants dins de la indústria és l'agroalimentari (Avignon, Carpentras), la indústria 
clàssica metalmecànica (Avignon, Le Pontet) i la fabricació de productes minerals no 
metàl·lics. 
 
El sector agrícola representa un percentatge baix a la ciutat d’Avinyó, però augmenta 
sensiblement al bassin de vie i al departament, sense que hagi disminuït massa en els darrers 
anys. Aquesta àrea representa la primera regió francesa en la producció de fruites i 
verdures. L’agricultura tendeix a integrar-se verticalment amb la resta d’indústria 
agroalimentària.  
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Els dos pols productius més importants d’Avinyó són la zona d'Agroparc-aeroport i 
Grand Avignon Confluences a Courtine. L’estratègia futura per aquests espais se centra 
en tres eixos de desenvolupament específic: la formació continua, el terciari logístic i les 
indústries culturals.  
 
MAPA A-9. Espais d’activitat econòmica del municipi d’Avinyó 
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La planificació de les infrastructures de transport a França: descentralització i 
cooperació intermunicipal 
 
En els darrers anys, França està travessant un període de reorganització de les polítiques 
d'ordenació del territori (Pinson i Santangelo, 2001; Font, 2002). Aquesta reordenació 
culmina en tres textos legislatius que es van aprovar entre 1999 i 2000, la Loi Chevènement, 
Loi Voinet i Loi SRU (Gayssot), anomenades també lleis de la intermunicipalitat, que 
explicarem tot seguit. 
 
En el procés engegat a França de reordenació s’estan donant dues tendències de forma 
contemporània. Una de descentralització de les funcions de l’Estat cap a unitats 
administratives menors, el municipi, el departament, la regió, i una altra d’adaptació de les 
unitats administratives locals a nous límits, que responen a  fenòmens com el creixement 
de les realitats urbanes o l’excessiva fragmentació municipal. En el darrer cas, no es tracta 
només de crear unes unitats administratives noves, més adaptades a la realitat del territori, 
sinó que es tracta, i això és el més interessant, de crear territoris de projecte. 
 
En el marc de la Constitució Francesa de la V República (1958), França constitueix un 
Estat unitari que reconeix unes col·lectivitats territorials (collectivités territoriales) formades 
per 36.000 municipis (communes), 96 departaments provincials (départements) i territoris 
d’Ultramar. A aquesta disposició constitucional cal afegir les 22 regions (régions) 
reconegudes inicialment com a  établissements púbics régionaux (personalitat jurídica de dret 
públic) el 1972, i més tard com a col·lectivitats territorials el 1982, amb la llei de 2 de març 
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 
 
La Loi du mars 1982 va marcar l’inici a França d’un procés de descentralització del territori 
i de reordenació de les unitats administratives, tot i que la centralitat legislativa de l’Estat, 
especialment en matèria urbanística, segueix sent un element fonamental del sistema 
administratiu francès (Bassols i Coma, 2002). 
 
Les lleis de descentralització (1982-1985) han reforçat el nivell municipal i aquell 
departamental, almenys en l’àmbit de les infrastructures de transport. Els departaments 
són, de fet, la unitat administrativa que té més capacitat de despesa. Les regions tenen 
competència en els transports a escala regional i en la xarxa ferroviària regional, mentre 
que els departaments la tenen en la xarxa viària d'escala local i en el sistema de transport 
de passatgers per carretera. 
 
La descentralització ha comportat que l'Estat s'erigeixi com organitzador del nivell local a 
través de la reorganització dels seus serveis centrals, com ara les direccions regionals i 
departamentals del Ministeri de l'Equipement. Al mateix temps, l'Estat ha reforçat la 
posició del seu representant local, el Prefecte, de forma que sigui l'interlocutor principal 
entre els ministeris i els actors locals i entre els partenariats públics i privats. El prefecte 
exerceix aquest paper dins d’un marc de diàleg i concertació, més que no pas 
d’autoritat467. 
 

                                                   
467 Aquest és el discurs del prefecte que es pot corroborar, per exemple en l’entrevista realitzada al Prefecte de 
Vauclusa i transcrita al seminari Ouvrages en Contexte: Avignon (VV.AA., 2001).  
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Seguint el transcurs de les lleis de descentralització i intermunicipalitat, cal esmentar la Loi 
d’orientation pour l’administration territoriale du 6 février 1992. Aquesta llei adapta la del 1982 a 
les noves necessitats territorials. És la primera llei que preveu noves formes de cooperació 
intermunicipal, de forma voluntària, per l’execució de projectes de desenvolupament468. 
 
Amb l’aprovació de la Loi 12 julliet 1999469--coneguda com a Loi Chevènement--, 
s’aprofundeix encara més en l’articulació de formes de cooperació intermunicipal 
voluntàries que permetin “portar a terme objectius més complexes com el que suposa 
l’execució d’un projecte comú...” (Font, 2002, p. 32) 
 
La llei Chevènement preveu una reorganització municipal de les àrees urbanes basada en tres 
figures diferents d’agrupament municipal: 
 

• La communauté d’agglomeration 
• La coummunauté des communes 
• La communauté urbaine 

 
La llei Chevènement (12 julliet 1999) està de fet en concordança amb l’altra llei bàsica per a 
l’intermuicipalitat, l’anomenada Loi Voynet o LOADDT (25 juin 1999)470, que estableix els 
pilars de la nova política d’ordenació del territori a nivell local a partir dels pays i de les 
agglomérations. 
 
Els pays són àmbits normalment rurals que es defineixen com  
 
“un territori caracteritzat per una cohesió geogràfica, econòmica, cultural o social; un lloc d’acció 
col·lectiva que [pressuposa] una federació de municipis, d’agrupacions de municipis, d’organismes sòcio-
professionals, d’empreses, d’associacions (...) al voltant d’un projecte comú de desenvolupament; un nivell 
privilegiat de partenariat i de contractalització que facilita la coordinació de les iniciatives de les 
col·lectivitats [locals], de l’Estat i d’Europa en favor del desenvolupament local.” (Santangelo i Pinson, 
2001, pp. 254)471 
 
Les agglomérations, en canvi, són entitats de caràcter urbà i la seva àrea no coincideix 
necessàriament amb aquella àrea urbana definida administrativament sinó que es defineix 
a partir de les pràctiques econòmiques i socials de la població (Santangelo i Pinson, 2001). 
Es basa en un projecte comú i voluntari de desenvolupament que ha d’esdevenir un 
contracte en el quadre més ampli dels Contrats de Plan Etat-régions (CPER). Aquests 
“contrats” es realitzen per tal de percebre un ajut financer de l’Estat, i han de ser fruit 
d’una negociació entre l’Estat –o a vegades amb la Regió- i la forma d’agrupament 
intermunicipal que correspongui. En el cas concret de les communautés d’agglomeration el 
contracte s’anomena contrat d’aglommeration. 
 

                                                   
468 Són cinc formes de cooperació intermunicipal, sota la forma d’établissements públics: els syndicats de communes à vocation 
unique o multiple, els districts, les communautés urbaines i les communautés de communes i les communautés de villes. Per veure la 
funció de cadascuna vegeu la publicació de Tomàs Font (2002). 
469 Loi nº 99-586 du 12 julliet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. 
470 Loi d’orientation du 25 juin 1999 sur l’améagement et le développement durable du territoire, que és la modificació de la 
LOADT (Loi d'Orientation d'Aménagement et de Developpement du Territoire, 1995) 
471 els autors fan aquesta definició a partir de l’art. 22 de la llei 95-115 de 4 de febrer de 1995 –LOADT– i l’art. 25 de 
la llei 95-533 del 25 de juny de 1999 –LOADDT. 



Annex 

 403 

De les tres figures d’agrupació urbana (agglomérations) que esmentàvem anteriorment 
(communauté d’agglomeration, coummunauté des communes, communauté urbaine) descriurem les 
funcions atribuïdes a la que més ens interessa en aquesta tesi, la communauté d’agglomeration, 
que és la que s’ha adoptat a Avinyó. 
 
Aquesta figura d’organització intermunicipal es pot considerar la principal innovació de la 
Loi Chevènement de 1999472. La creació de la communauté d’agglomeration depèn del 
compliment de dues condicions: una aglomeració de més de 50.000 habitants i l’existència 
en la mateixa d’un municipi centre de més de 15.000 habitants o de la capital del 
departament. El llindar poblacional és relativament baix, però cal saber que per a les 
aglomeracions superiors a 500.000 habitants es reserva la figura de la communauté urbaine. 
Les ciutats mitjanes franceses, tal i com les hem considerat en el capítol anterior, tendiran 
a adoptar la figura que estem descrivint. 
 
Les competències que ha d’exercir la communauté d’agglomeration en substitució del municipi 
són  obligatòries en el cas del desenvolupament econòmic, l’ordenació de l’espai 
comunitari o de l’habitatge. A més d’aquestes competències obligatòries la communauté ha 
d’exercir tres de les cinc competències facultatives següents: 1) creació o ordenació i 
manteniment dels vials d’interès comunitari; 2) creació o ordenació i gestió 
d’estacionaments d’interès de la   comunitat; 3) sanejament; 4) actuacions contra la 
contaminació atmosfèrica i el soroll i eliminació i valorització de residus urbans i 
assimilats; 5) construcció, ordenació, manteniment i gestió d’equipaments culturals i 
esportius. La opció de les competències a exercir es pren per decisió dels consells dels 
municipis interessats (Conseils Municipaux) per majoria qualificada, és a dir dos terços del 
total. 
 
Es preveu que en determinats casos la communauté pugui transferir algunes de les seves 
competències als anomenats syndicats mixtes, una figura de cooperació creada als anys 
vuitanta473. 
 
Pel que fa a instruments fiscals, la creació d’aquesta figura de cooperació ha d’estar 
acompanyada per l’establiment de la taxe professionelle unique, un instrument dirigit a 
incentivar la cooperació intermunicipal com a forma de tributació directa que recau 
anualment sobre aquelles persones que exerceixen una activitat professional474. Altres 
mecanismes de finançament provenen de les transferències de l’Estat, que proporcionen a 
les col·lectivitats local recursos de forma regular. El principal mecanisme és la Dotation 
globale de fonctionnement (DGF). 
 
La Loi Voynet (o LOADDT de 25 juny de 1999) preveu que la communauté d’agglomeration 
hagi d’elaborar un projet d’aglomération, en concordança amb el fet que la creació de les 

                                                   
472 La communauté d’agglomeration substitueix la communauté du ville pervista en la Loi d’orientation pour l’administration 
territoriale du 6 février 1992. 
473 Els syndicats mixtes i els syndicats de communes  à vocation unique ou multiple són les formes de cooperació intermunicipal 
més antiga, existents des de l’any 1890 i novament legislats amb la llei de 6 de febrer de 1992 (Font, 2002). 
474 A part d’aquest impost directe els agrupaments de municipis utilitzen també com a font de finançament altres 
figures impositives directes: la taxe d’habitation (impost d’habitatge), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (impost 
sobre propietats no edificades) i la taxe foncière sur les proprieétés bâties (impost sobre propietats edificades) (Font, 2002). 
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formes de cooperació intermunicipal ha d’estar guiada per la realització d’un projecte 
comú de desenvolupament i d’ordenació de l’espai (Loi Chevènement). 
 
El projet d’aglomération ha de determinar, 
 
“d’una part, les orientacions que es fixa l’aglomeració en matèria de desenvolupament econòmic i de 
cohesió social, d’ordenació i d’urbanisme, de transport i d’habitatge, de política de ciutat, de política del 
medi ambient i de gestió de recursos (...), d’altra part, les mesures que permetin dur a terme aquestes 
orientacions” (art. 26 LOADDT475).  
 
Per tal de realitzar el projecte d’aglomeració, la LOADDT preveu un instrument 
anomenat contrat d’agglomération, dins dels contractes genèrics de contrats-plan Etat-région. 
També existeix el mateix (projet de pays i contrat de pays) en el cas de la unitat “pays”. I 
finalment, existeix encara una figura dins els contrats-plan Etat-région que s’anomena contrat 
de ville, que es pot portar a terme amb els municipis o amb qualsevol de les diferents 
agrupacions de municipis existents. Amb aquest últim contracte, les parts es 
comprometen a portar a terme de forma concertada polítiques de desenvolupament 
solidari i de requalificació urbana476.  
 
La darrera novetat legislativa està representada per la llei SRU, Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains, també anomenada Loi Gayssot, aprovada el 13 de desembre de 2000. 
Aquesta llei preveu la preparació per part de les col·lectivitats locals d’un Schéma de 
Coherence Territorial (SCOT) a nivell de bassin de vie (l’àrea dinfluència). Els schémas de cohérence 
territoriale substitueixen les antics schémas directeurs. Són documents d’urbanisme que fixen 
les directrius generals de l’organització de l’espai, és a dir els grans equilibris entre els 
espais urbans, amb una premissa de sostenibilitat. Els SCOT són elaborats a iniciativa dels 
municipis o pels établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) competents. En el 
cas de les communautés d’agglomération, la competència per realitzar l’SCOT (maître d’ouvrage) 
és el EPCI (établissements publics de coopération intercommunale). El perímetre per realitzar 
l’esquema SCOT és normalment proposat pels élus locals –la participació és voluntària–  i 
aprovat pel Prefecte. Els altres documents de planificació sectorial (Programma Local de 
l’Habitat, el Plan de Déplacement Urbain, el Schéma de Développement Commercial, el Plan Local 
d’Urbanisme, etc.) han de ser compatibles amb els SCOT.  
 
En un altre ordre d’instruments, trobem aquells pensats per a concertar les 
administracions, com els Contrats de Plan Etat-région (CPER), que van ser instituïts el 1982. 
eren una forma de partenariat entre les entitats locals i l’Estat en la planificació del 
territori. Són protocols d’acords recíprocs, més que no pas instruments d’obligació 
jurídica. Existeixen, com hem dit anteriorment, els contrats de pays, els contrats d’agglomeration 
i els contrats de ville. Es basen en l’adhesió voluntària dels subjectes implicats (municipis o 
agrupament de municipis) a un programa comú de desenvolupament local que requereix 
la cessió de part de l’autoritat d’aquests subjectes a un organisme col·lectiu de gestió del 
territori que es proposa objectius estratègics a mitjà-llarg termini477. 
 
                                                   
475 Per consultar la llei vegeu la pàgina web http://www.aric.asso.fr/AppLoi_Voynet.htm 
476per l’anàlisi dels contrats d’aglomeration es pot visitar la pàgina web  
http://www.agglo.org/2002/pdf/contrats/Analyse_transversale.pdf 
477 També existeixen els contrats de plan o de servei públic, que es firmen entre l’Estat i un organisme públic com EDF 
(Electricité de France) o SNFC (Société Nationale des Chemins de Fer). 
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Un nou instrument de planificació física a nivell municipal, que es desprèn de la llei SRU, 
és el PLU, Plan Local d’Urbanisme, que substitueix, a partir del 1 d’abril de 2001, el Plan 
d’Ocupation des Sols (POS). El nou PLU no substitueix tan sols l’antic POS sinó que vol ser 
un document “estratègic” de planificació urbana. El nou PLU es redactarà per a tot el 
territori municipal i haurà de tenir en compte els documents de planificació elaborats pel 
conjunt de l’aglomeració, per exemple el “Schéma de Cohérence Territorial”. 
 
Aquest és el document per excel·lència de planificació urbanística municipal. En la seva 
realització, en primer lloc es realitza una diagnosi demogràfica, econòmica, social 
ambiental. En segon lloc es realitza un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable), on es plantegen les bases del vertader “projecte de territori” i on es mostren els 
objectius i mitjans a portar a terme. Els passos que segueixen són la zonificació, el 
reglament i els espais reservats. L’aprovació es realitza a partir del Prefecte i d’una 
enquesta pública. 
 
Infrastructures: les institucions de govern i els instruments de planificació 
 
Així com a França, i per a la temàtica de l’ordenació del territori i de les infrastructures, es 
poden separar dos nivells de govern del territori, el nivell nacional, representat pel govern, 
ministeris i organismes transversals, i el nivell regional i sub-regional (les Regions, 
departaments, municipis, pays, agglomérations), les institucions implicades en la política de 
transports es poden distingir també en dos nivells: nacional i regional/sub-regional.  A 
nivell nacional els modes d’actuació de les polítiques infrastructurals es caracteritzen per la 
subdivisió de les competències segons una òptica sectorial i tècnica. A nivell regional/sub-
regional, en canvi, es caracteritzen especialment per la centralització de les capacitats 
decisionals en les mans dels elus (administradors electes)478 . 
 
El Ministère de l’Equipement, du Longement, des Transports et du Tourisme delega les 
competències de transport a un secretari d’estat. L’administració de les diverses modalitats 
de transport és portada per les direccions sectorials: la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC), la Direction des Transports Terrestres (DTT), la Direction des Routes (DR), la Direction 
du Transport Maritime, des Ports et du Littoral (DTMPL). La DTT agrupa diverses modalitats 
de transport però no s’ocupa de la política d’inversions en la xarxa de carreteres, de qui 
s’ocupa la DR479. 
 
El Ministère de l'Equipement, a més de tenir serveis que treballen a nivell estatal, té certs 
serveis descentrats a les diverses subdivisions administratives: 
 

- el nivell infra-departamental, el més baix. Està dirigit per un ingénieur subdivisionnaire 
que pot negociar amb molta autonomia la planificació de les infrastructures amb 
els élus i els tècnics del municipi. 

                                                   
478 La programació i la projectació de les infrastructures de transport ha donat als élus de nivell regional i sub-regional 
un instrument per a la conquesta d’un rol fonamental en les decisions del “propi” territori” (Pinson i Santangelo, 
2001). 
479 A part d’aquestes direccions, el ministeri comprèn d’altres direccions que actuen en el sector dels transports: la 
Direction des Affaires Economiques et Internationales (DAEI), la Direction de la Recherche et des Affaires 
Scientifiques et Techniques (DRAST). 
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- El nivell de la Direction Départementale de l'Equipement (DDE). És el nivell inter-mig, 
on s'elaboren els projectes infrastructurals a l'escala departamental i on es 
distribueixen els fons del projecte. 

- El nivell de la Direction Régionale de l'Equipement (DRE). És el nivell més recent i 
amb menys responsabilitats i poder, i les seves competències es limiten a la 
participació en la planificació i gestió del sistema viari nacional. 

 
El gran poder del Ministère de l'Equipement està en la seva radicació local (Pinson i 
Santangelo, 2001). Abans de les lleis sobre la descentralització (1982-85), les entitats locals 
havien de recórrer ineludiblement als recursos financers i de coneixement480 del Ministère. 
Segons  Pinson i Santangelo (2001), aquesta dependència tècnica i financera del nivell 
local ha impossat la uniformització de models de desenvolupament físic del territori al 
voltant de projectes i productes estandaritzats. Però la situació ha anat canviant a partir de 
la descentralitació.  El funcionament les DDE s'ha transformat: no es tracta tant 
d'imposar solucions tècniques preestablertes a les qüestions infrastructurals, sinó de 
negociar els projectes amb els actors locals (almenys en teoria). 
 
El Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement es crea el juny de 1997481, amb 
el govern Jospin. El nou Ministeri es va crear per reorientar la política de gestió del 
territori i per donar una major participació als ciutadans en les decisions que afectaven el 
seu territori482. A aquest Ministeri li corresponen les competències de aménagement del 
territori previstes a la LOADDT (Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement 
Durable du Territoire, 25 de juny de 1999). La LOADDT introdueix el concepte de 
desenvolupament sostenible i el territori francès s'interpreta en clau urbana, regional i 
europea. 
 
Podem afegir també que el model de planificació francès s'ha organitzat de tal forma que 
permet la representació, per part d'organismes transversals, dels diferents interessos 
públics. D'aquesta manera s'ha creat els organismes consultius pensats com a espais de 
discussió de lògiques d'acció diferents i de visions oposades (com el Commissariat Général 
du Plan, el Conseil Economique et Social, o el Conseil National des Transports). El Conseil National 
des Transports (CNT483) va ser instituït per la LOTI (Loi d’orientation des transports intérieurs, 
llei n° 82-1153 de 30 de desembre de 1982) i publica estudis sobre l'estat dels transports a 
França. És un organisme consultiu i operatiu i està format per representants de diversos 
serveis de l'Estat (no només del Ministri de l'Equipement) i per representants del mon 
professional dels transports. 
 
Un altre organisme, depenent de l'Oficina del Primer Ministre, és la DATAR (Délegation à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale), que es va crear el 1963 per coordinar les 
polítiques nacionals sobre l'ordenació del territori. Una de les seves funcions és la de 
oferir instruments operatius per a portar a terme les decisions preses en organismes tals 
com el CIADT (Comité interministèriel d'Amenagement et de Développement du Territoire) o el 
FNADT (Fonds National d'Amènagement et de Développement du Territoire), o de prestar 
                                                   
480 Aquest Ministeri ha excercit tradicionalment un rol d'expertisse en el camp de les infrastructures. 
481 Les seves competències eren realitzades abans per el Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire i el Ministère 
de l'Environnement.  
482 La creació d'aquest nou Ministeri fou una condició per l'ingrés dels verds al govern (Pinson i Santangelo, 2001).  
483 http://www.cnt.fr/ 
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assistència al govern en temes de planificació. Pel que fa concretament a les 
infrastructures, la DATAR té la responsabilitat de coordinar, a nivell interministerial, les 
opcions dels nous schémas de services collectifs, que intenten afavorir un desenvolupament 
equilibrat del territori nacional. 
 
A part dels nivells de govern, també és important mostrar quins són els instruments de 
planificació de les infrastructures. Pel ministeri de l’Equipement, la llei de referència és la 
Loi d’Orientation des Transports Inérieurs (LOTI), adoptada el 30 de desembre de 1982484. S’hi 
pressuposa el “dret al transport” i s’hi introdueix la noció d’“intermodalitat” i la necessitat 
d’avaluar l’acció pública a priori i a posteriori. Segons la LOTI, les grans infrastructures 
han de ser objecte d’un “bilan”, és a dir un estudi d’impacte ambiental, que a més ha de ser 
aprovat pel procediment d’enquesta pública. 
 
Pel ministeri de l’Aménagement du Territoire, la llei de referència va ser fins el 1999 la Loi 
d’Orientation d’Aménagement et de Développement du Territoire (LOADT), adoptada el 4 de 
febrer de 1995. Les lleis d’orientació donen les línies principals on es fonamenta tota 
l’acció pública en aquest camp. 
 
La LOADT (1995) preveia l’elaboració d’un Schéma d’Aménagement du Territoire a nivell 
nacional. En la primera fase de la seva elaboració s’havien de definir diversos schémas 
directeurs segons el mode de transport, de manera sectorial485. En la segona s’havia 
d’elaborar el Schéma pròpiament dit, competència de la DATAR. L’objectiu del Schéma 
d’Amenagement du Territoire havia d’haver estat el de definir els grans principis d’orientació 
en matèria d’infrastructures del territori, però mai es va portar a terme. 
 
Un aspecte important d’aquesta llei era la recerca d’una major implicació de les 
col·lectivitats locals en l’elaboració d’instruments de re-organització del territori, aspecte 
que es va respectar en la elaboració dels esquemes directors. A part de la necessitat de 
negociació que explicita la llei, el parlament francès ha produït una sèrie de dispositius 
legislatius per democratitzar el procés de decisió pública sobre grans projectes 
infrastructurals, introduint moments de debat públic486. 
 
En aquest sentit, la forta pressió dels actor locals en el sector dels transports col·lectius 
com a mitjà per demostrar la seva capacitat d’acció ha obligat al Ministère de l’Environnement 
a introduir l’obligació als municipis o agrupació de municipis a realitzar els Plans de 
Déplacements Urbains (PDU)487. Els PDU són obligatoris per les aglomeracions majors de 
100.000 habitants, i introdueix una fase de consulta i enquesta pública.  
 

                                                   
484 Durant el primer govern socialista, per iniciativa del ministre comunista Charles Fiteman. 
485 Aquests esquemes eren sis: Schéma Routier, Schéma Ferroviaire, Schéma des Aéroports, Schémades Voies Navigables, Schéma 
des Ports Maritimes, Schéma des Plates-formes Logistiques. No eren instruments de programació, sinó de visió del territori 
nacional a mig i llarg termini. 
486 Els autors posen com exemple la circular Bianco, del 15 de desembre de 1992, relativa a la posada en 
funcionament dels grans projectes infrastructurals del territori nacional, on es preveu el debat preliminar a la fase més 
pròpiament tècnica d’estudi de la infrastructura. Aquest procediment neix degut, en bona part, per les contestacions 
del TGV Méditerranée. 
487 Els PDU han d’organitzar els principis generals del transport de les persones i mercaderies, de la circulació i els 
aparcaments. Ha d’assegurar un equilibri durable entre les necessitats de mobilitat i accesibilitat i la protecció de 
l’ambient. Els PDU depenen de la loi Lepage, 1998. 
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Quan el 1999 es va aprovar la LOADDT, Loi Voynet, per la nova majoria del govern 
francès, l’anomenada “gauche plurielle”, com a evolució de l’anterior LOADT, s’introdueix 
en concepte de desenvolupament sostenible i la visió local, regional i europea del territori. 
S’institueixen nous scémas de services collectifs, que substitueixen el schéma nacional de la 
LOADT. Els nous esquemes tenen l’objectiu d’articular les grans polítiques sectorials 
cercant la implicació dels agents responsables a diversos nivells territorials. La llei valora 
els projectes locals d’iniciativa pròpia, i per aquest motiu els scémas de services collectifs són 
produïts a partir de projectes expressats per les col·lectivitats locals en relació a les 
necessitats locals.  
 
La LOADDT preveu l’elaboració d’un schéma multimodal de services collectifs de transport de  
voyageurs i un schéma multimodal de services collectifs de transport de merchandises. S’elaboren en 
base a un període de 20 anys i donen una base estratègica a la planificació del territori. 
Aquests esquemes han de coordinar-se amb els SRADT488 (schémas régionaux d’aménagement 
te de développement du territoire), documents de planificació regional que defineixen els 
objectius principals de localització de les grans infrastructures. Serveix per contextualitzar 
la planificació dels esquemes a nivell nacional. L’Estat pren el rol de coordinador 
d’estratègies i projectes d’actors dels diversos nivells territorials, elaborant els schémas de 
services collectifs en la concertació entre els diversos partners territorials.  
 
La LOADDT preveu també que els ciutadans participin en l’elaboració de les polítiques 
de planificació del territori, així com en la avaluació dels projectes que en sorgeixen (art. 
1), però no s’indica quina ha de ser la modalitat d’aquesta participació (Pinson i 
Santangelo, 2001). 
 

                                                   
488 Elaborat en el marc de les CRADT (Conférences Régionales d’Amenagement et Développement du Territoire). 
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NOVARA 
 
Context geogràfic de la ciutat 
 
Novara (103,02 Km2) és una ciutat mitjana històricament capital de la regió anomenada 
del novarese, seu de bisbat i capital de la província del mateix nom. Se situa en un petit turó 
al·luvial de la Planura Padana, entre els cursos dels torrents Agogna i Terdoppio489. 
 
Els orígens històrics de la ciutat són antics, des d’abans de la colonització romana (187 a. 
C.)490. A l’imperi romà van succeir altres èpoques com l’ocupació Longobarda (569 d.C) 
on es divulga el cristianisme a través de San Gaudenzio, que passarà a ser el primer bisbe 
i, més tard, el patró de la ciutat, o l’ocupació dels Francs (774). El 1110 les muralles de la 
ciutat són abatudes per la guerra amb Enric V i es declara Novara una “ciutat lliure” 
(civibus novariensis), lliure del poder del bisbat. Entre els segles XVII i XV, on succeeixen 
fets com la guerra amb Frederico Barbarossa, la unió a la lliga Lombarda (1168), les 
guerres entre nobles feudals com els Visconti o els Sforza, Novara va estenent la seva 
influència cap el nord, fins a les valls alpines més septentrionals. Els segles que segueixen 
posen la regió en mans dels grans estats naixents d’Europa: el segle XVI Novara és 
ocupada pels francesos (1500), el XVII pels espanyols (1606), i el XVIII, després del 
Tractat d’Utrecht (1713), Novara, i tota la regió de la Llombardia, passa a ser regne 
d’Àustria.  
 
El 1734 els Savoia, amb seu a Torí, posen la ciutat sota el seu regne. Ocupada pels 
francesos el 1798, un any més tard pels Austro-Prussians, i una vegada més pels francesos 
el 1800, Novara torna al regne dels Savoia el 1814. A meitats del segle XIX, amb el 
Risorgimento italià comença el procés d’unificació i de creació de l’Estat-nació d’Itàlia on 
Novara prendrà el paper de capital provincial dins la Regió del Piemont. (aquí es podria 
introduir una visió del paisatge turístic-cultural de la ciutat) 
 
En aquest curt recorregut històric es pot apreciar, a part de la multitud d’influències 
diverses, la doble vocació geogràfica de la ciutat i la seva regió, per un cantó lligada 
administrativament al Piemont i a la seva capital, Torí, i per l’altra els lligams històrics, i 
també per proximitat, amb la Llombardia i amb Milà. De fet, Novara i el novarese es 
defineixen com una terra-frontissa, de confí, de punt de trobada entre el Milanese i les 
províncies orientals del Piemont: 
 
“El territori novarès es defineix sovint com una zona-xarnera entre el Milanès i l’àrea industrial subalpina 
que gravita al voltant de Torí. Lluny de refutar tal definició, els novaresos en són ben conscients, fins al 

                                                   
489 La informació geogràfica de la ciutat i la Província s’ha extret de nombroses publicaions: VV.AA (1961), Tuttitalia. 
Enciclopedia dell’Italia Antica e Moderna, Vol. II. Piemonte e Valle d’Aosta, Istituto Geografico De Agostini, Novara. 
VV.AA (1975), Grande Enciclopedia, Vol XIV, Istituto Geografico De Agostini, Novara. VV.AA. (1966), “Città e 
Paesi d’Italia”, Enciclopedia Ilustrata di tutti i comuni italiani, Istituto Geografico De Agostini, Novara. 
490 hi ha una interessant i extensa bibliografia sobre la història de Novara de la qual, evidentment, no en farem un 
desenvolupament. Algunes publicacions són les següents: Marchetti,Leopoldo (1952) (a cura de), Novara e il suo 
territorio, Banca Popolare, Novara; Cognasco, Francesco (1992), Storia di Novara, Intrelim, Libreria Lazzarelli, Novara; 
VV.AA. (1994), Novara. Storia, Arte, Ambiente, Tradizione, Istituto Geografico DeAgostini, Novara; Gramigni, Marco 
(1997), L’evoluzione della forma urbana di Novara delle origini al piano regolatori del 1936: proposte interpretative, Gerini, Milano; 
De Paoli, Enzo (1999), Breve storia di Novara e del suo territorio: síntesi di vita civile e amministrativa dalle origini al 20 seccolo, 
Interlinea, Novara. 
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punt de considerar aquest aspecte com un dels majors punts forts del propi territori” (Censis, 2003, pp. 
15) 
 
Novara és un centre comercial de capitalitat, però és especialment una ciutat industrial 
amb nombroses empreses de gran, mitjana i petita dimensió, algunes de les quals han 
tingut una importància nacional i internacional. Sorgida a la primera meitat del segle XIX 
amb implantacions d’indústria tèxtil i metalmecànica, la indústria moderna es va 
desenvolupar a principis del segle XX i es va especialitzar en gràfico-editorial, 
metalmecànica, electrònica, química, etc. Al costat de l’activitat industrial van sorgir alguns 
importants instituts i laboratoris de recerca científica i tècnica, entre els quals l’Istituto 
Donegani i l’Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri. Al voltant de Novara graviten els centres 
industrials importants de Galliate, Trecate i San Pietro Mosezzo. 
 
L’altra gran activitat econòmica que ha marcat la història i el paisatge de Novara ha estat 
l’agricultura. A la zona de planura entre els rius Ticino (a l’est) i Sèsia (a l’oest) es va 
concentrar la major part de l’agricultura de la província, gràcies a les condicions del sòl i al 
desenvolupament d’una important xarxa de canals d’irrigació. El cultiu principal va ser 
l’arròs. La forma d’assentament agrícola tradicional de la Planura Padana van ser les 
cascine, unitat de producció cerealística i ramadera.   
 
Actualment la ciutat sobrepassa els 100.000 habitants (102.232 el 2001). El seu pes 
demogràfic es va intensificar durant els decennis dels 60 i 70 degut a la immigració 
dedicada en aquells moments en sectors molt dinàmics com la indústria (química) o 
l’agricultura (arròs). En els anys posteriors el creixement s’ha atenuat fins a la pèrdua, 
encara que insignificativa, d’habitants comptabilitzada en l’últim cens. Els creixements 
vegetatiu i migratori actuals són els habituals a tota Itàlia (veure taula A-10). 
 
TAULA A-10. Evolució de la població al municipi de Novara 
 

Any Població Naixements Defuncions Immigrats Emigrats 
1951 69.395 658 848 2.602 1.323 
1961 87.704 1.207 968 4.594 2.486 
1971 100.563 1.324 1.203 2.621 3.109 
1981 101.425 950 1.231 2.782 2.198 
1991 102.868 869 1.174 2.503 2.164 
* 2001 102.232 788 1.062 2.620 2.206 

      
* dada provisional     

Font: Comune di Novara     

 
 
La població de la província era el 2000 de 344.969 habitants. Per tant, la sola capital 
representa quasi una tercera part dels habitants de tota la província. Deu municipis entre 
els 5.000 i 20.000 habitants acaben obtenint, junt amb la capital, la gran majoria de la 
població (63,5%). La resta de població es reparteix en una multitud de petits municipis. 
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TAULA A-11. Població dels municipis de la Província de Novara 
Per intervals de població 

Habitants del 
municipi 

Nº de 
municipis Població resident 

    v. absolut v. relatiu 
    
menys de 1.000 26 18.839 5,5% 
de 1.000 a 2.000 29 40.312 11,7% 
de 2.000 a 5.000 22 66.347 19,3% 
de 5.000 a 20.000 10 116.021 33,8% 
més de 20.000 1 102.037 29,7% 
    
Total 88 343.556 100,0% 

    

Font: Censis, 2003, p.27    
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La planificació de les infrastructures de transport a Itàlia 
 
 
Pel que fa a la organització del territori a Itàlia, cal esmentar que es defineixen tres nivells 
administratius per sota de l’Estat. Tal com s’expressa en l’article 114 de la Constitució, 
“La Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni” (Regions, Províncies i Municipis). 
Tradicionalment, el nivell Regional no ha tingut un pes tant important en el govern del 
territori com els altres dos. Tot i això, el poder de les Regions es va veure augmentat a 
partir de la llei 142 de juny de 1990. A partir d’aquesta data, a Itàlia s’està en un ple procés 
que anomenen devolution, és a dir la progressiva devolució de poders a les Regions i als 
municipis seguint els principis de descentralització, federalisme, subsidiarietat491. En 
opinió del President de la Província de Novara, Maurizio Pagani (Censis, 2003), aquest 
repartiment de poders està deixant sense marge d’actuació a la Província, que, per altra 
cantó, hauria de ser l’àmbit de planificació del territori, especialment en el cas de Novara 
que es veu molt afectada per l’expansió metropolitana de Milà. Per aquest motiu es 
demana des d’aquest àmbit una “devolution de la devolution” per activar vertaders processos 
de desenvolupament local, en base a accions de governance a nivell provincial. 
 
Segons Umberto Janin-Rivolin (2001), pel que fa a la planificació de les grans 
infrastructures, Itàlia té dos condicionants deguts al context històric. En primer lloc la 
prevalença, en el procés de decisió i de selecció de les obres, del moment “econòmico-
financer” sobre aquell “tècnic-programàtic”, i en segon lloc, el persistent “bicefàlia” de 
decisió entre polítiques de transport viari, dependents del Ministero dei lavori pubblici, i les 
polítiques del transport ferroviari, marítim i aeri, coordinats pel Ministero dei trasporti e della 
navigazione.  
 
Normalment, les inversions en noves infrastructures són finançades a través del Fondo 
nazionale dei transporti (Fnt), organitzat tradicionalment per subsectors (carreteres, 
autopistes, ferrocarrils, etc.) de competència dels respectius Ministeris. L’Estat reparteix 
els fons entre les diverses Regions italianes. 
 
Fins a principis dels anys 90, l’Azienda nazionale autonoma delle Strade (Anas), presidida pel 
Ministro dei lavori pubblici, es dedicava directament a la programació i, directament o 
indirecta, a la projectació, realització i gestió de la xarxa de carreteres estatal, composada 
per carreteres i autopistes. En l’actualitat, l’Ente nazionale per le strade (Enas492) ha traslladat 
les funcions de programació al Ministero dei lavori pubblici493. 
 
En el cas de la xarxa ferroviària, les funcions de programació que eren tradicionalment 
exercides pel Ministerio dei trasporti e delle navigazione, han passat a les Ferrovie dello Stato s.p.a. 
(FS)494. Ara la FS exerceix directament la programació, realització i gestió de la xarxa 
ferroviària nacional. 
 

                                                   
491 L’anomenada devolution es basa en els textos legals de la llei 142/90 i la llei “Bassanini” de 1997. (Afferni, 1998) 
492 Que, tot i això se segueix anomenant “Anas”. 
493 Amb el d. Lgs. N. 143/1994 
494 llei n. 210/1985 
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En aquest marc de competències, del Piano pluriennale di viabilità495 s’extreuen “stralci” 
triennals per inserir en el Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef). Aquest 
procediment és però condicionat a freqüents derogacions motivades per raons 
extraordinàries de finançament. 
 
Els programes trienals són normalment formulats sobre la base de propostes d’interès: 
 

• nacional, formulades directament per compartiments de l’Anas també en base a les 
demandes de les concessionàries d’autopistes; 

• regional, comunicades per les Regions als compartiments regionals de l’Anas 
 
Les propostes nacionals i regionals són aprovades amb decret pel Ministre dei lavori 
pubblici. La transferència anual dels fons es produeix a través d’un acord de programa 
entre l’Anas i la Direzione generale del coordinamento territoriale (Dicoter) del Ministero die labori 
pubblici.  
 
De forma paral·lela, del Piano polienale delle ferrovie s’extreuen els programes trienals de les 
restants infrastructures de transport (ferroviàries, portuàries, aeroportuàries). Les 
operacions són en aquest cas coordinades pel Servizio pianificazione e programazione496, 
pertanyent al Ministero dei trasporti  navigazione.  
 
 
Innovació ens els instruments de planificació italians 
 
Durant el decenni dels anys noranta, a Itàlia, s’ha donat un procés d’innovació en la 
pràctica de la planificació urbana, una renovació del sistema de regles que fins ara havia 
caracteritzat el govern públic del territori. Aquests canvis s’han materialitzat en tot un 
conjunt de nous instruments de planificació, de “programes” d’intervenció dirigits a la 
recuperació de zones urbanes degradades, al desenvolupament econòmic, social, de barris, 
de ciutats o d’àrees territorials més àmplies.   
 
Diversos autors italians veuen en aquests nous instruments certs perills i certes virtuts per 
a la planificació del territori497, però tots coincideixen a considerar que representen una 
nova forma d’interpretar les relacions entre els subjectes implicats en el desenvolupament 
del territori, i fins i tot una nova forma d’interpretar el territori mateix498. Els diversos 
programes han estat introduïts per iniciativa del govern central. Exemples són les 
pràctiques de programació negociada introduïdes pel Ministero del Tesoro, les diverses 
modalitats d’intervenció sorgides del Ministero dei Lavori Pubblici o les indicacions 
urbanístiques d’algunes Regions italianes. 
 
Davant la sensació de “fallida” de la planificació com a metodologia i com a instrument 
de regulació de les transformacions territorials, des dels anys vuitanta (Indovina, 1993; 

                                                   
495 En el cas de les carreteres s’anomena Piano decenale de l’Anas, que consisteix  un recull d’obres per a realitzar 
496 abans Direzione generale programazione, organizzazione e coordinamento  
497 Veure la publicació a cura de Michelangelo Savino (2003).  
498 Aquests instruments han captat l’interès també dels experts en gestió del territori al nostre context, com ho 
demostra el recent número d’Elements de debat territorial titulat “les tècniques de cooperació intermunicipal i la seva 
reforma” (Tomàs Font, dir., 2003) 
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Salone, 1999; Savino, 2003), la resposta que s’ha donat des de la disciplina de la 
planificació ha estat diversa, controvertida, entre vells i nous instruments d’intervenció. És 
a dir, s’han combinat les lògiques de planificació tradicional i nous modes d’entendre les 
polítiques urbanes i territorials, el pla urbanístic i nous instruments operatius sovint 
contraposats al pla (Savino, 2003). La manera com es combinen –o es combinaran, ja que 
encara s’està en un procés inicial d’implantació– les dues formes de planificació és un dels 
dubtes importants entre els científics. Segons Savino (2003), aquestes noves formes de 
planificació no s’haurien de veure com una “alternativa” als instruments tradicionals de 
planificació, al pla urbanístic o al territorial, per exemple, ja que no es coneix cap 
alternativa coneguda que garanteixi una eficàcia en la planificació, tot respectant la justícia 
social, territorial i ambiental. Les noves fórmules s’han d’entendre com una millora dels 
instruments ja existents, un enriquiment, una innovació, especialment per l’ús de nous 
instruments cooperatius, participatius, negocials, etc. Però aquesta innovació, ha de estar 
“condicionada” (en l’expressió de Savino, 2003) al reforçament del rol del govern públic, 
l’únic capaç de garantir el control dels desequilibris del mercat, i dels instruments de les 
polítiques públiques, entre elles el pla urbanístic.  
 
Tot i això, tal com assenyala Immacolata Apreda (2003), els nous instruments tenen el 
poder de modificar o derogar el planejament urbanístic existent. I, en aquest sentit, 
 
“no anul·len (...) de manera definitiva el sistema precedent, però dibuixen les condicions per substituir-ne 
(...) algunes parts” (Apreda, 2003, pp. 40) 
 
El marc econòmic, polític i social en que apareixen els nous instruments està marcat per 
diverses característiques com la fragmentació de les figures socials –que dificulta la 
definició de quin és l’interès públic–, la requalificació urbana com a qüestió emergent en 
les polítiques urbanes, la crisi de l’Estat del Benestar –que fa entrar en el joc del 
finançament el sector privat–, la necessitat de simplificar els procediments administratius... 
(Saccomani, 2003). Una característica important és l’anomenat pas d’un règim impositiu a 
un de cooperatiu. Les noves formes volen incentivar la concertació i la negociació entre 
les administracions públiques i entre els agents públics i els privats499, intenten introduir 
de manera oficial les formes de partenariat entre els diversos agents del territori. Un 
exemple és la instauració de “la societat mixta de transformació” per gestionar les 
intervencions de transformació urbana. En aquest camp rau un dels perills de la nova 
planificació, i és el desplaçament de la lògica d’intervenció pública, marcada 
tradicionalment per la justícia social, cap a una lògica de mercat degut a la necessària 
negociació amb els agents privats per atraure inversions. Silvia Saccomani (2003) creu que, 
ara més que mai, cal distingir, individuar, aquells elements “no negociables” que han de 
dirigir les polítiques públiques (l’interès general). 
 
Per a Savino (2003), un dels interessos dels nous instruments és veure fins a quin punt fan 
sorgir nous actors implicats en el territori i quin és el paper que se li atorga a l’actor 
públic, ja que al principi del sorgiment de les noves formes, se sospitava que podria 
donar-se un debilitament de l’actor públic. 
 
Apreda (2003) classifica els nous instruments en dos grups. Els instruments per a la 
                                                   
499 Segons Salone (1999) i Saccomani (2003), “concertació” o “cooperació” es refereix a l’acord entre els diversos 
nivells administratius públics, mentre que “negociació” es refereix al procés d’acord entre l’agent públic i el privat. 
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requalificació urbana -anomenats també “programes complexos”- i els instruments per al 
desenvolupament territorial. 
 
Instruments per a la requalificació urbana  
 
Programi integrati: introduïts el 1992500, marcaran el camí d’altres instruments. Els 
Programes integrats són promoguts pels municipis i preveuen la participació dels 
operadors privats a la seva realització i finançament. L’àmbit dels programes ha de tenir 
una extensió que permeti ser un factor de reorganització urbana. El programa pot derogar 
previsions del pla urbanístic vigent i el finançament de la part pública és competència de 
la Regió corresponent. 
 
Programi di recupero urbano (Pru): creats el 1993501, tenen com a finalitat la requalificació 
immobiliaria, urbanística i ambiental dels assentaments residencials públics, amb una gran 
varietat d’intervencions com la modernització o nova realització d’equipaments públics o 
infrastructures. Els Pru són promoguts pels municipis i hi poden participar els agents 
privats -sempre i quan, es clar, els resulti rendible. 
 
Programi di riqualificazione urbana(Priu): creats el 1994502, es dirigeixen a la requalificació 
d’àmbits degradats en municipis de certes característiques, les capitals de província, els 
municipis majors de 300 mil habitants i els municipis grans pertanyents a àrees 
metropolitanes. Els municipis interessats defineixen l’àmbit, els objectius i els criteris per 
la formació del Priu, i poden presentar-se un conjunt de subjectes públics i privats. Les 
intervencions realitzables comprenen un ampli ventall de possibilitats, des de 
reestructuració urbanística, urbanització residencial o no residencial. 
 
Contratti di quartiere: introduïts el 1997, es dirigeixen a la requalificació d’àmbits urbans 
degradats no només en l’accepció urbanística sinó també social, en aquells barris que ja 
han estat objecte d’un pla de recuperació urbana. No es preveu la possibilitat de derogació 
dels instruments urbanístics vigents. 
 
Com és lògic, la relativament recent activació d’aquests instruments fa difícil valorar-ne els 
seus resultats, si han estat exitosos i eficaços en els seus objectius. Per exemple els Priu, 
que es configuren com els instruments amb més possibilitats d’intervenció, s’han 
presentat a nombroses ciutats, 71, sobretot del centre-nord italià503. A Milà s’ha decidit 
utilitzar aquest nou instrument -i els incentius financers consegüents- per realitzar una 
política de reutilització de les àrees industrials abandonades, política que ja havia estat 
dissenyada però que no havia trobat l’instrument adequat. Dels 21 Priu relatius a diferents 
àrees industrials, la mostra de sis d’ells han donat com a resultat una inversió d’uns 1.350 
bilions de lires, de les quals 989 són d’obres privades. Tot i això, es pot criticar la pèrdua 
de l’oportunitat d’inserir en aquestes àrees funcions urbanes qualificades, en comptes de 

                                                   
500 amb la llei 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” 
501 primer amb un decret llei i després amb la conversió a la llei 493 “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti de il 
sostegno dell’ocupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” 
502 amb decret ministerial 
503 Com Torí, Milà, Gènova, Alessandria, Cremona, Pàdua, Treviso, Savona, Bolonya, Parma, Piacenza, Ravenna, 
Florència, Livorno, Siena, Perugia, Macerata, Roma, Pescara, Campobasso, o les meridionals Benevento, Potenza, 
Bari, Foggia, Caltanissetta, Siracusa, Nuoro. 
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les tradicionals que han prevalgut (Apreda, 2003). (altres exemples a Apreda, 203, pp. 63 i 
64) 
 
Instruments per al desenvolupament territorial 
 
El segon grup de programes comprèn els instruments que tenen com a finalitat promoure 
el desenvolupament d’àmbits més extensos o d’àrees de desenvolupen un rol estratègic en 
un context territorial. Són instruments que intenten integrar els recursos del territori, els 
subjectes i certes tipologies d’intervenció. 
 
Segons Apreda (2003), aquests instruments innovadors són interessants per tres raons: les 
accions que estableixen poden produir transformacions físiques i funcionals capaces 
d’incidir en la organització del territori, els programes permeten derogar aspectes del marc 
urbanístic vigent, i els subjectes privats tenen un rol decisional important en les estratègies 
del territori. Es tracta dels “Programmi di riqualificazione urbana e di svilupo sostenibile del 
territorio” (Prusst), els “Patti territoriali”, els “Contartti d’area” i els “Progetti integrati territoriali” 
(Pit). 
 
Els Pactes territorials i els Contractes d’àrea van ser introduïts pel Ministero del tesoro per 
renovar les polítiques de desenvolupament sòcio-econòmic, especialment en aquelles 
àrees del país en desavantatge econòmic o en crisi industrial.  
 
El Pacte territorial és un instrument que es dirigeix a la realització d’intervencions de tipus 
productiu o infrastructural d’àrees subregionals. Es promou localment per una pluralitat 
de subjectes públics i privats (entitats públiques que actuen sobre el territori, representants 
dels treballadors, dels empresaris) i pot ser subscrit també per altres subjectes com la 
Regió, la Província autònoma, institucions de crèdit i financeres, consorcis de 
desenvolupament industrial. Respecte a les polítiques tradicionals centralistes, els Pactes 
representen una innovació per la introducció de la “promoció des de baix” i per l’atracció 
de finançament privat, que ha de representar, com a màxim, el 30% del total de 
recursos504. Es preveu també la figura de la “società di accompagnamento” per assistir i instituir 
els pactes. La majoria de Pactes territorials s’han realitzat en àrees del mezzogiorno italià505. 
 
El Contracte d’àrea és un instrument previst per l’acceleració del desenvolupament i la 
creació d’ocupació en l’àmbit de les àrees en crisi industrial, encara que els sectors on es 
pot actuar poden ser els de la indústria, l’agroindústria, els serveis i el turisme. A diferència 
dels Pactes territorials, la promoció dels Contractes d’àrea la realitzen els representants 
dels treballadors i de les empreses, mentre que s’hi poden subscriure les administracions 
públiques, les empreses titulars de projectes d’inversió i institucions bancàries. L’àmbit 
territorial sol ser més reduït i les intervencions més sectorials. 
 
Aquests nous instruments actuen conjuntament amb d’altres ja instituïts com “l’”Acordo di 
programa quadro”, “Intesa istituzionale di programa”, “Contrato di programa”506.  

                                                   
504 Per evitar el risc especulatiu a partir de la realització de grans obres 
505 Dos exemples significaius (vegeu Apreda, 2003) són el Pacte territorial del Miglio d’oro i del de l’Agro Nocerino-
Sarnese, tots dos  l’àrea napolitana.  
506 Aquestes figures tenen generalment la finalitat de posar d’acord els nivells central, regional i local en les polítiques 
de desenvolupament territorial. 
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Els Progetti integrati territoriali (Pit) són instruments previstos als Programmi operativi regionali 
(Por) 2000-2006 previstos en el marc comunitari per a les regions classificades dins 
l’Objectiu 1 europeu. 
 
Finalment, els Programmi di riqualificazione urbana e di svilupo sostenibile del territorio (Prusst) són 
els que més ens interessaran en aquesta tesi.  Tot compartint continguts i objectius dels 
altres instruments citats, configuren una particular tipologia de programa que intenta 
posar en relació les estratègies a escala urbana amb aquelles territorials, per un cantó, i les 
accions de requalificació amb les de sostenibilitat, per l’altre.  
 
Els PRUSST són uns programes promoguts pel Ministerio dei Lavori Publici des de 1998507. 
Els objectius són la realització d’intervencions orientades a l’ampliació i la requalificació 
del teixit econòmico-productiu-ocupacional, la recuperació i la requalificació del medi 
ambient, del teixit urbà i social dels àmbits territorials interessats. 
 
Els Prusst volen posar en connexió els diversos “punts focals” de programació presents 
en un àmbit territorial concret, cadascun amb la pròpia dotació d’instruments normatius, 
tècnics i financers, els quals, si bé finalitzats amb propis objectius, hauran d’ordenar-se en 
un quadre orgànic i unitari que asseguri un govern eficaç i ordenat de les diverses iniciatives que 
pretenen desenvolupar un territori (en el cas de la presència de Pactes Territorials, 
Contractes d’àrea, etc.) (web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti508) 
 
Els objectius fonamentals dels Prusst són dos: 
 

• la realització, l’adequació i l’acabament d’equipaments ja sigui en xarxa o puntuals, de 
nivell territorial i urbà, que puguin promoure i orientar ocasions de desenvolupament 
sostenible des dels punts de vista econòmic, ambiental i social i garantir l’augment 
del benestar de la col·lectivitat509. 

 
• la realització d’un sistema integrat d’activitats dirigides a l’ampliació i la realització 

d’establiments industrials, comercials i artesanals, a la promoció turístico-recreativa i a la 
requalificació de zones urbanes centrals i perifèriques afectades per fenòmens de 
degradació.  

 
Els programes es poden activar en totes les àrees del país i en diversos àmbits territorials 
de referència (subregional, provincial, municipal): 
 

• els sistemes metropolitans caracteritzats per un dèficit infrastructural relatiu a la 
gestió de les grans conques de mobilitat i de la mancança en les interconnexions 
entre nodes del sistema de transport internacional, nacional i interregional; 

                                                   
507 neixen amb el D.M de 8 d’octubre de 1998. 
508 http://www.infrastrutturetrasporti.it/index.html 
509 Aquestes intervencions es poden aplicar en diversos casos, com ara al sistema de carreteres ferroviari, 
aeroportuari, portuari, energètic, hidrològic, de les telecomunicacions, interports logístics, o fins i tot a infrastructures 
socials (hospitals, universitats, centres de congrés...) i econòmiques (turisme).  
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• els districtes d’assentament que requereixen una millor estructuració de la seva 
articulació infraregional, reforçant les relacions de complementarietat i sinergia 
entre els seus propis centres; 

• el sistema dels espais de transició i integració entre els sistemes urbans i els 
sistemes infrastructurals del territori i les xarxes de centres; 

• el sistema dels equipaments, ja sigui en xarxa o puntuals, de nivell territorial i urbà. 
 
El finançament dels projectes Prusst va a càrrec del Ministero dei lavori publici, Direcció 
General de la coordinació territorial, i consten de 2’9 bilions de lires per cada programa. 
Però, a part del finançament públic, es demana una inversió privada que ha cobreixi 
almenys una tercera part de la inversió total, dedicada al finançament de les obres 
públiques o d’interès públic. Amb el Decret del Ministre en data 19 d’abril de 2000 van 
ser admesos a finançament 48 programes, entre ells el de Novara, que va quedar en tercer 
lloc nacional, després de Roma i Milà. 
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MAPA A-12. Intervencions Privades del Prusst 
 

 
Font:  Comune di Novara (1999). 
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MAPA A-13. Intervencions Privades del Prusst  
 

 
Font:  Comune di Novara (1999). 
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ENTREVISTES 
 
Entrevista 1.  Joan Antoni Solans  
(ex-Director General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya) 
Març de 2003 
 
P: A grans trets, quin ha estat el projecte de desenvolupament del territori català, 
en relació al TAV, per part de la Generalitat de Catalunya des dels anys 90? 
 
R: El projecte de TAV a Espanya va néixer quan el MOPTMA va demanar a l’ICC que 
fes un estudi topogràfic a la zona d’Andalusia occidental per fer una nova via ferroviària 
que descongestionés la de Despeñaperros. Els tècnics, davant una obra tant important, 
van donar la idea que, posats a invertir, es podria projectar una nova via d’ample europeu 
entre Madrid i Sevilla, i fer-hi passar també un tren d’alta velocitat. Això era l’any 1983. 
 
La Generalitat ja tenia com a projecte connectar els ports catalans, és a dir el de Barcelona 
i el de Tarragona, a l’Euroregió mediterrània. Tenia un projecte de TAV propi, diferent 
del projecte d’AVE espanyol. L’espanyol estava pensat per als passatgers de Madrid que 
volien anar a Sevilla a fer unes “tapes”. El projecte català es basava, en canvi, en la sortida 
de mercaderies. Davant la saturació futura de les vies de transport a l’Europa 
mediterrània, la Generalitat volia un projecte de desenvolupament de les mercaderies per 
ferrocarril. Tot i això, amb l’actual traçat que s’ha projectat, no sé si es garanteix el pas de 
mercaderies. A Tarragona els pendents segurament no permetran el pas de mercaderies i a 
Girona el pas pels túnels tampoc en permetran el pas. L’àmbit territorial de referència era 
l’Euroregió de Tolosa, Montpeller, València... A una altra escala hi havia el projecte de 
regió urbana: Girona i Tarragona han de quedar a 25 minuts de Barcelona, entrant dins 
l’àmbit metropolità. 
 
El govern central només vol l’AVE per fer política d’aparador, per ensenyar que ha fet 
una cosa molt maca, però no té en compte les necessitats econòmiques, no té en compte 
l’estructura productiva de les regions, especialment la catalana. 
 
P: Quina localització de l’estació del TAV es preveia en l’àrea urbana de Girona? 
 
R: En el cas de Girona, el projecte de la Generalitat era crear un pol important per a la 
regió gironina. Es va pensar en donar una bona accessibilitat a l’àrea de la Costa Brava 
com a un àrea important. També calia donar accessibilitat als sistemes urbans que 
envolten Girona, és a dir Cassà-Llagostera-Caldes, la Bisbal, Banyoles... En aquest sentit la 
localització de l’estació la col·locàvem a l’aeroport: tenia accés a les principals vies de 
comunicació (A-7, Eix transversal...) i a l’aeroport. La Generalitat ja preveia llavors que es 
desenvoluparien els vols barats entre les destinacions europees i calia, per tant, connectar 
el TAV amb els aeroports catalans, ja que d’aquesta manera es crearien sinergies. 
 
P: Aquest projecte no era compartit amb Girona. En aquells moments s’havia 
aprovat el Pla de Ciutat que argumentava l’estructuració de l’àrea urbana i també 
que la millor localització era a Vilablareix. 
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R: En aquest sentit, qui va embolicar la troca va ser en (Josep) Borrell i en (Joaquim) 
Nadal. En Borrell va encarregar un estudi que justifiqués la localització de l’estació a 
Vilablareix, simplement per portar la contrària a la proposta de la Generalitat. En Borrell 
va aprovar fer una autovia des de la sortida de la carretera de Sant Feliu fins a Salt 
(l’autopista) per donar accessibilitat a aquesta estació de Vilablareix. Però ara resulta que 
hi ha un accés a  l’estació, però no hi ha estació. Ha estat una obra molt cara que no ha 
servit per a la finalitat inicial. 
 
P: Però l’aposta de la ciutat era la d’una estació urbana. 
 
R: Amb la nostra proposta es construïa una antena fins al centre de la ciutat i la 
accessibilitat del centre estava garantida. En canvi, aquesta estació de Vilablareix no 
estructurava l’àrea urbana. No servia per a solucionar els problemes de poblacions com 
Salt per a la regeneració urbana de problemes com la immigració. 
 
P: I a Lleida, quina era la proposta de la Generalitat? 
 
R: A Lleida no ho estan fent bé. Al nord de l’estació actual hi ha tres grans espais per 
desenvolupar projectes públics, propietat de la Generalitat i de l’Ajuntament, que no 
s’estan desenvolupant. I després l’Ajuntament diu que el TAV provoca especulació 
urbanística. El traçat de Lleida de la Generalitat preveia fer passar la via principal més al 
sud, pel secà. I preveia fer entrar una antena fins a l’actual estació. Amb això es volia 
estructurar la regió a partir del “quatre lleidatà”, de les quatres línies que parteixen de la 
ciutat i que van una a Tremp i Balaguer, a les Borges, a Cervera i a Saragossa. Amb el 
projecte de la Generalitat quedava garantida la accessibilitat de territori lleidatà amb vies 
fèrries que podien funcionar com un bucle d’anades i retorns.  
 
En canvi, amb el projecte actual del ministeri el by-pass passa pel regadiu i això ha fet 
malbé molt de terreny a la part de Rufea, cosa que també afecta a la futura estació que vol 
l’Ajuntament de la ciutat. 
 
P: Com és que els municipis, om Girona o Lleida, volen que el traçat travessi la 
ciutat i no volen, en canvi, els sistema de les antenes ferroviàries? 
 
R: Els ajuntaments creuen que d’aquesta manera poden assegurar que hi hagi més trens 
que parin a la ciutat, que tindran més accessibilitat a la xarxa, però això no és cert, ho 
tenen malentès. Amb les antenes, en canvi, es mantenia un traçat principal i un accés a 
centre d’aquestes ciutats que permetia una accessibilitat suficient. 
 
Per altre cantó és natural que les ciutats vulguin una estació urbana al centre, volen estar 
ben connectades. 
 
P: com es poden integrar projectes tan oposats de les administracions. És vàlid 
l’exemple de Barcelona amb una mesa tripartida pel TAV o el “Pla Delta”? 
 
R: Pel que fa a la mesa tripartida Ajuntament, Generalitat, Ministeri no ha funcionat, no 
ha servit per trobar acords. Pel que fa al Pla Delta prefereixo no opinar amb la gravadora 
en marxa. 
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P: Els projectes que han acabat aprovant-se a ciutat com Girona o Lleida han estat 
els més urbans, i no pas els que defensava la Generalitat. Vol dir que la Generalitat 
ha deixat de ser un actor en la planificació del TAV? 
 
R: No ens han deixat manar gens. El sistema que s’ha imposat és que l’alcalde de torn va 
a negociar directament amb el ministre. El ministre juga la carta de qui té els recursos , i 
per tant “dóna”. Ara, quan hi ha un alcalde que se li posa d’esquena, el fot. No és allò 
d’anar negociant fins trobar l’interès comú. El ministre el que realment vol és que els 
alcaldes diguin que el ministre és molt bo, que els hi ha donat això. En realitat el que passa 
és que el govern no creu en les comunitats autònomes, en aquesta organització de l’Estat, 
i practica allò del “divide i vencerás” amb els alcaldes de cada municipi. És la manera de tenir 
les comunitats autònomes “ninguneadas”. 
 
P: Hi hauria instruments o pràctiques que solucionessin aquests problemes de 
manca de governació? 
 
R: Un govern més compartit i més explicatiu i que no fos tant inflexible. 
 
P: Les àrees urbanes de les diferents ciutats mitjanes podrien ser un actor en la 
planificació de les grans infrastructures? 
 
R: No els hi donen la importància que haurien de tenir, i tenir la seva estructura poc 
organitzada, poc estructurades, els hi és bàsic perquè creuen que així els temes de fer front  
a les demandes socials quedin més ateses per qüestions de proximitat i alhora aplicar allò 
de “a rio revuelto, ganancia de pescadores”. D’això se’n ressent la racionalitat, la eficàcia, la 
força i la competitivitat de les ciutats. 
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Entrevista 2. Josep Mª Llop 
(Regidor adjunt de Programació i Relacions Estratègiques de l’Ajuntament de Lleida i professor de 
Geografia de la Universitat de Lleida) 
Octubre de 2003 
 
 
P:  Es pot considerar que el projecte urbanístic actual de Lleida, especialment de 
les zones que afecten a l’AVE, ve del Pla General del 79? 
 
R: No, però si que ve del pla general del 99. El Pla general del 79 havia de tenir una 
vigència fins al 96 aproximadament. I sobretot (jo sempre dic en broma) el pla del 99 és el 
pla desitjat, l’altre era un fill adoptiu, el 79 el va “esmenar” l’Ajuntament pre-democràtic. 
Llavors no volíem fer un nou pla. Hi ha hagut sempre una frustració tremenda de l’alcalde 
actual de no haver pogut definir aquest pla. Per tant, 2 anys abans de la finalització de la 
vigència del pla del 79 es va començar a treballar. Al 94 es fa l’avanç del pla, i es fa en un 
moment que el tema de l’AVE estava molt madur per nosaltres, per la resta de Catalunya 
no (recordaràs que l’avantprojecte del Saragossa- Lleida era la tardor del 93). El nostre 
avanç va permetre dialogar amb la Direcció General de Ferrocarrils sobre els traçats. 
Lleida és un cas singular, en què no hi ha conflicte de traçat, entre el traçat ferroviari i la 
ciutat. En totes les altres hi ha hagut discussió, si es soterrava, a dins , a fora, etc. Totes les 
opcions, des de el primer dia, hi ha una successió de discussions a 2 bandes, cap a Madrid 
amb la Direcció General de Ferrocarrils, que es deia Montfort i amb Solans i l’equip 
d’urbanisme de la Generalitat, amb aquell pla especial de traçat. El pla del 99 fa l’avanç 
assumint que hi haurà incidència del tren d’alta velocitat. 
 
P: En última publicació d’en Joan Vilagrasa, Història de Lleida al s.XX, es fa 
l’evolució del planejament i el creixement de la ciutat. Es relaten 4 fases, i l’última 
fase la comença precisament amb la democràcia i amb el pla del 79, i sembla que 
vingui a dir, d’alguna manera, que la voluntat de cosir els barris nord vindria 
d’aquest pla del 79...     
 
R: El pla del 79 i el del 99 no qüestionen el model compacte urbà. Sempre, històricament, 
en aquest període de temps hi ha hagut un camp de batalla que era la necessitat d’actuar 
als espais intersticials, entre un centre monumental i els suburbis. La gran alteració urbana 
del 79 (a més del Canyeret) va ser la supressió de la segona estació de tren, que això és un 
episodi poc conegut (per que Lleida tenia 3 estacions). 
 
El Pla del 79 proposa la  idea d’una gran rambla, que encara no està rematada (una milla 
urbana), i en definitiva, això volia dir eliminar aquesta estació, que va ser una decisió 
potent de l’Ajuntament (la digestió d’això va ser molt ràpida perquè amb l’Incasol vam fer 
un sistema de  cooperació àgil: nosaltres posem el terreny i el planejament i ells fan les 
obres d’urbanització i ens partim els solars). Al pla del 79 no hi havia previsió de traçat 
ferroviari. El que si és coherent és que una de les principals operacions ferroviàries era 
crear la relació en l’espai intersticial de 3 barris, que deixarien de ser suburbans, més enllà 
del tren. El que es comença el 78 amb l’Ajuntament franquista i s’acaba amb l’Ajuntament 
democràtic és el soterrament de la línia de quasi dos km de línia ferroviària. Això és tant al 
començament del pla que la ciutat ho ha oblidat. Ara, en el sentit estricte, amb l’alta 
velocitat és 99, però en realitat portem 10 anys (1993-2003) en relació a l’AVE, i passen 
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coses com que els estudis primers del Montfort i els de Santiago, diuen que hi han dos 
alternatives per ubicar l’estació. 
 
 
 
 
 
P: En les jornades que es van fer al  97, hi havia la opció de Montfort i la de la 
Generalitat (Solans). Pel que vaig entendre, es pensava fer una via i llavors una 
antena de 20 Km. Solans va defensar fa dos mesos que el by-pass havia de passar 
pel secà, i que es va acabar fent pel regadiu... 
                                                  
 
R: El millor era fer una estació en una zona propera a l’aeròdrom, que està en una zona 
de secà. I està tan al secà que està en aquesta lluita brutal entre l’aeroport possible i els 
ecologistes que defensen un PEIN a l’entorn de l’aeròdrom. La proposta de la generalitat 
era pel cantó de l’autopista i implicava saltar el Cinca molt més avall que ara. Clar, l’estació 
no hagués sigut mai urbana. Aquestes dues són urbanes. El traçat no anava cap allà sinó 
seguint a vall del Segre, passant el Cinca i anant a  agafar els Monegros. Aquest debat va 
durar poc, va ser a les altres instàncies, aquí no ens vam adonar, ningú en va fer cap cavall 
de batalla ni ells ens van demanar la nostra ajuda, no ens vam oferir amb aquesta opció. 
Quan la Generalitat al 94 aprova l’avanç del pla especial de traçat ferroviari de frontera a 
frontera, ja passa per aquí. 
 
P: Per què la Generalitat no va fer una reserva inicial al 90-91? 
 
R: No, al 90-91 van estudiar molt Bareclona-port/frontera francesa. Però l’altre traçat 
regional no. Podien ser del 91 aquest documents que parlen dels traçats de baix, pel secà. 
Ara, l’avanç del pla especial que reserva una traçat (de Lleida a Barcelona) és el by-pass de 
Lleida que es va d’aprovar el 94. 
 
En el 94 nosaltres vam tenir de fer baixar de les serres respectivament, o sigui, hi havia 
uns traçats que pujaven a Gardeny, que eren els del ministeri. Aquests traçats, a escala 
1:15.000 o 1:10.000 són menys precisos que el nostre topogràfic digital de  la ciutat, amb 
la qual cosa, si t’imagines que hi ha una serra, dos terrasses fluvials i el riu, queda a una 
alçada de 20 m per damunt del riu. I l’altre, el de Solans, es desplaçava sobre la carretera. 
Ara el traçat del by-pass que veus aquí (mostra un mapa) és el traçat nostre, entregat a uns 
i altres, sobretot a Madrid. 
 
P:  La Paeria vas realitzar un interessant  document el 92 sobre el traçat 
 
R: Era un moment clau... En aquells anys teníem tantes ganes de fer  el pla, el nostre, que 
havíem fet un document que es diu pla d’espais lliures, un anàlisi geomorfològica de 
l’estructura de grans espais naturals, urbans, territorials que tenen continuïtat de lloc no 
utilitzat, no antropitzat. Era fet com a matriu bàsica del nou pla d’urbanisme. 
Probablement en algun d’aquests documents hi havia aquestes alternatives que eren 
absolutament diferents del traçat pel secà i lleugerament més ajustades que aquest 
desviament. (...), que et quedi clar, el tema ferroviari, sobretot respecte a l’estació del 
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“recorrido”, és la gran estació de Lleida, que és una estació fortíssima, amb un ajuntament 
que l’any 79-80 tenia 350 milions de pts. de pressupost total. Comprar l’estació del 
recorrido valia 230 milions. Així i tot en aquells anys 79, 80, 81 hi havia una cosa que es 
deia pressupostos de deutes municipals, finançat amb un crèdit a un 2 o 3 % , que venia a 
ser un crèdit regalat. Amb un crèdit la ciutat va fer aquella operació. Això és al final del 
pla del 79, lligat al moment que es comença a preparar el nou pla. Dos anys abans de la 
finalització de la vigència, és quan es materialitzen aquestes qüestions. Hi a una entrada i 
un traçat que s’ajusta bastant al que planteja l’ajuntament de Lleida. Però aquest debat de 
les estacions jo crec que en surt malament.... 
 
 
P: L’opció de Montfort era o fer una o fer l’altre?     
 
R: Segons l’opinió local política, els tècnics del pla van apostar per la nova estació del pla 
al by-pass, però ens vam quedar sols. L’ambient polític de la ciutat era: no, l’estació ha 
d’estar a la rambla, no podem deixar el centre sense tren! Jo crec que vam perdre una 
oportunitat. Era una qüestió psicològica. Veient el plànol, tothom veia que el tren passaria 
per Rufea, un espai no urbà, i no per Gardeny, un topònim de la ciutat. No es va entendre 
que aquesta estació estaria quasi a la mateixa distància que l’altre, la central, del centre de 
la ciutat. Tant urbana era l’una com l’altre. El ministeri, escoltant diferents opinions a la 
premsa, que va optar per fer entrar el tren a l’estació vella i refer-la. “Off de record”, un dels 
enginyers un dia ens va reconèixer que aquesta altre opció hagués estat més barata i fàcil 
d’executar. 
 
P: La posició de la ciutat davant d’això no era clara i s’opta per aquesta estació, 
doncs, sense cap pressió potent? 
 
R: També és cert que la Paeria van creure el següent: una estació central podia ser molt 
positiva en un període de temps de 10 o 15 anys. Creien que l’impacte del tren (vist el cas 
francès ) no és puntual, sinó temporal. Hi ha un termini de temps que sempre és de 8 a 10 
anys per anar adaptant un munt d’elements d’estructura i de gestió que es van acumulant a 
l’entorn del punt de parada, les rodalies, la intermodalitat amb el bus, i amb altres mitjans, 
etc. Són les funcions comercials, turístiques que pivoten al voltant de l’estació. Són les 
implantacions econòmiques que es deriven d’aquesta accessibilitat, són urbanísticament 
l’efecte de centralitat que genera un punt de fluxos tan alts com aquest. I això no succeeix 
en un dia, això dura 10 anys posteriors a l’AVE, els efectes, que són d’ara al 2013. 
 
Llavors, vam creure que podia ser compatible que durant 10 a 15 anys funcionés una 
estació i que després funcionés una altre. Això ara està greument afectat per una actitud 
absolutament tancada per part del ministeri, que no ha acceptat dues de les condicions 
principals. Una era el viaducte i l’altre era que fos horitzontal. En canvi apareix una 
plataforma d’un km aquí que està més a prop de l’aeroport. 
 
Tornem: ells van optar per això, l’ambient polític i comercial i la petita discussió de la 
ciutat que no era forta perquè l’AVE no plantejava els dubtes de Tarragona o de Reus, 
que no sabien on tindrien l’estació. Lleida tenia en tot moment dues estacions urbanes 
possibles, perquè el traçat l’havien col·locat bé a dintre i tangent (i repeteix l’opinió de 
l’enginyer). 
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Aquest model és absolutament inicial amb el pla del 94/99, l’avanç és un pla que juga el 
màxim amb les potencialitats que tindran aquests dos punts de contacte: una gran 
operació de centralitat al voltant de l’estació i estratègicament, la possibilitat de que el gran 
parc Gardeny pogués connectar-lo. 
 
P: La Generalitat arriba un punt que desapareix com a agent, i apareix el 
ministeri. 
 
R: L’ajuntament s’ha sentit sol a l’hora de batallar amb el ministeri. 
 
P:  Comença un model de negociació per la planificació Ajuntament/ministeri, 
alcalde/ministre. Fa l’efecte que el govern territorial que hi ha al mig no hi juga 
cap paper.  
 
R: Poc a poc la Generalitat va entrant a ajudar-nos. Antoni Solans, amb la frustració que 
de no haver-se triat la seva opció, va fer una retirada. Les obres no comencen al 94, 
perdona sí, però la gent s’he n’ha oblidat. En Borrell se’n va en aquests anys del ministeri 
d’Obres Públiques i deixa adjudicats dos trams del Madrid-Saragossa, tot allò de Calataiud 
i de Saragossa- Lleida. Això és 94. És una estratègia per consolidar el Madrid–Barcelona, 
que en aquells anys no era clarament prioritari. 
 
P:  Al pla del 93 s’havia aprovat com a línia Madrid- Barcelona frontera francesa. 
Això és Borrell...  
 
R: Sí, això és Borrell i GESA. L’estat es quan es dóna compte que és hora de rebre fons 
d’Europa. És al 93 quan el consell de ministres declara la prioritat del Madrid- Barcelona. 
L’arrancada final de tota la línia és del 99- 2000. 
 
P: Hi ja un període de 4 anys que tot es para, fins el pla d’infrastructures del PP. 
Entre PSOE i PP hi ha un canvi de model. Amb el PP el model del PSOE de gran 
recorregut passant per grans ciutats canvia i agafa un caire més regional...  
 
R: Jo crec que has de tenir en compte que durant aquest 4 anys que no hi ha obres la 
Generalitat batalla per un tipus de model. D’un traçat de la línia que sigui més ferroviari i 
menys aeroportuari. 
 
La línia més rentable era  Barcelona- Madrid, per la via més curta que hauria de passar per 
Igualada. Jo crec que en els anys de no majoria del PP, corben la línia per apropar-la al 
camp de Tarragona. 
 
A Lleida que no han imposat el seu criteri del traçat de secà. El territori de secà és el que 
hi ha menys població, les zones de major densitat de població són les ciutats, baix Segre, 
Fraga (franja de ponent) o tota la radialitat cap al nord des d’Osca fins Andorra, tot aquell 
sistema de carreteres. Jo crec que el model del PP va seguir el traçat de l’AVE com a 
distribuïdors de connexions ferroviàries regionals, com també passa amb el Lyon- París, 
que comença a tenir estacions molt petites. Probablement això obliga a pensar d’una 
manera tant descarada amb els 350 km/h, el temps més curt entre Barcelona- Madrid.     
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Aquesta és l’aportació més clara, d’aquest període, de la Generalitat. Tingues en compte 
que la presència d’en Vilalta al GIF. Es consolida perquè els grans traçats són escales molt 
grans i després avançant per trams. És a dir, aquesta és un infrastructura que té una lògica 
diferencial, a cada tram van sortint coses noves, inclús diferències de concepte: la corba 
de la Riba canvia completament el model de connexió de grans punts de velocitat ràpida 
per competència amb l’avió i el model de tren que distribueix en distàncies intermitjes. 
S’apropa a la maduració del model aeroportuari, l’estètica, els TGV França (el tren 
despegarà). Ells també van derivant cap això, com a Dijon, paren a Maçon, que és exemple 
més evident de l’estació sense ciutat. En aquest període que es contracten molt poques 
obres, es fan tots aquests traçats i hi ha la discussió també a Barcelona. Però aquí estem 
amb el silenci i l’expectativa. Es van veien les obres més a prop i després s’acceleren a 
l’any 99-2000. 
 
P: Al 93 el ple de l’Ajuntament aprova certes al·legacions al projecte del ministeri. 
A partir d’aquí comença una història de conflictivitat paral·lela, que comença el 
2000? 
 
R: No, no, això t’ho haig d’explicar bé. Al 93 hi ha un avantprojecte, que depèn del 
ministeri Borrell, Saragossa- Lleida, que és el tram clau. A Lleida, aquest avantprojecte 
acabava aquí, a la boca del túnel. No explica com seran les obres al voltant de l’estació, ni 
com sortirà en direcció sud, no hi ha by-pass, etc. Tot això nosaltres ho sabem per que em 
estat al ministeri, vàries vegades, a diferents oficials del ple. La feina anterior havia estat 
aquests contactes tècnics que ens semblaven bé, però que es demanaven una sèrie de 
condicions concretes per quan es fessin la resta d’obres. De fet, es comencem a fer la 
“carta als reis” per les obres urbanes que ha de portar el ferrocarril. Es comença a parlar 
que el pas del riu ha de ser civilitzat. Tot això no estava a l’avantprojecte. Però ho sabíem 
per les discussions a nivell ministerial. 
 
El text aprovat és un text llarg on hi ha, a demés, un informe d’enginyeria, urbanisme, de 
l’arqueòleg municipal, biòleg, etc. Aquest informe no es agafat pel ministeri com un 
element de treball, el reben i prou, i comencen aquestes obres. Una vegada han arribat 
aquí, hi ha altres projectes, que són entrar a l’estació i sortir, en el moment en que el TGV 
es separa de la via, etc. 
 
P: Això seria l’any 98-99 
 
R: Al 98-99, comencen les obres urbanes. 
 
P: Al 93 es fan aquestes al·legacions que no deuen ser mai contestades. Al 97 
s’envia l’avanç pla general. 
 
R: Aprovat inicialment, el que seria Pla General. L’avanç és del 94. L’ aprovació inicial del 
pla és del 95 i a l’octubre del 97 s’envia el document al ministeri i es respon amb un 
informe oficial que bàsicament diu dos coses: una no important en relació al traçat urbà i 
l’altre és brutal: reservar un PAET. Un puesto de adelantamiento i estacionamiento técnico. 1.800 
km, molt més llarg que una estació d’alta velocitat convencional. Això ho demana el 
ministeri. Però això és abans que comencin les obres. Això ho demanen per si hi ha una 
emergència, que puguin passar 2 trens, per això adelantamiento tècnico. Això és una frustració 
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tremenda per que l’Ajuntament. Després no es incoherent demanant que aquí hi hagi una 
parada horitzontal. Més en davant comencen les obres, però crec que 99-2000 (any 
crucial). 
 
P: El fet realment important seria en tot cas que l’Ajuntament va anar davant del 
projecte del ministeri. Això és un fet important a l’hora de condicionar, perquè el 
projecte és del 99... 
 
R: De fet, un avantprojecte de l’època Borrell parla de la boca del túnel i l’altre parla de la 
sortida a la bifurcació del tren convencional i el d’alta velocitat. Posteriorment iniciaran el 
projecte del by-pass.  
 
Al 2000 les obres estan a dintre la ciutat amb un projecte, diem al tram urbà. Encara no hi 
ha projecte de by-pass, i a l’entrada de la ciutat es desencadenen unes preocupacions 
relacionades amb una col·lecció de temes concrets que fan que s’accelerin les reunions de 
l’ajuntament, polítics tècnics i responsables del ministeri. Amb el Director General 
Manuel Miño, persona molt poc activa. 
 
Aquestes reunions són tres durant l’any 2000, abril, juliol i desembre. 3 anades a Madrid 
que xoquen amb la següent resposta ràpida: “no podemos hacer obras urbanas, ustedes han de 
pedir al ministerio que hagan estas obras”. “-Escolti”, les vam demanar a les al·legacions del 96 
i ara volem un diàleg per a que es vegi si es poden realitzar. L’actitud del ministeri és: “no 
tenim autorització per fer res, demaneu-li al ministre”. Això durant les 3 reunions. 
 
Tenim en conte que al juny del 2000 hi ha hagut alguna cosa molt important, és la primera 
resposta, no “sabemos no contestamos”. La Paeria fa un ple el 30 de juny amb tots els grups, 
és una iniciativa municipal per reforçar el màxim. Hi ha un acord unànime que serà una 
plataforma de demandes que són (fan gestos per a que el PP es senti còmode amb un 
tema que ara explicaré). Un bloc és una llista d’obres urbanes que tothom coincideix. 
 
P: Els diaris reculen que es proposava el soterrament de la línia de Vallcalent , 
c/Comptes d’Urgell, passarel·la de 3 m., reconstrucció del pont del Joc de la Bola, 
una passarel·la de 3 m... 
 
R: El punt 1 concreta 11 obres urbanes. Les més quantioses estan a l’entrada i sortida de 
l’estació. Per ordre seqüencial són, refer el pont del joc de la bola, amb això passa a ser un 
pont urbà, que recollirà un pont alternatiu a la carretera. Una passarel·la de tres metres 
que ha d’unir la ciutat amb el sistema de la presó, etc. Allargar la connexió  del túnel. Les 
dos primeres es van aconseguir, la tercera no, tal qual. Quan surts al túnel ja estàs davant 
de l’estació i s’ha de perllongar una passarel·la nova, un pont nou, etc. En total 11 obres. 
 
El 2n punt era passar el riu amb el viaducte horitzontal, es va aconseguir el viaducte, van 
modificar l’altre projecte, el by-pass per fer el viaducte. Si havien fet el viaducte per 
aconseguir seguir una permeabilitat, només calia fer-lo horitzontal per una futura estació. 
Els polítics conservadors no ho veien així. El ministeri ha recelat sempre que hi hagués 
una tècnica d’aconseguir la plataforma i després demanar l’estació. L’Ajuntament  sempre 
ha dit que això no era així. Era un argument estúpid i idiota, de mala fe. L’únic, que si fem 
un viaducte de 3 km per passar el riu, el dia de demà  s’haurà de fer una barrera per fer 
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l’estació. Per tant l’impacte de barrera queda suprimit. M’hagués imaginat un seguit 
d’aparcaments laterals amb viaducte, recolzats sobre pilars, era una opció molt cara. 
 
3r punt, que s’estudiï si aquest km entre la Bordeta i els Magraners és viable soterrar-lo, o 
sinó que es facin totes les mesures d’integració ambiental que diu el pla, que és: 4 punts de 
pas més el 5è existent i una franja d’un km per 300 m de zona de verda al llarg del tren. 
Aquí hi va haver unanimitat, perquè no es demanava ell soterrament, que es on hi havia 
posicions més extremistes, sinó que es demanava l’estudi. Això és al juny del 2000, 
després de la primera reunió. Un cop veiem els responsables tècnics i polítics que la 
resposta del GIF és molt menys receptiva que un temps abans, que com hauràs vist, lo 
que feien era  amb ells, s’anava adaptant claríssimament  als seus plantejaments.  
 
Al juliol hi tornem i hi havia una moció conjunta: donin resposta amb això, no podem 
donar resposta si el ministeri no autoritza. Desembre, una altre vegada i la resposta 
segueix sent la mateixa. És el moment en el que l’alcalde dispara un decret de paralització 
al desembre del 2000, que tenia dos línies: no tenir llicència d’obres i no haver enviat mai 
els projectes oficialment a l’Ajuntament. Sobre el primer punt podríem perdre per que si 
són obres d’interès general es  poden escapolir. Sobre el segon punt no teníem més remei 
que guanyar, perquè ho obliga la llei. La llei d’urbanisme obliga a que tot projecte sigui 
comunicat almenys per comprovar si és conforme o no amb el planejament. En el segon 
punt no guanyàvem només per lo formal sinó pel fondo. El decret és del desembre del 
2000 i es provoca una baralla mediàtica, política i dialèctica en tots el diaris, que durarà un 
més llarg. Però al més de gener de 2001, per fi entren els projectes oficialment, que és un 
símptoma que el GIF i el Ministeri s’han donat compte que estan fora de joc i comença 
algun gest de dir: parlem. La pau no es fa pública fins una foto d’Álvarez Cascos i Antoni 
Siurana a Madrid, i es decideix fer una comissió mixta per la resolució de i una visita in situ 
al finals de juliol del secretari d’estat Sr. Blanco. I a partir d’aquí comença a treballar la 
comissió mixta. En aquest període la Generalitat a estat més a prop nostre. 
 
P: Aquest cas ha estat l’exemple d’una publicació que ha sortit d’Oriol Nel·lo 
sobre conflictes territorials. La Carme Miralles fa una descripció d’això. 
L’interessant és que la historia acaba amb els diversos agents asseguts i parlant. 
Havia d’anar així? 
 
R: Si. Vam perdre tot l’any 2000, perquè des de el principi no hi va haver aquesta 
comissió mixta. La moció unànime de l’Ajuntament és del juny del 2000. La foto sobre el 
terreny que diu que a partir d’ara som amics i hi haurà una comissió mixta és del juliol del 
2002. Tècnicament nosaltres estem molt dolguts perquè moltes coses que s’haguessin 
pogut anticipar segurament haguessin costat menys diners. Primer, el problema que jo hi 
veig és el retard d’aquesta formula. Segon, el tema de la comissió mixta està bé, perquè 
integra punts de vista diferents per poder consensuar. Tercer, recorda que hi ha una tesi 
que és que l’estat vol minimitzar el cost d’inversions en infrastructures, no fer obres que 
es consideren de millora urbana. Fan la tesi de buscar plusvàlues urbanes per pagar l’excés 
d’obres. Hi ha un pas més que és neoliberal i de polítiques conservadores, que això vol dir 
que aquest excés d’obres que pagarem amb plusvàlues tampoc ho traurem de 
l’administració pública, que es quedarà aquestes plusvàlues, sinó que ho pagarà un capital 
privat. És l’escenari del què diuen recursos extra-pressupuestaris, trobar inversió privada. I 
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diuen més, fem una empresa mixta, no una comissió mixta, que faci inversions i que dóna 
diners a canvi de plusvàlues urbanístiques. 
 
La teva pregunta és si havia de ser així, havia de ser així, però més ràpid. La comissió 
mixta ho veig positiu perquè és una manera d’integrar moltes informacions, perquè totes 
les administracions tenen un problema de comunicació, t’asseuràs ritualment cada 3, 6 
mesos. I sobre la formula d’inversió, nosaltres a Lleida em acabat instrumentant una 
solució que  no és l’empresa mixta. La inversió a nivell urbà serà possible amb capital 
privat. No cal que sigui ni de l’ajuntament, ni Generalitat, ni Ministeri: Pot ser privat però 
a través de les fórmules de la legislació urbanística, que permeten revertir les plusvàlues. 
La comissió mixta neix políticament al juliol del 2001 i treballa un any i mig. Van fer 3 o 4 
reunions. La darrera crec que va tenir lloc el 15 de gener de 2003. En aquest procés també 
ha passat que les coses són més lentes perquè ningú pot decidir unilateralment una 
solució. Hi ha d’haver acords i consens entre la comissió. Per exemple el Pla Especial de 
l’estació. Portaven des del 94 desitjant-lo, i des del 99 tenint-lo aprovat pel Pla General. 
Paral·lelament a aquest procés, la Paeria ha utilitzat el document de Pla com a eina de 
pressió. I en ple mes de gener de 2001, el moment de la guerra, es va aprovar l’avanç del 
Pla. I després, l’any passat, al 2002, gener o febrer, vam aprovar el document pròpiament  
dit. L’avanç era extarcomissionista, perquè estàvem en guerra. I deia l’Ajuntament que a 
l’entorn de l’estació havia de tenir aquest perfil, 19 de gener de 2001. Això és un plànol 
d’avanç. 
 
I ara està aprovat definitivament, des de el 10 de setembre. La comissió territorial 
d’urbanisme de Lleida li dóna el vist-i-plau el 10 de setembre.  
 
P: D’alguna manera el fet d’assentar-se en una taula mixta pot haver representat 
un aprenentatge per a les institucions, pel ministeri, per aplicar en d’altres 
situacions? 
 
R: Jo crec que sí. Tot el moment d’articulació i col·laboració mixta, jo crec que sí. Però, 
per exemple, pel que fa a aquest eslògan, de es farà una empresa mixta (perdona l’adjectiu 
neoliberal) amb Lleida, no. S’ha demostrat que no calen invents d’aquest tipus, sinó que es 
pot fer de manera tradicional amb lo que s’anomena junta de compensació: un posa els 
terrenys i l’altre la inversió. 
  
Aquesta fórmula era entesa perfectament per la Generalitat. L’entenia molt bé la gent del 
GIF, el que ara és president, Ramon Esteban. Entenien perfectament la nostra tesi. Era 
més ràpida, més viable, que el muntatge d’una empresa mixta. El ministeri no tenia model, 
no sabien com es fan, perquè sobre les mixtes del privat i de l’Estat graviten lleis del 
patrimoni, de la relació de les hisendes, etc. I es donava la situació paradoxal que RENFE 
estava al cantó de l’Ajuntament, però no ho podia explicitar perquè també era Grupo de 
Fomento. El Sr. Ramon Escribano, que és el president de GIF, accepta la nostre tàctica. I 
per exemple amb la junta de compensació ens trobàvem amb un director general que no 
sap urbanisme, i les coses van així. Una vegada a la comissió mixta, ja sabem tot el que em 
de fer, ja sabem quan val, sabem que hi ha fórmules mixtes de S.A. o de junta de 
compensació, que creen un (?) perquè aquest senyor que té el rol hegemònic a la reunió 
no ho acabava de entendre. La fórmula va entrar de la següent manera: el dimecres Sant 
de l’any 2002, l’alcalde Siurana i jo vam matinar per anar a Madrid corrents perquè el 
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Benigno Blanco no havia anat encara de viatge de Setmana Santa. I en una reunió de tres 
persones i un foli, li vaig explicar: el pla especial mesura això, els costos són aquests que 
ha d’aportar algú, la llei diu això sobre reglament.... i a demés, el que ve de fora pot 
demanar crèdits hipotecaris sobre els valors urbanístics de la junta de compensació. Jo 
creia que estàvem davant d’un (?), que no entendria l’explicació del mecanisme, però va 
dir: “perfecte, estic absolutament d’acord”, és “que yo soy abogado”. Jo em pensava que era 
un enginyer. I va donar ordres a l’altre d’acceptar. S’ha de tenir en compte que amb 
infrastructures ferroviàries s’han gastat uns 25 mil, 27 mil milions de pessetes, solament 
en l’àmbit municipal. Però l’operació de l’estació són uns 30 milions d’euros amb obres 
públiques. És una operació d’una escala econòmica molt important, els costos dels 30 
milions d’euros repercuteixen bastant fàcilment en els metres quadrats construïts (per la 
revalorització). És a dir, els metres quadrats que es poden fer i que són els que va dir el 
Pla General són un cas singular, perquè no és el que ha passat a Saragossa, que hi ha 
mixta i conveni, on diuen: queremos hacer toda esta inversión en obra ferroviaria. Aquí havia de 
dir en obres de millora de la ciutat i l’entorn del ferrocarril, allà diu en obra ferroviària. En 
obra de mejora urbana, quantos metros tenemos que poner en el plan general para que esto sea viable? 
La negociació es fa a partir del Pla. La comissió mixta acaba produint un pla, acords 
tècnics en les obres. L’aprofitament que tenen solament RENFE i la Paeria serveix per 
pagar les grans obres públiques. 
 
P: Una pregunta d’àmbit més econòmic. En el Pla, com queda l’estratègia tan 
quadrada dels dos pols urbans coincidents amb les estacions? 
 
R: És evident que aquí hi havia una oportunitat a llarg termini, parlant clar. Això és pel 
nou Pla General. Tot avança molt ràpidament, aquí hi ha una plataforma a baix del riu, de 
80 hectàrees qualificades de logístiques i un gran parc. El trapezi és la part edificable i la 
resta són zones verdes. I l’altre cantó hi ha un “porta-avions”, una serra, de propietat 
municipal, comprat comitivament com a zona verda. La qualificació del Pla General era 
que hi havia espai per fer un gran parc urbà, el 15% d’aquesta àrea podia ser d’ús 
urbanitzable. Hi ha la possibilitat de fer un pla director. De les 44 hectàrees, 20 són 
horitzontals, 100 i pico mil m2.  Creiem que la meitat es poden rehabilitar i l’altre fer nova 
construcció. Són opcions del tamany de l’illa diagonal. Si això dins d’aquests anys tingués 
una estació d’Alta Velocitat al cantó, més les 40 hectàrees de la plataforma i un canal 
artificial de rem, seria una gran operació a 50 minuts de la porta de Barcelona. Hi hauria 
un centre terciari tecnològic de grans serveis, de parcs urbans i una bossa de 100 hectàrees 
de zona verda. Ara anem amb una cosa més evident. Nosaltres hem comprat 40 hec. A 
2.700 milions de pessetes, 40 hec amb un AVE davant quan valen? Què passava? Que a la 
generació propera li deixàvem un patrimoni urbà d’un valor altíssim, segur que es 
triplicarà o quadruplicarà el valor inicial de lla inversió. Hi havia 1.000 combinacions 
diferents a base de la centralitzat dels fluxos d’això: del parc, del canal de rem. El fet de 
que no pugui parar aquí exactament el tren limita moltíssim la centralitat d’aquest lloc i de 
totes les funcions de contigüitat amb l’estació. Tot i això, continua situat a menys de 3 
Km. En definitiva no tindrà tant de valor estratègicament, no anirà tant ràpid, la 
valorització d’aquest espai en l’impacte de centralitat. És dolorós. La miopia 
administrativa és molt dolorosa. Jo intento ser optimista i no ofuscar-me amb la pèrdua 
de valor. Penso que hi ha tot un valor patrimonial i estratègic en aquesta peça que és 
Gardeny. 
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P: Pot ser un enèsim exemple d’incomprensió. 
 
R: És dolorossíssim  
 
P: Si el desenvolupament local ha d’estar liderat pels agent locals, i ha de ser el 
màxim d’endogen, la incomprensió de les estratègies locals per part de les entitats 
centrals o supramunicipals, són la causa del problema? 
 
R: Jo crec que les forats i la publicitat negativa pot interessar al ciutadà, al periodista, al 
tertulià, però a mi m’interessa poc. No hi ha prou amb que funcioni una via amb ample 
europeu amb format d’alta velocitat, encara que de moment es pugui corre poc per que hi 
ha tantes coses per fer per a que aquesta línia tingui vida. 
 
Amb un punt d’una gran infrastructura que toca una ciutat, ha d’haver un conjunt 
d’accions urbanístiques, intermodals, però també econòmiques. El reajust de l’equipament 
econòmic. La gestió de l’aparcament de lloguer o de taxi (com a França, però és un tipus 
de taxi diferent ) presta un servei porta a porta amb l’AVE. 
 
L’AVE ha d’esmerar més activitat econòmica. Per tant al voltant de les idees del pla de 
dinamització, en un termini de 10 anys, hi ha molt per fer.  
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Entrevista 3. Joan Ganau 
(professor de Geografia de la Universitat de Lleida) 
Octubre de 2003 
 
 
P: L’arribada del TAV ha causat un revulsiu en les expectatives de la ciutat? 
 
R: Tot el Pla de Dinamització va anar per la via d’aconseguir generar una il·lusió 
col·lectiva, una identificació d’un projecte i advertir la societat lleidatana que hi ha una 
oportunitat, cosa que culturalment ens costa molt de fer: moure’ns per oportunitats. Ho 
fem més per amenaces. La gent es mou més per por, crisis, etc., que no pas per una 
oportunitat. Podem pujar al carro o no, i aprofitar-ho per que som aquí i no a Teruel. 
 
Això en dos anys s’ha anat desfent. Anar aconseguint una consciència que la ciutat podia 
tenir una oportunitat important de cara al futur i poder parlar d’impacte, en aquest anys 
s’ha desfet i crec que és irrecuperable. 
 
En referència a la possibilitat de crear confiança, si alguna cosa no genera la paraula AVE 
és confiança, i el que podia ser una dinàmica positiva, finalment pot arribar a convertir-se 
en una dinàmica negativa. D’altra banda, també es va intentar aprofitar la imatge de 
modernitat que anava associada a l’AVE (infrastructura nova, velocitat, etc., molt del s. 
XXI) i quan t’adones que les infrastructures que s’estan fent són del segle XIX, en el 
millor dels casos, t’adones que la paraula Lleida que en 2 anys havia d’anar associada a  la 
línia Madrid-Lleida ara s’associa a un nyap (el mateix que Galícia amb el Prestige s’associa 
amb “pobre gent”) 
 
 
P: De bon començament una de les 4 potes del Pla Estratègic ja era un Pla de city-
marketing. Per quina raó era important el pla de city-marketing? Ho necessitava 
més que altres? 
 
R: El director hi confiava i ho creia important. També és cert que hi ha una certa 
consciència de que quan es comparen les 4 províncies, Lleida surt la més mal parada, més 
que Girona. Aquí hi ha una cosa clara, que s’ha de donar a conèixer a la resta d’Espanya i 
a Catalunya. Hi ha una imatge de la Lleida pagesa. L’altre dia ve un director de TV3, 
parlant de les avantatges de a TV digital i les avantatges que podia tenir, i sempre li sortia 
com exemple el pagès. Sí que hi ha pagesos, però no són els més abundants. Hi una 
imatge de ciutat provinciana. 
 
L’arribada de l’AVE era important, primer, perquè Lleida sortia a la premsa per coses 
positives, quan la única cosa positiva a la que s’associava Lleida era l’esport. El 90% de les 
notícies de Lleida són truculentes. Costa arribar a la premsa amb imatges positives de 
Lleida. Segon, la ciutat seria fi de línia durant dos anys. Calia aprofitar aquest temps per 
donar a conèixer la ciutat. L’altre cosa és que les institucions estiguessin per la labor. 
 
P: Però aquest lapsus de dos anys hi seguirà essent i, d’altre banda, potser es 
podrà reconduir. 
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R: Sí, però s’ha perdut molt. A vint dies que comenci a funcionar l’efecte impacte del 
començament, s’ha esvaït i no el recuperarem. L’efecte positiu d’allò que havia d’arribar, 
amb aquella pàtina de modernitat, ja no hi serà i ara s’associa al nyap. La premsa durant 
els pròxims mesos, ara m’avanço, parlaran del que no s’ha arribat. Això potser es pot 
reconduir, però no recuperar. 
 
 
P: En les conclusions del Pla de marketing, es demanava primer fomentar la 
pròpia ciutat amb l’objectiu de per crear consciència, confiança, enfortir la 
identitat. En què es concreten? 
 
R: Primer, el resultat més immediat d’aquest pla és que l’Ajuntament de Lleida, 
concretament Turisme de Lleida, ha iniciat una campanya publicitària de la ciutat. De 
l’esmuac (tres onomatopeies, mm, esmuac, oh!). És una campanya interna. La idea és que 
Lleida li costa vendre’s a fora perquè no hi ha una imatge positiva dintre. Ens l’hem de 
creure abans. 
 
La idea primera era d’augmentar el sentiment positiu respecte la ciutat. Un exemple 
d’això: en el ranking de ciutats bones per viure. Lleida està entre les 3 o 4 primeres. La 
reacció de la gent és d’incredulitat, que s’equivoquen. Si havia un projecte de cuitat 
territorial darrera del TGV, no podia anar bé si no es confiava en les seves pròpies 
possibilitats. 
 
Una altre exemple històric: l’arribada del tren al 1860. Hi havia una gran eufòria, es 
construeix el palau Urgell. La ciutat no es va expandir, el que si hi va haver va ser un canvi 
de mentalitat i la ciutat va canviar. Van modificar estructures econòmiques, urbanístiques i 
va permetre un creixement. No va ser l’impacte que s’esperaven però va tenir un efecte 
econòmic. Ara hi ha l’oportunitat d’aprofitar l’arribada de l’AVE. 
 
P: Precisament aquest és l’argument bàsic de la tesi. El que hi ha és el projecte 
que serveix d’injecció, però és molt important la imatge de la pròpia ciutat. 
 
R: El concepte de Pla de Dinamització no era més que una operació d’imatge, era una 
operació d’imatge per la pròpia ciutat. No dirigida a l’exterior sinó dirigida a pujar 
l’autoestima. 
 
P: Si haguéssim de parlar d’àmbits d’imatge, aquest enfortiment de la societat, de 
quina societat estem parlant, Lleida ciutat , àrea urbana? 
 
R: És difícil. La identificació de l’àrea és molt important. Els pobles del voltant de Lleida 
viuen de la imatge de la ciutat, tenen l’autoimatge que té la gent de Lleida. Celebren els 
triomfs del Caprabo els de Lleida igual que els d’Almacelles. És complex amb Lleida, per 
que es barregen sentiments provincialistes amb els Lleiditanismes i coses rares, 
d’identificació amb la resta de Catalunya. Hi ha una identificació molt clara de la gent del 
territori de Lleida amb la ciutat. Per això aquí no es planteja una operació d’imatge a nivell 
de província, sempre que es parla d’imatge es fa pensant en la ciutat. Normalment el punt 
de partida és aquest. La identificació de la ciutat amb la resta del territori és instantània. I 
la resta del territori, per altre banda, no té una imatge pròpia. Així com en temes 
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d’infrastructures, d’intermodalitats, s’ha de tenir en compte tot el territori, amb la imatge 
costa, excepte amb el tema del turisme. Des de el punt de vista de la identificació dels 
propis ciutadans costa. En el cas del turisme es va veure clar que falta una aposta de 
vendre tot el territori de Lleida com un sol paquet. A més, amb la polèmica del mot Lleida 
(ciutat-província), la Diputació promou Lleida. Què promou, ciutat o província? Per a la 
resta d’Espanya Lleida és la ciutat i la província. Hi ha una por generalitzada a la paraula 
província, i es fa servir “terres”. Des de aquest punt de vista, la venda del territori era 
important. El que passa aquí és un problema d’entesa entre la diputació i l’Ajuntament, 
perquè són grups polítics i actituts diferents. La Diputació el què ven és el Pirineu (el que 
l’interessa). A Girona és ven la Costa Brava, però el que haurien de fer és aprofitar això 
per incloure la Plana, que és més difícil de vendre, igual que la ciutat. S’està fent una 
campanya per part de la Diputació, que és diferent a l’Ajuntament. L’Ajuntament li 
interessa vendre la ciutat a la Diputació li interessa vendre el turisme al Pirineu. Aquí hi ha 
un problema institucional greu. En general, per part de la Diputació, no hi va haver tota la 
implicació esperada en tot el projecte. Això és nota. 
 
 
P: En el cas italià que estudio, l’ Ajuntament i la Diputació estan absolutament 
enfrontats històricament, tot i ser actualment del mateix color polític.  
 
R: Hi ha una confrontació històrica entre territori i ciutat, segurament reforçada pel poder 
polític. Perquè portem 20 anys d’Ajuntament socialista, però molts anys amb diferent 
color polític a la diputació. Lleida és com Girona, oasi socialista, a part de dos anys amb 
un alcalde convergent. Tot el territori és convergent i això ha generat problemes. Hi ha 
tensió, però també una compenetració paral·lela gran. La diputació, tot i que participava, 
no es va creure el projecte. 
 
P:  El projecte econòmic es podria sintetitzar en un projecte econòmic municipal 
basat en capitalitat i en recerca i desenvolupament lligat al parc tecnològic i, a 
nivell provincial, el turisme. En els projectes que s’han engegat també hi hauria 
logística, indústria, etc., però no sé fins a quin punt això està lligat a l’arribada del 
Tren d’Alta Velocitat. 
 
R: Hi hauria d’estar lligat. La idea bàsica és de difondre el tren al màxim de territori 
possible. El que s’ha de difondre és la possibilitat d’accés ràpid i la part logística. En el 
projecte de ciutat de lligar Lleida amb el territori, s’ha d’aconseguir un centre de recerca i 
desenvolupament en l’àmbit de la tecnologia dels aliments i tot el sector agrari. És 
segurament l’eina per lligar ciutat i territori. Jo crec que la idea existeix, però per part de 
les administracions supramunicipals. No hi ha un lligam, és un tema de desconfiança. 
Falta la capacitat de pensar en termes més grans. Es continua pensant molt en termes 
comarcals i falta la idea de veure com aquest impacte (de la recerca) pot aportar a Lleida, i 
com es pot integrar al territori-ciutat. El projecte si que hi és, però soterrat. Lleida vol 
situar-se com a centre del seu territori si Lleida es potencia a l’exterior. Des del territori no 
hi ha una iniciativa, s’està a l’espera, a remolc del que passa a la ciutat. 
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P: Hi ha iniciatives des de el sector que sortiria més afavorit, el turisme dels 
Pirineus? 
 
R: Sí, aquí s’ha vist, per part de la diputació, aquesta aposta que l’AVE pot aportar al 
turisme. L’AVE, ara i per molts anys, el que aportarà serà una proximitat amb Madrid, 
perquè a Barcelona la gent no hi anirà molt més que ara. Les relacions no s’enfortiran 
molt més, en canvi a Madrid sí. S’obre un mercat per descobrir (esquiar). Amb TGV  pot 
situar la Puerta del Sol a Vaqueria en 4 hores. S’estava pensant amb mesures com 
helicòpters, taxis, pàrkings, etc., mesures que, com no se’m veu la cara (ho dic amb cara 
d’expressió de desconfiança), no crec que funcionin. És difícil que pugin amb TGV i que 
“cojan su mercedes y suban a las pistas”, Fins i tot el mercat dels pàrkings al voltant de l’estació 
va tenir una revifada en el seu moment. No sé si passarà tot això. Una de les coses que es 
volia era promoure la ciutat i el territori més enllà del que s’està fent ara, perquè aquests 
efectes turístics podien portar repercussions a la plana (les Garrigues).  
 
Jo diria que de tot el pla de marketing, l’actualització dels eslògans, s’han de fer amb un 
llenguatge més actual. Hi ha la filosofia d’aconseguir una idea ciutat pròpia que ajudarà a 
promoure el pla. Per part del turisme de Lleida, no ho han aconseguit mai. No han 
aprofitat quan Lleida estava en el punt de mira de tota Espanya. Quan es va acabar el Pla, 
les institucions es van acomiadar i no han continuat treballant. Després queda lo de la 
promoció de ciutat a Catalunya, Espanya i a Europa. Aquí s'ha de jugar amb l’escala, ara 
som a Barcelona ara no hi som. Adequar la imatge al target del moment, sobre una idea 
general de marca, s’ha de jugar amb les escales. Per exemple, per a Europa som a l’àrea 
metropolitana de BCN, i per a Catalunya, la idea de Lleida qualitat natural. Cal lligar els 
aspectes diferents de la mateixa marca segons el territori. No s’ha fet res, i des d’aleshores 
el canvi ha estat a la inversa. Enlloc d’ajudar a promoure una imatge del que s’ha fet, ha 
estat fer-ho més difícil. S’ha frustrat les perspectives del que podia generar. L’impacte és 
diferent d’un tren que arriba ranquejant, que arriba i prou. El tema de la velocitat. Tot ha 
afavorit a la idea de nyap. No pot sortir malament una cosa com aquesta. S’ha aprofitat, 
però s’ha fet malament, i l’impacte no hi és. 
 
P:  En l’informe del Pla de Dinamització sobre l’Alta Velocitat i el Pla Estratègic 
de Lleida es diu que aquest darrer Pla es va fer l’any 96-97-98. Va coincidir amb el 
Pla General, i l’arribada de l‘AVE no es veia propera perquè no s’esmenta.  
 
R: Jo crec que això va ser culpa dels que van fer el Pla Estratègic. Una de les idees que 
tenia era mirar el Pla Estratègic de Girona i Tarragona, que són anteriors, però tampoc 
s’esmenta. Ara, el de Figueres és el primer que ho planteja, i el de Reus. Els que fan el Pla 
Estratègic, els tècnics, són els que han de tenir les visions estratègiques. Al 97 se sabia 
perfectament que arribaria el TGV, estava clar que tindria repercussions. En el Pla 
General de 98, es té en compte, i molt, el TGV. 
 
P: Per treure culpes als agents locals i als tècnics, l’administració central era 
l’encarregada de planificar, i van tenir un  paper de tirar la cortina sobre el projecte 
que no va permetre la participació dels agents locals. En el cas de Girona, no vam 
saber fins al final on es faria l’estació, si a Salt, Girona centre, etc... 
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R: A Girona ningú preveia que la soterrarien... El problema és la visió que plantegen:  
Madrid- Barcelona, però ha de passar pel territori, i des de Catalunya es veu més com una 
oportunitat per al territori, i des de la ciutat es veu com una oportunitat pròpia: segons si 
es té estació o no es té. 
 
P:  En el període socialista hi ha un Pla d’infrastructures. Es plantejava Madrid– 
Barcelona-(frontera francesa) com àrea prioritària. Les ciutats intermèdies eren 
com una anècdota (model de tren de llarg recorregut). Amb el PP sembla que 
canvia el model, que totes les capitals de província han d’estar connectades, 
unides a Madrid en menys de 4 hores. És aquest un TAV de model regional? 
 
R: Es veu com un model d’articular el territori. Quan es planteja el TGV a Catalunya es 
veu com una forma d’articular el territori, i d’aquí l’aposta per Tarragona. Els de Lleida 
“maldita la gracia” ens fa anar a Tarragona quan tenim una línia molt més ràpida. 
 
Jo el que entenc és que això s’ha canviat des de Catalunya. Passem d’una idea de corredor 
(socialista) a una visió de vertebració del territori, però centralista. (“lo de las provincias a 
menos de 4 horas de Madrid, para que todos puedan ir a Madrid”). La forma més ràpida d’anar a 
València és anar a Madrid i després València. Si vas a Tarragona et quedes allí, a Castelló. 
El que sí que sé és que des de Madrid no hi ha una visió de territori i no es facilita aquest 
diàleg entre capitals i administracions. No tinc clar lo de les ciutats mitjanes del PP “como 
ligas las 4 províncias catalanas con Madrid, entonces Tarragona és mejor cogerla por la parte del Ebro 
que por la parte de València”. El tren no està dissenyat per lligar totes les capitals de 
província amb Madrid (molt del segle XIX). 
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Entrevista 4. Joan Ramon París 
(Tècnic de la Cambra de Comerç de Lleida) 
Octubre de 2003 
 
P: La primera pregunta seria una mica, en termes d’opinió, si es pot definir el 
projecte econòmic  nivell més estretament local, que es podia definir bàsicament 
per dos factors: un aconseguir un revifament del comerç, reforçar els serveis de 
capitalitat de Lleida dins del territori, i l’altre referent al parc tecnològic en relació 
a la recerca, la indústria i el desenvolupament. A aquests serien els pilars projecte 
econòmic local i territorial, que comprendria el turisme, l’activitat logística i 
industrial, en tot cas aquesta seria la base, no? 
 
R: No, no, és correcte tal i com ho estàs enfocant, es correcte. Crec que hi ha grans 
possibilitats en el tema del comerç, marc, instal·lacions, turisme, comerç de la pròpia 
ciutat, amb l’arribada de l’alta velocitat. Un altre tema molt important és el turisme de 
congressos. La velocitat ens ha d’ajudar a potenciar aquest turisme, nosaltres hem de 
potenciar els nostres serveis que són un element molt potent a l’hora de dinamitzar la 
restauració, que ens interessa molt. 
 
Tal i com deies, el sector agroalimentari i tecnològic penso que s’ha de potenciar. Aquí hi 
ha la responsabilitat de totes les administracions de poder tenir totes aquestes 
infrastructures tecnològiques. D’alguna manera l’AVE ens ha d’ajudar a veure, d’alguna 
manera, com donar-nos compte que necessitem unes infrastructures per poder captar, 
sobre tot, penso jo, nous projectes empresarials en el tema de les noves tecnologies, 
sobretot, amb capital intel·lectual. L’escola d’enginyers agrònoms penso que és un 
element molt important, així com la Facultat de Medicina, amb un alt grau de recerca i 
investigadors de prestigi, que ens han d’ajudar a crear coneixement, i a partir d’aquí 
desenvolupar altres activitats en aquest camp. 
 
Respecte l’impacte territorial a nivell de la logístics, la situació geoestratègica de Lleida i 
l’AVE ens ha d’ajudar a dissenyar un pla estratègic. Aquí a Lleida no juguem aquesta carta. 
Ni els agents locals, ni comarcals, ni l’administració no ha dissenyat mai una estratègia. 
Aquí s’han avançat ciutats com Saragossa o Valls. Amb l’arribada de l’AVE s’ha de 
desencadenar una planificació estratègica. 
 
P: En el Pla General es destinen una sèrie d’espais a la logística. 
 
R: Al Pla General es destinen una sèrie d’espais, però no s’ha creat una infrastructura 
urbanística, no s’ha urbanitzat. La Generalitat ha creat el Centre Integral de les  
Mercaderies, això ens ha d’ajudar ha potenciar aquest punt logístic. L’arribada de l’AVE si 
realment s’executa, ens ha d’ajudar a impulsar  l‘aeroport d’Alfés, que serà l’aeroport de la 
Plana de Lleida, i la connexió amb l’autovia del cantàbric al mediterrani. Quan es 
materialitzi aquesta infrastructura, Lleida estarà situada en una posició on podrà 
desenvolupar tot el potencial geoestratègic, juntament amb la intermodalitat ferroviària. 
 
P:  D’alguna manera la Cambra de Comerç s’implica més en el projecte local més 
que en el territorial. 
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R: La Cambra de Comerç és d’àmbit comarcal, però amb aquest projecte s’ha implicat per 
a què realment sigui una realitat, Però naturalment no es descarten les comarques, i això 
és una cosa que des de els òrgans de govern de la Cambra és té claríssim . L’AVE no ha 
d’impactar positivament solament la ciutat de Lleida, sinó que s’han de potenciar les 
interrelacions del territori, i tot el territori s’ha de posar d’acord per crear aquesta 
connectivitat i el punt d’atracció que esdevindrà l’AVE. 
 
P:  Llavors un cop definides les peces clau d’aquells elements que s’han de 
dinamitzar, quins són els instruments que han d’ajudar a fer realitat aquest espai 
d’investigació tecnològica, quines ha de ser les administracions implicades? 
 
R: El Pla de Dinamització ha fet diferents propostes desglossades en tres grans àrees de 
treball. Cada una de les propostes defineix els agents que han d’intervenir, a cada projecte. 
Es defineixen en cada una de les propostes les institucions que han de participar. Des de 
el principi s’han analitzat en aquest Pla dinamitzador les oportunitats i les amenaces de 
l’arribada d’aquesta infrastructura, i ja està previst que en el propi Pla es creï una comissió 
de seguiment formada pels patrons que participen en ple i les tres institucions de Lleida: 
Cambra de Comerç, Ajuntament i Diputació, per tal de anar fent un seguiment d’aquesta 
mesures i propostes definides en el Pla. 
 
Arrel de l’aprovació del document el maig de 2002, s’havia de començar a materialitzar a 
partir del maig, però al juny (juny o juliol?) va morir en Joan Vilarasa, director tècnic del 
Pla i la persona que havia portat tota la coordinació de Pla, i que tenia molt clar cap a on 
s’havia d’anar. A arrel de tot, ha quedat una mica coix, i s’ha sumat el desencís de les 
institucions. Estem en un moment que cal tornar a il·lusionar a la gent i les institucions, 
perquè fins ara només s’ha defensat la realització, el compliment dels terminis, etc. Caldrà 
anar fent anàlisis de cadascuna de les mesures per saber a quin estat en troben. Aquí és on 
realment les administracions han de ser responsables. En molts casos hi han 
administracions (Ministeri de Foment, Generalitat) que hi podrien incidir, però s’ha de 
vetllar des de la comissió de seguiment per a que aquestes propostes es puguin 
materialitzar. Manquen encara moltes coses. D’altra banda, hi han altres propostes que no 
tenen res a veure amb infrastructures. Hi ha una voluntat de tirar-les endavant, encara que 
tot això encara és un document. 
 
P: Hem parlat del lideratge de la Cambra de Comerç en aquest Pla de 
Dinamització i en aquest procés de creació del projecte de l’Alta Velocitat.  
L’Ajuntament sembla que pel seu cantó ha fet un Pla General, quin és el paper de 
la Diputació? 
 
R: La Diputació té el paper que li correspon a nivell comarcal, té voluntat de participar. 
Evidentment que hi ha estat implicada i bona prova d’això és el Patronat de Turisme de la 
Diputació. El que li pertany és potenciar la interconnexió de la cuitat de Lleida amb les 
comarques, i sempre ha defensat la potenciació de la interconnexió de Lleida amb el 
territori, tant a nivell viari com ferroviari. Hi ha l’intent de modernitzar la xarxa ferroviària 
Lleida Manresa fins a Cervera. Encara cal reforçar els eixos de connexió intermodals. 
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P:  En el tema de l’intermoditat, els actors responsables de què el sistema de 
transports funcioni no són precisament els locals. El que cal és una actuació 
conjunta? 
 
R: Aquí en aquests moments sí que estan implicats, Diputació i Ajuntament. Cal exercir 
aquest paper de lobby. 
 
P: Tornant al paper de participació de Cambra de Comerç, que podíem dir que 
aporta la Cambra en aquest procés? O, si no hi hagués participat, que s’hagués 
trobat a faltar? Que els agents econòmics potser no hi haguessin confiat tant, o 
que s’hi hagin implicat els agents econòmics?  
 
R: En primer lloc el que diria és que la Cambra lo que ha fet és exercir la responsabilitat 
del paper de promoure amb èxit l‘arribada de l’AVE. Hi ha hagut una resposta favorable 
davant de Diputació i Ajuntament de tirar endavant el Pla de Dinamització. Ha tingut un 
paper de responsabilitat total en l’arribada de l’AVE. També ha portat la perspectiva 
empresarial. En els grups de treball del projecte sempre hi ha hagut participació del món 
empresarial, aportant la seva experiència, aportant la seva opinió de com pot impactar, les 
oportunitats i les amenaces. Jo penso que és la nostra missió, aportar l’esperit emprenedor 
del món empresarial i poder copsar les oportunitats empresarials i les amenaces. Cada un 
amb el seu propi sector, ha hagut de reflexionar sobre les possibles fugues, per exemple 
en sector comerç, cap a d’altres poblacions, com per exemple Barcelona, o Saragossa. S’ha 
hagut de preveure quines reaccions es poden aplicar per neutralitzar aquestes amenaces 
que es poden desencadenar, amb el comerç, la restauració, el turisme, etc., i analitzar les 
oportunitats que se’ns poden oferir i les amenaces de la competència, per part de 
professionals externs. Per una altre costat, és una oportunitat i un benefici per a les 
pròpies empreses. Després, en el tema d’habitatge, considerem que difícilment podem 
tenir una incidència, no creiem que Lleida acabi sent una cuitat dormitori 
 
P: Quins efectes s’esperen amb l’arribada de l’AVE? Es diu que podrien arribar 
immobiliàries de Barcelona. 
 
R: El que pot comportar l’arribada de l’AVE és l’especulació immobiliària. Les grans 
immobiliàries han arribat perquè estan en una política de descentralització i ampliació, jo 
crec que va més per a qui que per la pròpia vinguda de l’AVE. Quan es troben saturat el 
mercat de les grans ciutats busquen sortida en el mercat de ciutats mitjanes, per ampliar el 
negoci. N no crec que sigui conseqüència de l’arribada de l’AVE, encara que potser ha 
ajudat. Però considero que és més una estratègia. El que si que s’ha generat al voltant de 
l’estació és tot una dinàmica especulativa, que d’alguna manera s’ha sobreposat i la 
complementat la pròpia dinàmica de creixement de preus dels habitatges provocada 
d’alguna manera per la davallada de la borsa. Han coincidit les grans inversions al voltant 
de l’estació amb un augment de l’especulació i un augment del preu de la vivenda en els 
últims 5 anys, al voltant d’un 30% o 40%. També és veritat que els preus de la vivenda a 
Lleida són més econòmics que a la resta de Catalunya, però han tingut també el mateix 
increment a la resta de Catalunya, per on no passava l’AVE.  
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P: Tenint en compte l’empresariat de les comarques de Lleida, quins són els 
interessos del empresaris, en quin camp estan més interessats? 
 
R: El sector terciari, en especial el turisme. Es pot generar una dinàmica molt interessant. 
S’està incrementant l’oferta hotelera d’una manera molt important. Hi ha moltes  
perspectives amb la implantació del Palau de Congressos, que generaria una dinàmica 
molt interessant per a les nostres comarques. Penso que el sector turístic pot ser el sector 
més sensibilitzat, que ha fet més inversions en modernitzar-se.  
 
P:  Repassant les propostes en economia local, tot aniria lligat a la capitalitat i tot 
revertiria cap a activitats que viuen d’aquesta capitalitat. L’altre gran pota són les 
propostes en la recerca i el desenvolupament i el parc tecnològic. Potser no dona 
tants avantatges econòmics a la ciutat? 
 
R: Nosaltres no tenim un Parc Tecnològic agroalimentari.  Segurament si tinguéssim la 
infrastructura ben feta ens ajudaria a captar empreses, idees, investigadors, etc., que 
produïssin negoci. El no disposar d’aquesta infrastructura es un handicap per poder 
aconseguir aquestes oportunitats que es poden generar arrel de l’Alta Velocitat. El mateix 
passa amb el Palau de Congressos. Per tant podem dir que hi ha dues infrastructures molt 
importants per Lleida, són el Parc Tecnològic i el Palau de Congressos, per dir-ho de 
manera molt genèrica. 
 
L’altre gran pota és la recerca i desenvolupament  i el Parc Tecnològic. En aquests 
moments la Diputació està treballant amb un PEI. Al voltant hi va un Parc Tecnològic. 
No és el mateix que el de l’Ajuntament. Es finança en zona objectiu 2. L’Ajuntament vol 
localitzar-lo en una altre ubicació, s’ha de situar en la zona universitària (que sí que és 
objectiu 2). A partir d’aquí es pot generar un parc tecnològic empresarial amb acollida 
d’activitats de recerca. El turó de Gardeny no està considerat objectiu 2. L’única zona que 
està considerada objectiu 2 és a Cappont, que és propietat de la Diputació. 
 
Jo crec que a la llarga s’ha d’arribar a un consens. No pot ser que l’Ajuntament i la 
Diputació no es posin d’acord respecte el Parc tecnològic. És aquí on la Cambra de 
Comerç ha de fer un paper d’intermediari entre els dos. 
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Entrevista 5. Cécile Helle 
(Directora del Departament de Geografia de la Universitat d’Avinyó i cap de l’oposició de l’Ajuntament 
d’Avinyó) 
Juny de 2004 
 
P: L’estudi d’impacte ambiental de l’estació del TGV preveia tres opcions: Saint-
Gabriel, Courtine-PLM i Courtine-Centre. Per què es va descartar Saint-Gabriel 
(prop de l’Agropol, aeroport, accés a l’autopista)? Va ser per voluntat dels polítics 
elegits o per pressions populars? 
 
R: Jo penso que ha estat sobretot la pressió popular qui ha fet que l’opció escollida fos 
Courtine. Saint-Gabriel es tracta d’una part que hom anomena el “cinturó verd ‘Avinyó”. 
La ciutat d’Avinyó es caracteritza pel fet de tenir un centre històric, a partir del qual la 
ciutat ha crescut com una aurèola, radialment, l’última anella (“l’última aurèola”) de la qual 
estava reservada a l’agricultura; és a dir, la ciutat d’Avinyó havia estat una ciutat 
fonamentalment agrícola. És aquesta darrera aurèola que hom anomena la “ceinture verte” i 
dins la qual s’hi troben les explotacions agrícoles, amb una important cultura vinícola i de 
catadors de vins. 
 
I Saint-Gabriel forma part d’aquesta zona agrícola, hi està integrat,  i per això es va 
discutir quina era la millor localització per l’estació del TGV. Hi va haver la mobilització 
de certs habitants, sobretot dels agricultors de Saint-Gabriel que van fer tot el possible 
perquè l’estació no es localitzés a Saint-Gabriel. Tothom sap que fins i tot van intimidar 
als candidats o elegits locals, als quals culpaven de bloquejar el seu desenvolupament 
econòmic i el desenvolupament de qui habita en aquesta zona. De fet, hi havia un 
“regidor” local encarregat de temes de Desenvolupament Local, que viu en aquesta zona, 
i que era, en aquella època, encarregat-adjunt de Desenvolupament Econòmic de la ciutat, 
que va ser amenaçat i que va haver de suportar  manifestacions davant del seu domicili, 
intimidacions als seus infants, i coses com aquesta. 
 
Fins i tot hi va haver un habitant de Saint-Gabriel que es va presentar com a candidat a les 
eleccions cantonals, per elegir els candidats als departaments; són les eleccions per decidir 
el que s’anomena “Consell General”, equivalent al Consell Departamental. Es va 
presentar com a candidat contra del Conseller General sortint, que era d’esquerres i que 
pertanyia al municipi de “Gaule de Derabier”?). Va fer tot el possible per batre aquest 
candidat. El va superar en vots, en un 10 % de l’escrutini, la qual cosa li va permetre 
poder-se presentar a la segona volta. Dels tres candidats possibles, fou el candidat de 
dretes qui va guanyar el d’esquerres. Així doncs, una regió que havia estat tradicionalment 
d’esquerres, va passar a ser governada per un partit de dretes. 
 
Hi va haver una verdadera mobilització popular en contra de la decisió de situar l’estació 
de TGV a Saint-Gabriel. 
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P: La localització més lògica i tècnica era la de localitzar l’estació a Saint-Gabriel, 
o a l’Agropol, més propera a l’aeroport, oi? 
 
R: La localització més lògica, més racional, era Saint-Gabriel perquè Courtine apareixia 
com un “cul de sac”, com diem en francès. L’estació està en un lloc aïllat, limitat pels rius 
Roine i Durença. 
  
Avui hi ha milers i milers de viatgers que arriben a l’estació o que en surten, i passen un 
veritable infern per arribar-hi, ja que és una zona deserta. Això crea un gran problema.  
Quan es va construir l’estació no hi  havia quasi res en aquest zona, excepte una mica 
d’agricultura, tot i que menys que a Saint-Grabiel. També hi havia verdaderament menys 
habitants que a Saint-Gabriel, i va haver molta menys resistència. És per això que es va 
escollir Courtine, encara que des del punt de vista racional no fos l’opció preferida. 
 
P: L’any 1995 es va modificar el Pla d’Ocupació del Sol (POS) d’Avinyó de 1984. 
Aquest fet té a veure amb l’arribada del TGV o amb la creació de l’Agropol? Es va 
realitzar la modificació per algun d’aquests motius? 
 
R: Penso que el POS va estar modificat, entre altres coses, a causa de l’arribada del TGV. 
Segons la meva opinió, i d’acord amb el que jo he llegit, la zona on es va localitzar 
l’estació a Courtine era una zona classificada com a zona agrícola  i calia transformar-la i 
reclassificar-la com a urbanitzable a mitjà termini.  
 
Era encara una zona clarament agrícola que formava part del cinturó verd. Veiem que 
aquest cinturó verd arribava just fins a la senyal... (...assenyalant un mapa...). Avui en dia es 
veu com ha estat transformada en previsió d’una urbanització a curt i mitjà termini, encara 
que ja es preveia fa temps l’arribada del TGV. 
 
P: Es pot dir que l’arribada del TGV ha fet canviar el projecte de ciutat (econòmic 
i urbanístic) d’Avinyó? Si ens fixem amb el POS, el projecte de ciutat és un 
projecte radial, residencial, un pol d’alta tecnologia (Agropol, aeroport) junt amb 
un altre pol tecnològic de la formació, i un pol industrial. 
 
R: Penso que hi ha la voluntat de construir al voltant de l’estació un veritable barri en tots 
els sentits. Penso que si l’estació del TGV no hagués arribat a Courtine, com a molt hi 
hauria hagut una extensió de la zona industrial, que s’havia començat a desenvolupar a 
partir dels 80 en aquesta part de la ciutat. Courtine hagués estat doncs una extensió més 
d’aquesta zona destinada a la indústria. Seria una zona industrial sense cap especificitat, 
com la majoria de les zones industrials. 
 
Avui, amb l’arribada del TGV hi ha la voluntat de crear un veritable barri a Courtine. No 
és pas un cas de zona industrial, sinó d’un propòsit de construcció d’ allotjaments i 
creació de serveis, organismes de formació, associacions,...tot i que encara no hi ha res de 
concret; tot està només sobre paper, en projecte.  
 
No hi ha res de massa concret, i això és una de les crítiques que es pot fer en aquest 
moment, perquè, de fet, ja se sap des de 1995 que el TGV es situaria en aquesta zona. 
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Ja es podia haver previst una construcció de barri paral·lel a la construcció del TGV.  
Però què va passar? L’estació està inaugurada des del 2001, però quan el viatger arriba no 
veu a penes res, excepte aparcaments immensos i cotxes per tot arreu i alguns hotels que 
es comencen a construir, però no hi ha pas veritablement un projecte global que s’estigui 
desenvolupant. La ciutat va enrere en la construcció del barri.  
 
S’hauria d’haver començat a partir del moment que es va decidir construir l’estació allà, al 
1995. Hi ha hagut les diferents fases per debatre això sis anys després de la seva 
construcció. S’havia d’haver començat a decidir quin tipus de barri es volia aixecar per 
Courtine, al mateix moment que es construïa l’estació.  

Hi ha un decalatge molt gran entre la construcció de l’estació i la construcció del barri. El 
que hi ha en aquests moments són construccions “per fer nit”, pensades només pels 
viatgers del TGV. No es pot considerar un barri en absolut. 
 
Cal reorientar el projecte de ciutat, des del meu punt de vista, perquè en aquests moments 
es tracta d’un projecte poc concret. 
 
P: Hi ha hagut una bona participació de les entitats públiques (CNR, CMT, 
SNCF, etc.), en els projectes de desenvolupament econòmic?  
 
R: La Cambra de Comerç va ser relativament crítica en relació al projecte de ciutat sobre 
Courtine. Va denunciar, justament, el immobilisme de la ciutat d’Avinyó en referència a 
aquest projecte. 
Per la Cambra de Comerç les coses no van precisament ràpides. Sovint hi ha hagut la 
posició del president de la Cambra de Comerç preguntant-se perquè les coses no anaven 
més ràpides i com era possible que Avinyó no valoritzés més aquest futur barri, etc. 
 
Així doncs, la Cambra de Comerç ha estat crítica amb l’immobilisme i amb la poca 
importància que s’ha donat al barri. 
 
P: En relació a aquest tema, per què no s’ha realitzat el desenvolupament del 
projecte econòmic per Courtine paral·lelament a la construcció de l’estació del 
TGV? Per què el projecte econòmic està en retard? 
 
R: És precisament el que jo deia; hi ha varis factors, segons el meu punt de vista. 
 
Jo no sé si només passa a Avinyó o també és propi d’altres llocs, però aquí, siguin quins 
siguin els governants que hi han hagut, de dretes o esquerres, mai no han sabut  prendre 
les decisions a temps, davant les diferents oportunitats de desenvolupament que s’han 
presentat. 
 
La ciutat no ha sabut anticipar les coses que passarien. És això el que jo els retrec sovint 
als governants de dretes i esquerres, tot i que jo també m’hi sento implicada en la vida 
política de la ciutat. De totes maneres, el que jo he constatat en els últims vint-trenta anys, 
té a veure tant amb les polítiques d’esquerres com amb les de dretes. 
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Sempre que s’ha hagut de prendre una decisió, no s’ha sabut prendre mai la bona en el 
bon moment. Tampoc no hi ha hagut una anticipació de com es podria desenvolupar la 
ciutat ni la capacitat de tenir una visió de futur de la ciutat pels propers 20 o 30 anys. 
 
Jo penso, que Georges Frèche, l’alcalde de Montpeller, quan va arribar a l’alcaldia a 
principis dels anys 80  ja tenia una idea de com volia la ciutat pel 2000.  Tenia una visió de 
ciutat i va fer tot el possible perquè aquesta es realitzés. 
 
Però l’alcalde d’Avinyó i l’actual govern no tenen pas aquesta visió o planificació de futur. 
Hauria fet falta que ja des del 1995, quan es va decidir que l’estació es faria a Courtine, 
s’hagués convertit en un repte per ells construir l’estació i la urbanització del barri 
paral·lelament, pensant en els pròxims 10 anys.  
 
Aquesta manca de visió em porta a la següent qüestió: És que el TGV és la causa de la 
manca de visió? 
 
Les persones que tenen responsabilitat d’aquesta ciutat tenen una determinada visió 
d’aquesta. La ciutat d’Avinyó està fortament marcada per una visió històrica: el gran parc, 
el palau dels Papes , el pont d’Avinyó, etc. 
 
És una oportunitat per una ciutat com Avinyó, ja que és coneguda per tot el món, fins i 
tot els nens japonesos canten “sobre el pont d’Avinyó”. 
 
Hi ha moltes ciutats a França, com a Espanya,  que gasten milions i milions d’euros per la 
comunicació, per fer-se conèixer, i en canvi, a Avinyó no li cal. Actualment la coneixen 
només  com a ciutat històrica, turística, cultural, patrimonial, etc. 
 
I jo crec que aquesta visió no ha pas canviat amb l’arribada del TGV, contràriament al que 
hauria d’haver passat; el TGV hauria de completar la imatge tradicional amb una imatge 
de modernitat, ja que si hi ha un símbol de modernitat a França, aquest és el TGV. 
 
L’estació del TGV a Courtine és l’únic edifici del s. XXI construït a la ciutat. Aquest fet 
podria haver estat una oportunitat per animar a la gent a reivindicar la construcció d’un 
barri igual de modern al voltant d’aquesta estació. 
 
Això no implica que s’hagués d’oblidar la seva imatge tradicional de sempre; només 
s’hauria de completar amb la visió més moderna i tecnològica, que permetés una dinàmica 
econòmica, la qual cosa no permet la visió tradicional. 
 
Hi ha hagut fortes pressions populars en contra del TGV. Jo he entrevistat molts agents 
locals que tenien una visió massa arcaica, segons el meu punt de vista, i que no tenien cap 
ganes que les coses canviessin.  
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P: Hi ha una bona relació entre els diferents nivells administratius  (municipal, 
departamental i regional)? Quin d’aquests exerceix un rol de lideratge més 
important? 

 

R: A França és una mica més complicat perquè precisament França pateix l’existència de 
simultanis nivells administratius. 
 
Segons la meva opinió, en un projecte com Courtine, és el nivell municipal qui hauria 
d’estar per sobre, a nivell jeràrquic. Però ara com ara, és la COGA qui ocupa aquest 
primer lloc. 
 
Però al mateix temps és veritat que hom es pot preguntar si aquest organisme juga 
veritablement aquest rol de líder, tenint en compte que també hi ha els “prefectes”, que 
són els representants de l’Estat dins el departament, que estan encarregats, precisament, 
d’intentar posar una mica “d’oli a les rodes del carro” dels diferents estaments 
administratius. 
 
Si el municipi no està involucrat en el projecte, costarà molt que el departament i la regió 
s’involucrin. Si el projecte suposa una vertadera dinàmica local és molt probable que el 
Departament i la Regió donin tot el suport econòmic que calgui.  
 
En el cas de Courtine, si la gent no es mobilitza, és molt difícil que hi hagi una implicació 
del Departament i de la Regió. Caldrà que sigui des de la Comunitat d’Aglomeració 
COGA que es facin els passos necessaris per convèncer  el Departament i la Regió de que 
es tracta d’un projecte d’interès regional, i que eventualment abordin el finançament 
necessari per gestionar aquesta zona. 
 
El problema és el següent: com que el primer nivell, segons la meva opinió, està bloquejat 
i no demostra l’interès suficient, la regió no demostrarà tampoc cap interès i invertirà els 
diners a qui ho sol·liciti amb més força.   
 
P: La COGA  és un territori de projectes. Es pot dir que ja ha creat projectes en 
comú? Existeix un projecte creat per la COGA a nivell d’aglomeració d’Avinyó? 
 
R: Jo crec que la Comunitat d’Aglomeració (COGA) hauria de ser efectivament un 
territori de projectes. La llei que va crear la COGA, la “Loi Chevènement”, tenia com a 
objectiu crear un territori de projectes. Es parteix del principi a França que les ciutats 
deixen de ser úniques per si mateixes i depenen cada vegada més de la perifèria que les 
envolta. Es converteixen en una aglomeració, en un territori més ampli. I és en aquesta 
escala que cal pensar els projectes territorials. 
 
La COGA, de la manera que està plantejada actualment, segons la meva opinió, 
comparteix aquests objectius, però en canvi la seva ambició no està a l’alçada d’aquests 
plantejaments inicials. Crec que la COGA fins al dia d’avui no ha aportat quasi cap 
projecte en comú.  
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I doncs, què fa la COGA? Actualment, rep la recaptació provinent de l’Impost 
d’Activitats i la reparteix de forma solidària entre els municipis. En aquests moments, 
actua més com una màquina financera que com a promotora de projectes en comú. 
 
Si mires la deliberació veuràs que té un rol de tipus financer, ja que redistribueix la taxa 
entre les comunes i promou projectes certs que haurien de ser sempre d’interès comunal. 
 
De totes maneres, hi ha projectes que li han estat traspassats i que podrien considerar-se 
municipals. És el cas de la millora d’una via d’accés a l’aeroport d’Avinyó, a la zona de 
Fontcouverte. Qui tenia competència econòmica de les obres era el municipi d’Avinyó, 
però els treballs de manteniment de carreteres són competència de la COGA. Ha estat 
doncs finalment la COGA qui ha hagut de suportat el cost d’aquestes obres, tot i que 
beneficiaven principalment a la ciutat d’Avinyó. No és pas això el que jo entenc com a 
projectes territorials... 
 

P: Es pot dir que aquest projecte és un projecte tècnic fet per L’AREP, no pels 
actors locals? és un projecte verdaderament local, o un projecte fet en un altre 
nivell administratiu o territorial? 

 
R: Com ho diria..., penso que la millora d’aquest barri al voltant de l’estació es pot tractar 
ben bé d’un projecte local, de gran importància per Avinyó, ja que la ciutat pateix una 
forta centralització. La majoria de les institucions administratives i de poder es localitzen 
al casc antic de la ciutat, el intramuros . 
 
Un barri nou i modern hauria de servir per crear un nou centre administratiu i redistribuir 
aquests serveis. Serviria per equilibrar la situació. 
 
S’hauria d’haver previst que el barri de Courtine podia crear aquest nou centre. Això es 
tractaria d’un projecte d’interès local, però ara bé, tenint en compte la situació geogràfica 
d’Avinyó i pensant en el fet que forma part d’una conglomeració de tres departaments (el 
Gard, Bouches du Rhône, Vauclusa), dues regions (Llenguadoc-Rosselló, PACA) i que es 
situa en un punt intermig de la regió mediterrània entre Espanya i Itàlia, l’estructuració de 
la ciutat d’Avinyó i el fet que hagi pogut desenvolupar-se, fa d’aquest projecte un iniciativa 
d’àmbit territorial més ampli que l’estrictament local, fins i tot d’Arc Mediterrani francès. 
 
Per tant, si la ciutat aconsegueix aixecar un barri d’aquestes característiques, entrarà a 
formar part del grup privilegiat de ciutats més importants de l’Arc Mediterrani. Es pot 
arribar a convertir en  un punt mig, en un centre de gravetat entre la part sud i la part de la 
Côte d’Azur d’aquest Arc Mediterrani.  
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Entrevista 6. Paola Vallaro  
(Directora de l’Area di Sviluppo Urbano de l’Ajuntament de Novara)  
juny de 2003 
 
P: Per què el Prusst de Novara és només del municipi i no de l’àrea urbana de 
Novara? 
 
R: En efecte, la llei ministerial que activava el programa donava la possibilitat de tenir 
també instruments coordinats a diverses escales. Però la coordinació no es produeix mai, 
almenys des de la meva experiència, a partir d’un instrument que “permeti”, sinó que es 
produeix en el moment en què existeixen, ja, sistemes de col·laboració coordinada de 
forma contínua, o almenys existeixen algunes accions, que es poden implementar a través 
d’un instrument, i es quasi impossible que neixin per respondre a un decret ministerial. I 
això és un drama, perquè vol dir que, o construeixes una relació on, mica en mica, es 
realitzin polítiques que es coordinin, que poden ser diverses, variades, o és quasi 
impossible que en el moment que es demani es produeixi una acció coordinada. I això és 
un problema, perquè aquestes coordinacions, o neixen des de dalt, però esdevenen més 
aviat formals que reals, és a dir la Regió posa junts una sèrie d‘accions, com ara va fer la 
Regió de Ligúria que ha fet un Prusst, coordinat a l’escala regional, i ha implicat els 
municipis i les províncies, perquè partia d’una escala sobra-ordenada, o és difícil per un 
municipi remuntar el pendent de les escales si no existeix ja un discurs consolidat, o 
almenys els raonaments que ja fan part d’un saber comú. Però això és un problema només 
de l’àmbit territorial sinó de “qui” té possibilitats de parlar “amb”. 
 
P: Com han interactuat el Prusst i el Piano Regolatore? S’ha modificat el PRGC en 
funció del Prusst? Ha estat aquesta la font de la plusvàlua que ha permès la 
inversió? 
 
R: El programa va néixer primer que la gestió del Pla General, un any i mig abans, en un 
moment en que el discurs de la deliberació programàtica, els actes preliminars, del Pla 
estaven ja en discussió. Però com a acte conscientment normatiu, va néixer 
successivament. Així doncs, el pla ha pogut registrar aquest tipus d’accions i fer-les 
introduir com a part integrant, com si fossin projectes especials dins el Pla. 
 
En el moment de realització del Prusst, existia un Pla General del 1985. És interessant fer 
una reflexió. La plusvàlua, és a dir les modificacions, és a dir la capacitat d’atractivitat d’un 
programa que tingui capacitat de modificacions urbanístiques (com el Prusst), té més èxit 
quant més rígid és el Pla. Dit d’altra manera, si el Pla és del 1985, amb la rigidesa que té 
aquest Pla, hagués esta més recent, un Pla que s’hagués adaptat millor a aquelles realitats 
que estaven emergent, segurament no hauria tingut l’èxit que ha tingut el Prusst. És una 
bona “arma” de negociació, perquè permet respondre a aquelles exigències que són 
dipositades en els subjectes privats que troben en aquest instrument una possibilitat 
d’intercactuar, amb paritat, amb l’administració. En canvi, quant més obert és el Pla, és a 
dir menys normatiu, menys fort, és més difícil aquest tipus de negociació. S’ha de fer més 
amb el convenciment que no pas amb les possibilitats que aquest tipus d’instrument et 
dóna. Això ens porta a una altra consideració: és millor tenir Plans rígids, amb moltes 
possibles finestres, on es puguin realitzar molts programes, o és millor tenir un Pla que 
individui efectivament una malla molt àmplia de possibilitats? Són dues possibilitats 
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diverses. Pot haver una administració molt valenta, o amb una forta activitat 
programàtica, o amb una forta acció gestional. En el primer cas es fan programes 
específics, en el segon s’han de construir les capacitats de relació amb els subjectes privats 
a través d’una gestió impecable, on sempre s’ha d’estar present. La confiança no té altres 
camins. 
 
P: Com s’ha inserit el Priu que s’havia fet a Novara? 
 
R: El Priu es referia a una àrea diferent, així com el Priu és un instrument molt diferent al 
Prusst, perquè el Priu es dirigeix a que l’administració municipal constitueixi una 
comptabilitat per realitzar actuacions en àrees que estiguin en situacions de degradació 
particular, per exemple social, però l’objectiu del finançament és físic. La realització dels 
carrers, del parc, de recuperació de l’àrea degradada, s’assembla molt als instruments 
“clàssics”. El Prusst, en canvi, ha estat un instrument molt diferent perquè no es financen 
realitzacions sinó projectes, però sobretot finança la capacitat de l’administració d’afrontar 
el tema, és a dir l’assistència tècnica. De fet és la construcció de la màquina interna a 
l’administració per governar aquests processos. 
 
P: Quin ha estat el grau de participació de la ciutadania en el Prusst? 
 
R: El terme “ciutadania” és un terme molt ampli. En el Prusst hem fet alguns bans 
públics per mostrar quins eren els objectius de l’administració, i cercar d’explicitar amb 
paraules simples tot el procediment. La participació ha estat molt alta lligada o als 
propietaris o als empresaris, els subjectes clàssics que es dirigeixen a un “possible 
explotació” del missatges que portava al darrera el programa. Aquests subjecten han vist 
els possibles èxits que podia portar el programa. En canvi, pel que fa a la concertació i la 
implicació de la ciutadania, sense entendre una participació individual o per posar en joc 
un terreny teu,  sinó entenent una participació intel·lectual, formativa, el programa no ha 
construït una adhesió particular, han estat molt publicitades les accions simples, però mai 
com a programa intel·lectual. Aquest ha estat un dels problemes que estem mirant 
d’afrontar amb altres programes. 
 
P: Així doncs ha estat un programa molt dirigit per l’administració municipal? 
 
R: És un procés que ha de venir, perquè és molt difícil pensar que d’improvís puguis 
implicar la ciutadania en taules de concertació. Cal preguntar-se qui estàs implicant, amb 
quines iniciatives, que no premiïn polítiques particulars, si ets capaç de acabar-les definint. 
Quan parles de cultura en el programa trobes accions que estan ja dins la màquina de la 
cultura local, cerques d’intervenir en aquells que són els emblemes de la cultura, però no 
s’han implicat associacions, i aquest ha estat un dels problemes del Prusst, perquè hi ha 
coses que s’han fet en termes massa formals. No ha construït diàleg. 
 
P: A una altra escala de governance, la taula de l’Observatori Permanent de l’Alta 
Velocitat afavoreix els interessos de Novara o els interessos de la Regió  
 
R: Les Regions fan part de la taula, la província i el municipi són invitats, per tant, està 
clara la resposta. 
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P: Es gestiona la intermodalitat, i a quin nivell caldria fer-ho? 
 
R: Segurament la gestió de la intermodalitat no és possible només a l’escala local. 
Segurament han de ser gestionats a l’escala regional. A escala provincial no tant, perquè 
depèn del rol que tenen les regions dins el sistema de gestió territorial. Tot i que les 
províncies italianes estan redescobrint el seu rol, és un rol una mica sense definir. 
 
P: Existeix un projecte supra-municipal, a nivell d’àrea urbana, Província, Regió? 
 
R: Jo crec que les províncies estan retrobant el seu paper. Fins ara només havien gestionat 
les carreteres i les escoles superiors, però mai havien tingut una competència territorial. És 
un redescobriment aquesta de l’acció de governance sobre el territori, i es posen en una 
posició on semblen els descendents directes de la Regió sobre el territori, vist que la Regió 
està intentant construir-se com un àmbit legislatiu, amb finançament per distribuir. Les 
regions tenen una mica per ensenyar a les províncies, però el model de govern territorial 
provincial està encara en bona part per inventar, perquè la Regió, al seu torn, vol gestionar 
el model de desenvolupament regional, però només ha gestionat algunes parts de la Regió, 
no un model de desenvolupament i equilibri regional. L’escala que sempre han treballat és 
la de 1: 25.000, on alguns processos no es perceben bé. L’escala de la província hauria de 
ser de major acostament amb els ens municipals, però també cal que trobin els punts 
d’equilibri, perquè les àrees de confí, on aquí mano jo i aquí manes tu, no està encara ben 
demarcada. No està encara clar quin és el subjecte encarregat de dissenyar el territori, si la 
Província o el Municipi. La Província treballa amb estratègies ambientals, de serveis, per 
quines accions treballa? Hi ha una competència encara massa forta. 
 
P: Per què no s’ha fet un Patto territoriale o un Contrato d’area a nivell provincial, 
quan s’havia parlat el 1998? 
 
R: Quan es va fer aquest congrés el 1998 hi havia un govern de centre-dreta a la província 
i de centre–esquerra Amb aquesta situació era difícil construir un pacte d’aquest tipus, 
encara que hagués estat fins i tot bonic. Tot i això, el pacte no és una cosa que sorgeixi 
fàcilment, cal treballar-ho dia a dia. 
 
 
 



Annex 

 452 

Entrevista 7. Cesare Emanuel  
(Degà de la Facultat d’Economia de la Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amadeo 
Avogadro”) 
juny de 2003 
 
 
P: Per què el Prusst de Novara no es va realitzar per a l’àrea urbana? 
 
R: La província de Novara està constituïda per un gran centre, la capital, i per molts i 
petits municipis. Això dóna un pes molt gran a la capital i una sensació de por a la resta de 
municipis a l’hora de col·laborar-hi. Això és especialment més accentuat ara, perquè la 
província es va reduir després de la separació del territori de la província de Verbano 
Cusio Ossola el 1995. En aquest context, doncs, tot i haver una realitat d’àrea urbana, es 
fa molt difícil la col·laboració. 
 
P: Així doncs, la col·laboració amb la resta de municipis de la província, és a dir la 
governance a nivell provincial, tampoc és gaire possible? 
 
R: No, tot i tenir partits polítics del mateix color (centre-dreta), tant a la província com al 
municipi de Novara, la col·laboració no es dóna. En realitat actuen com a dos contra-
poders, el Municipi i la Província (tot i que els seus edificis estan un davant de l’altre). A 
més, aquests dos poders s’han repartit els rols en e territori. Mentre el Municipi es 
preocupa dels aspectes més territorials, per exemple de les infrastructures, la Província es 
centra en les actuacions de desenvolupament econòmic o protecció medi ambiental a 
nivell provincial. 
 
P: Però, segons podem llegir a les actes del congrés de Novaria 2000 (CSN, 1998), 
hi va haver el 1998 un debat sobre quin instrument seria millor per realitzar un 
projecte de desenvolupament a nivell de província de forma negociada, com el 
Pacte Territorial, l’Acord de Programa, etc.? 
 
R: Tot allò eren paraules. En aquest tema podem veure moltes paraules i pocs fets, els 
italians són especialistes en això. En realitat, els que parlaven d’això saben enredar molt bé 
la troca. 
 
P: Amb la publicació de Censis (2003) es torna ara a parlar de governance. Això 
vol dir que existeix alguna cosa, almenys una “voluntat”? 
 
R: Si, es pot dir que hi ha alguna cosa, encara que caldrà veure si va endavant. 
 
P: I la Regió Piemont, quin paper hi juga en la gobernabilitat del territori? 
 
R: La política de la devolution està creant, a Itàlia, “petits estats” en forma de governs 
regionals. I aquests estats practiquen el government.  Així, si la Regió Piemont i la Regió 
Llombardia es posen d’acord, l’alta velocitat passa per allà on ells els interessa, no per on 
voldria Novara. 
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Entrevista 8. Luigi Iorio  
(Director del sector Planificació del Territori i  Transports de la Província de Novara) 
juny de 2003 
 
R: Al Piemont existeix el Piano Territoriale Regionale, que va ser aprovat per la Regió el juny 
de 1997. És el primer exemple de planificació territorial a escala regional. Substancialment 
defineix de forma general aquelles indicacions que es volen donar al Piemont, millora de 
les infrastructures, l’accessibilitat al territori, la millora de la qualitat de la vida, la millora 
de l’equipament territorial en els espais de cursos fluvials, de riscos hidrogeològic, 
vessants inestables, ... Des del punt de vista econòmic, es defineixen les àrees d’ordenació 
productiva i les famoses “Gronde” sobre les quals organitzar els serveis. Això en termes 
generals. Després el Pla Regional demanda a les províncies, a través dels plans territorials 
provincials, l’aprofundiment d’aquests temes. A la Província de Novara hi ha un altre 
Piano Territoriale Regionale, anomenat “Piano Terrioriale Regionale, area di aprofondimento ovest 
Ticino”, en vigor des del juliol de 1997. Aquest interessa deu municipis de Novara, propers 
al riu Ticino, que fa confí amb la Llombardia. És molt detallat i marca les regles que els 
municipis i la Província han de realitzar. Això significa que una part del territori està ja 
planificat. 
 
El Piano Territoriale Provinciale va ser aprovat en el febrer de 2001. La principal referència és 
el territori amb criteris de salvaguarda i valorització. Nosaltres hem demanat que es 
reconegui la vàlua ambiental del Pla, ja que hem fet un examen molt aprofundit d’aquells 
que són els problemes ambientals actuals, amb referència per exemple als béns 
arquitectònics, paisatgístics, els parcs naturals regionals existents en el territori. Hem de 
tenir en compte que el territori de la Província de Novara, que té gairebé 136 mil ha. de 
superfície, té el 8% del seu espai vinculat a àrees protegides regionals. És important 
perquè aquestes àrees són objecte de valorització, de màrqueting territorial, de 
diversificació. Tenim parcs agrícoles, fluvials, lacustres, religiosos, com el de Sacromonte 
que explica la història de la nativitat. Hi ha una diversificació important sobre el territori. 
 
El segon element important del Pla és l’ordenació de la situació de les infrastructures, la 
funció dels sistemes productius i la individuació d’àrees per nous sistemes productius. 
Quan parlem de sistema productiu tenim dos casos: re-col·locar allò que existeix, que 
potser tenen necessitats d’ampliació, d’accessibilitat, etc., i les àrees on posar assentaments 
nous. Això és important perquè tenim el control del territori. Nosaltres apuntem molt cap 
allò que a nivell italià s’anomena la concertació, posar d’acord els municipis sobre algunes 
opcions que no corresponen a un sol municipi sinó una àrea. Per exemple, nosaltres hem 
previst com un dels instruments del Pla l’Accordo di Pianificazione perquè nosaltres hem dit 
que les àrees productives, àrees industrials fins a les dues hectàrees, el propi municipi es 
pot determinar el seu ús. Més enllà d’això, en comptes de que cada municipi esculli de 
forma autònoma, es posa en una taula els municipis interessats, es fa un Accordo i es diu: 
l’àrea de 30, 40 o 50 metres quadrats es realitza d’acord amb tots els municipis en aquella 
zona perquè satisfà millor les exigències de qui s’hi localitza, la viabilitat, l’accessibilitat. 
Això significa que podem donar un valor afegit al producte, si actuem com un sistema. 
 
Hem previst també plans paisatgístics com instruments de valorització del territori, per al 
màrqueting territorial. Tenim un paisatge molt variat, planures, llacs, muntanyes, amb 
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activitats culturals, cuina, etc. Hi hem fet també un projecte Life de la Unió Europea. El 
turisme ha de fer un salt de qualitat. 
 
Pel que fa a l’apartat del Pla sobre l’equipament infrastructural i telecomunicacions, hem 
de fer una premissa. El nostre territori està dins d’un quadrilàter d’autopistes: la Torino-
Milano al sud, la del Sempione al nord, que es connecta amb la Milano-llacs al nord i a 
l’est i estan construint l’autopista que després de passar el Ticino va a Malpensa. El nostre 
Pla dóna les indicacions de com recorre el territori dins d’aquest quadrat, per garantir 
l’accessibilitat de la província cap a l’exterior i viceversa. 
 
Des del punt de vista ferroviari, que és aquí el tema fonamental, el PTP agafa com a 
principi l’equipament del node lligat a l’Alta Capacitat, que està en fase de modificació. A 
finals de juliol tindrem el projecte definitiu.  L’Alta Capacitat representa pel novarès i per 
tot Itàlia una ocasió de re-ordenació territorial, urbanística per aquelles ciutats que són 
travessades com el cas de Novara. Des del punt de vista de les relacions entre les xarxes 
històriques i la nova línia, els famosos nodes d’interconnexió, Bosquetto, CIM, Malpensa, 
ja en fase de realització i que s’ha d’acabar l’octubre de 2005, mentre que el tram de 
Novara a Milà s’ha d’acabar entre el 2007 i 2008, estaran acabades en cinc anys. Aquest 
nou equipament permetrà millorar una sèrie de funcions. Novara és un node important 
des del punt de vista ferroviari. Està en mig d’un eix horitzontal (Torí-Milà), i vertical 
(nord d’Europa-Gènova). És un punt de referència per l’Estat i per la Fs. Hi ha un 
projecte de reordenació complexa del node. Respecte el projecte de l’Alta Capacitat 
aprovat el 14 de juliol del 2000, s’està modificant el node de Novara perquè fa tres anys, 
per exemple no era prevista l’estació en línia que ara es realitza. No estava prevista tota la 
re-ordenació del Boschetto, que una part d’aquest es trasllada al nord de Novara, perquè 
allà hi ha un tipus particular de transport, el Huckepack, que es fa el canvi de transport amb 
tren al camió de contenidors. Hi ha tota la re-ordenació de la part est de Novara, les FNM 
que van a Malpensa. Està previst el trasllat de la FNM per tenir dues estacions, FNM i 
AC, una davant l’altre. Està previst l’acabament de les variants de Novara i Galliate per 
tenir més accessibilitat al node i al territori. En fi, hi ha tot un paquet d’intervencions molt 
importants.  
 
(Davant d’un mapa del projecte) Això és Novara, això l’AC, actualment s’està construint 
la connexió oest, es modifica la connexió est i es realitza la connexió est curta. 
 
P: Perquè era interessant la interconnexió est? 
 
R: Era interessant perquè el tren veloç podia fer dues possibilitats. Una era la de passar 
per la línia veloç de Torí a Milà i viceversa. Amb el vell projecte, però, per entrar a Novara 
es preveia aquell famós lligam des de la línia històrica en direcció Galliate, a part de 
qüestions ambientals, el territori que quedava tallat. Però la Província, el Municipi i la 
Regió vam demanar de no fer aquesta sinó la connexió com era el 1998. Òbviament, des 
de que ho vam demanar a avui, l’evolució del node de Novara ha canviat notablement. 
Així doncs tenim que aquesta (senyala el mapa) és la connexió oest en construcció, i es 
realitzarà la est. La FNM que va a Malpensa es desmunta una part i una part es trasllada. 
En conclusió es fa l’estació FNM i davant la de l’AC. El Huckepack va traslladat al nord 
en la connexió entre les línies Novara-Borgomanero-Sempione i Novara-Arona-
Sempione, perquè els trens de mercaderies que descendeixen passen per Borgomanero i 
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els que pugen passen per l’altre, per diversificar l’ús i per no portar camions al centre de 
Novara. 
 
Altres novetats és que l’estació de mercaderies del Boschetto i el CIM avui són un cul de 
sac, però amb el projecte els mercaderies podran venir de Gènova o de Torí sense passar 
pel node de passatgers, es diversifiquen les funcions, i tindran continuïtat cap a qualsevol 
direcció, AC o Malpensa, cosa que abans no succeïa. Per això cal posar l’estació al nord-
oest, no al nord com es volia. 
 
P: Per què això no agrada al municipi de Novara, perquè perd centralitat? 
 
R: No. El municipi de Novara manté que hi ha d’haver l’estació central Fs i FMN en el 
node de Novara. I l’estació en línia la vol al nord i no al nord-oest. Però del punt de vista 
transportístic amb la opció de Novara només es pararien els trens d’Alta Velocitat però la 
FNM no quedaria connectada. En segon lloc, els trens que venen per la línia històrica no 
podrien anar a Malpensa. Per tant la nostra opció és la que permet la interconnexió més 
completa. No significa reduir la importància del node de Novara, perquè els trens 
ordinaris que venen del nord, del sud, de l’oest i de l’est, passen sempre per l’estació 
Novara Centrale. Això és tant cert que en l’acord que s’aprovarà el 4 de juliol hem escrit que 
es garanteix tota l’actuació infrastructural al voltant de l’estació. Això esdevé un node 
funcional no només per Novara sinó per al seu hinterland i per tot el territori. Novara 
manté les seves funcions, ja que el projecte redefineix tot el sistema d’accessos a l’estació 
central compreses totes les àrees a l’est de l’estació (industrials abandonades), es traurà el 
passatge a nivell, etc. Caldrà portar l’estació d’autobusos, que ara està allunyada, serveis 
terciaris, logística... A nivell nacional italià hi ha una societat, Progetto Grande Stazioni,  que 
s’ocupa de les grans estacions com Torí, Milà, Bolonya, Roma, Nàpols,... Nosaltres també 
volem que a Novara hi hagi una remodelació d’aquest tipus. A Novara hi passen uns 300 
trens al dia, 2 tres de passatgers i un de mercaderies. És una ocasió per refer urbanística de 
la ciutat que no tornarà a succeir en 100 anys. 
 
Quan s’obri el túnel del Gottardo, també influirà a Novara, que estarà en l’eix nord-sud, 
llavors caldrà, potser, fer altres actuacions com ara un passant subterrani per la ciutat.  
 
A la Província de Novara hi ha molts municipis petits, inferiors a 200 habitants. Potser 
una via seria ajuntar petits municipis per fer-ne de mitjans. Això milloraria la gestió dels 
serveis. Al Piemont ja existeix una llei que preveu aquest tipus d’unió amb incentius, la 
Unione di Comuni. 
 
P: Com es posen d’acord un municipi gran com Novara i una província petita com 
la de Novara. Quin rol ha de prendre cadascú? 
 
R: La Província ha de tenir un rol de paritat, perquè existeix el risc que el municipi gran 
prevalgui sobre aquells petits. Per tant tots han de tenir una paritat. Això és fonamental 
per al respecte recíproc, perquè els municipis tenen autonomia decisional, amb el 
planejament general decideixen les opcions del propi territori. Amb el PTP hi ha elements 
de novetat. 
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La capital de província, per les funcions i dimensions que té, ha de dialogar amb el 
territori. Avui Novara està tancada, al contrari que els municipis circumdants, que cerquen 
Novara, perquè hi ha àrees, com a San Pietro Mosezzo, a l’oest de Novara, que és l’àrea 
industrial més gran del novarès, fa confí amb Novara. El municipi de San Pietro no pot 
continuar raonat limitadament en el territori, i el municipi de Novara no pot no 
considerar que fa confí amb una gran àrea industrial. En fi, algunes decisions s’han de fer 
per sobre dels confins administratius, en l’àrea urbana. 
 
Pel que fa a les estacions ferroviàries previstes, la de l’Alta Capacitat estarà en el municipi 
de Novara, mentre que la FNM serà al de Galliate. Jo no dic “vull fer l’estació aquí, i per 
això he de trobar la justificació”. Jo dic que l’estació s’ha de fer “aquí” perquè aquesta 
opció és la conseqüència de la relació entre municipis, d’una sèrie d’estudis 
d’aprofundiment que em diuen, d’entre totes les possibilitats analitzades, que és la més 
funcional, la òptima. Aquest hauria de ser el model que determina les decisions. 
 
Novara ha fet una opció d’anar aquí, sense altres opcions, però des del punt de vista dels 
transports no produeix cap efecte. És una àrea de difícil accés, interessant per altres 
infrastructures. No s’entén quin tipus de reordenació fer ni quina accessibilitat.  
 
P: Ha de ser el provincial el nivell de planificació del node? 
 
R: Jo crec que si. Per exemple, la línia AC recorre vuit municipis de Novara. Nosaltres 
hem firmat acords amb set, com ara per la variant de Galliate, que, mitjançant l’acord, Fs i 
FNM paguen una part. En els altres municipis a l’oest de Novara, on hi ha una ordenació 
de la viabilitat, la Província ha proposat una àrea, ha fet projecte... En definitiva, la 
província ha trobat l’acord amb els municipis per reorganitzar tota la viabilitat que queda 
tallada per la línia ferroviària, i ho hem fet a través de l’acord firmat a Roma. Amb Novara 
no. Això és ja significatiu, perquè s’entén que Novara és capital, amb la seva dimensió 
segurament té un altre poder de tractament, però en un marc general, ara cal recuperar 
qüestions que no havien estat previstes. 
 
Com dèiem abans, el Pla paisatgístic que havíem de fer amb Novara i altres quatre 
municipis al sud, només hem trobat acord amb els quatre. Al Borgomanerese també s’ha 
trobat l’acord. Jo no sé si Novara ciutat o aquesta administració té una visió molt limitada, 
per desgràcia, dels problemes, que a més afecten a les decisions del territori. 
 
P: Com pot haver-hi tantes dificultats si actualment hi ha el mateix color polític a 
la Província i Ajuntament de Novara? 
 
R: És pitjor que mai. Tot i haver la mateixa coalició a Municipi, Província i Regió, 
teòricament hauria d’haver una mateixa visió dels problemes i de les decisions. Però no és 
així. Demostra que, a vegades, haver el mateix tipus de coalició esdevé un element que, en 
comptes de afavorir els acords, els posa en discussió. En canvi a Galliate, on hi ha un 
ajuntament de centre-esquerra, l’acord s’ha trobat. Quan parlava abans del rol de la 
província, significa que cal anar més enllà del govern de la ciutat. Es tracta d’intervencions 
urbanístiques, territorials, infrastructurals, que van de manera transversal. Hi ha una 
decisió del territori independentment del color polític. Cal fer un salt de qualitat. 
Determinar decisions condivises i funcionals pel territori. Novara ha tingut un discurs que 
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l’ha separat dels altres municipis. Ara, en previsió de l’acord amb el Ministeri, algunes 
funcions, algunes relacions, s’estan recuperant, ja que l’estació serà aquí i no allà. Per tant 
Novara ha d’entendre que aquesta no és l’estació de Novara i punt. Hi haurà el nom de 
Novara escrit a l’estació, però en realitat és una forma de reorganitzar les funcions del 
territori. Amb un mapa a la mà, aquí hi ha Novara, Galliate i Cameri, que el PTP ha 
individuat com a àrea de la logística, del terciari i dels serveis, perquè tota l’àrea est de 
Novara roda al voltant d’aquests elements. Per tant, el creixement del Boschetto i del CIM 
indica on s’han de realitzar els serveis per a aquestes activitats (terciari, d’empresa, 
comercials). Això es va dissenyar fa un any i mig quan el projecte d’interconnexió no 
existia. S’intuïa que aquesta era una àrea lògica per intervenir. Només demanem que les 
coses es facin d’acord amb el PTP. 
 
P: Qui ha de gestionar la intermodalitat, quina entitat? 
 
R: Tenim el CIM i les entitats al seu interior, tenim el Boschetto i el hukepack. Pel que fa a 
les mercaderies tenim el projecte de recuperar mercat de la carretera al ferrocarril (per 
problemes ambientals, d’accidents, de costos) a través d’una millora complexa del servei 
ferroviari. Verona ha avançat abans en el mateix sentit que volem a Novara.  
 
En la recerca (es refereix al llibre de Censis, 2003) dóna una sèrie d’indicacions al respecte. 
Segurament la Província haurà de donar una sèrie d’estímuls als municipis per arribar a un 
consens. L’aspecte fonamental, sigui com sigui, és que hi hagi diàleg, concertació, 
discussió sobre les opcions que han de millorar els sectors fonamentals. No hem d’oblidar 
que tenim el milanese a pocs quilòmetres. Milà veu amb interès el nostre territori perquè 
tenim àrees lliures, amb una alta qualitat de vida, en relació a Milà. 
 
Hem de recordar també que al llarg de tota l’Alta Capacitat italiana, de parades com la de 
Novara (ciutat petita) només hi seran a Novara i a Reggio Emilia. Totes les altres són 
ciutats grans. El grup Fs ha considerat important fer el node de Novara, quan podria 
haver-se’l estalviat.  
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