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1. Introducció i Antecedents.
La tesina següent s’emmarca dins el màster de Sistemes d’Informació Geogràfica de la
Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya durant el curs 2012 – 2014 i es
desenvolupa amb el context de l’estudi de promoció econòmica de la Conca de Barberà,
comarca on resideixo i la qual m’ha despertat la curiositat d’efectuar aquesta tesina per veure
l’estat actual del sòl industrial, els tipus d’activitats que s’hi duen a terme i com a
conseqüència, realitzar l’estudi per la promoció econòmica basant-me amb els fonaments
adquirits durant el màster per tal de trobar solucions SIG als problemes plantejats.
Actualment no existeix cap tipus de Sistema d’informació ni de base de dades per part de
l’administració que interactuïn directament amb la situació actual de les parcel·les industrials a
la Conca de Barberà, fet que demostra la no coneixença dels ens municipals en front l’estat i
situació de les parcel·les requalificades com a parcel·les industrials.
Aquest fet provoca una falta econòmica o una falta d’eficiència per part dels ens municipals
per a crear i desenvolupar economia municipal oferint els terrenys qualificats com a parcel·les
industrials a les empreses, i per altra banda, actualment poden tenir un ús diferent sense tenir
tanta repercussió econòmica com seria la creació de noves empreses i fàbriques creant així
nous llocs de treball.
Realitzar aquesta tesina comporta la motivació de conèixer la situació real i actual de les
parcel·les qualificades com a sòls industrials, la coneixença d’aquestes zones pels ens
municipals i el possible desacord amb l’ús de les parcel·les industrials, és a dir, els diferents
usos que s’hi donen en un àmbit no industrial.
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2. Objectius i Finalitats.
L’estudi de promoció econòmica comarcal, es resumeix amb aquesta memòria que inclou
càlculs, mapes i explicacions tècniques corresponents a la creació del SIG que té com objecte
facilitar que la promoció pugui ser considerada i analitzada des d’un punt de vista econòmic
aplicant les tècniques SIG corresponents i que pugui ser intel·ligible per qualsevol persona o
ens municipal o comarcal.
L’objectiu principal d’aquesta tesina és fer un estudi de promoció econòmica de la comarca
amb el propòsit de reflectir la situació actual dels polígons industrials, comerços i establiments
que s’hi troben, parcel·les amb activitat industrial, parcel·les sense activitat econòmica, naus o
edificacions en venda o lloguer, estat de construcció actual o sense construir i l’activitat
econòmica que s’hi porta a terme.
També és farà un estudi de les infraestructures de transport properes a les diferents zones
industrials, determinant així possibles millores.
Com objectiu secundari, es farà un estudi d’una possible implementació d’un nou polígon
industrial seguint uns criteris personals que s’esmenten detalladament a l’apartat
corresponent.
L’estudi de promoció econòmica té la finalitat d’aportar la informació necessària per a
extreure conclusions coherents i també tenir aquesta informació georeferenciada per a poder
crear el SIG de promoció econòmica.
La finalitat d’aquesta documentació és reflectir l’elaboració d’una base de dades creada des de
zero i georeferenciada, l’elaboració dels anàlisis corresponents per obtenir els resultats i
conclusions adients, un estudi de camp de les parcel·les per a conèixer el seu estat actual,
comunicació amb els ens municipals i comarcals per obtenir informació sobre les parcel·les i
poder establir, tant de forma escrita com en forma d’aplicació web, els resultats obtinguts.
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3. Metodologia, Base teòrica i Desenvolupament.
Inicio aquest projecte amb els coneixements teòrics i metodològics apresos durant el transcurs
de l’horari lectiu del curs i la realització dels diferents projectes en cada mòdul.
Aquest projecte va molt relacionat amb tot l’estudi analític que hem après i la part
de programació. Realment, fer una tesina com aquesta recorda tota la part d’urbanisme,
anàlisis econòmic, metodologia de capes i programació web.
A partir de l’obtenció de la informació d’empreses, zones industrials i demés informació
necessària, crearia un SIG generant temàtics segons tipologia, Creació del visor lleuger que
permeti consultar aquest SIG i finalment extreure unes conclusions de l’estudi i possible
aplicabilitat del projecte on es contemplaran possibles millores.
El procediment de desenvolupament de la tesina s’ha dividit amb 4 fases diferents on s’ha
realitzat els diferents punts enunciats per a cada fase.
1a Fase - Buscar la informació i disseny de l’aplicació web:
•
•
•
•

Buscar mitjançant internet els SHPs necessaris per a realitzar aquest estudi.
Conversió dels fitxers SHP amb el dàtum del sistema de coordenades corresponent.
Parlar amb els ens municipals.
Crear el disseny de l’aplicació web.

2a Fase - Creació de les Bases de dades:
•
•
•
•

Extreure els llistats de les parcel·les qualificades com a sòl industrial.
Crear un primer visor on ajudi identificar aquestes parcel·les.
Fer el treball de camp, anotar la informació de les parcel·les.
Bolcar la informació del treball de camp a les BBDD.

3a Fase - Anàlisis SIG i desenvolupament aplicació web:
•
•
•
•
•

Unir la informació de les BBDD amb les Capes corresponents.
Realitzar tot l’anàlisi corresponent amb les diferents informacions.
Crear les capes resultants necessàries.
Extreure els resultats.
Implementar tota la informació a l’aplicació web per a que aquesta sigui totalment
funcional.

4a Fase – Redacció, conclusions, possibles millores i presentació:
•
•
•
•

Redacció de la tesina.
Redacció de les possibles millores.
Redacció de les conclusions.
Redacció i preparació de la presentació.
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4. Estudis realitzats:
A continuació es presenten els diferents estudis realitzats a partir de la informació aconseguida
mitjançant els processos que s’han explicat al punt anterior. Com que és el resum de la tesina,
no inclou els estudis per municipi ja que sinó s’allargaria molt.

4.1. Estudi de sòl industrial:
Aquests estudis s’han realitzat de forma individual primerament, per poder veure uns resultats
i extreure conclusions en funció dels municipis i possibles dèficits que puguin tenir, d’aquesta
manera, es poden obtenir uns resultats globals i tenir una impressió més fiable a nivell
comarcal, tot i que primer presento l’estudi de la Conca de Barberà per entendre tots els
procediments executats a posteriori d’aquest estudi.

4.1.1. Comarca – Conca de Barberà.
INTRODUCCIÓ
El present estudi recull la informació i els resultats necessaris per a poder extreure unes
conclusions de l'estudi dels polígons industrials a la Conca de Barberà, de forma que, aquests
resultats també seran comparats amb la situació actual de la comarca que es descriu a
continuació.
Els càlculs estadístics que s'han realitzat es troben a l'annex 1 – Càlculs, allí es recullen tots els
càlculs dels municipis els quals s'ha realitzat l'estudi de polígons industrials.
Comentar d’avant mà que no tots els municipis tenen parcel·les classificades com a sòl
industrial, llavors òbviament no s'ha realitzat l'estudi d'aquests municipis, tot i que són
esmentats a un altre estudi que he realitzat per tal d'ubicar un nou polígon industrial a la
Conca de Barberà seguint una sèrie de guies i punts que he cregut lògics per a la possible
implementació i requalificació del sòl.
Per completar l'estudi, he realitzat petits estudis relacionats amb les xarxes de comunicació,
tant la xarxa viària i la xarxa de ferrocarril, per tal de ser coneixedor de la importància de
l'exportació i la ràpida comunicació amb les vies ràpides.
OBJECTIUS
Per obtenir uns resultats globals pel que fa a la referència de parcel·les industrials a nivell
comarcal, primerament m’he centrat en extreure resultats parcials de cada municipi.
D’aquesta forma, puc obtenir una visió més global de l’entorn comarcal i de pas, observar els
diferents casos a nivell municipal per a trobar solucions més globals i solucions més puntuals
segons els casos.
METODOLOGIA
Per a realitzar i aconseguir els objectius proposats, realitzaré diferents mapes temàtics en
funció dels municipis fent ús de l’estat de venta i/o lloguer, l’estat constructiu que es troba i
l’activitat que es du a terme. Tots aquests mapes, estaran acompanyats dels càlculs de l'annex
Albert Sanahuja Llopis
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1, on se'ns mostrarà amb més claredat els conceptes de dimensionalitat fent ús de les àrees
com a mesura i l’ús de percentatges per a referències.
DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI
Tal i com s'ha comentat amb anterioritat, realitzaré l'estudi basant-me amb les dades
numèriques extretes amb els mètodes de “Statistics” de les bases de dades dels fitxers
“shapes” utilitzats que també serviran per desenvolupar els mapes amb els diferents estats de
“venta i/o lloguer”, “construït o no construït” i el de “tipus d'activitat que es desenvolupa.
Primerament, podríem distribuir la comarca de la Conca de Barberà de la següent forma:
Àrea de la Conca de Barberà.
Àrea
Percentatges
65024 Ha
TOTAL
1,3262 %
ZONA URBANA
862,344 Ha
0,501 %
325,76 Ha
ZONA INDUSTRIAL
98,173 %
ZONA AGRÍCOLA-BOSC 63835,896 Ha
Taula 1, Distribució zonal de la comarca

POLÍGONS
Nom
Plans d'en Jori
El sòl de l'horta
Polígon Lluís Companys
PP 04 – Camí dels esmoladors
PP 19 – Les tres eres
PP 22 – Revibasa
S/N Montblanc 1
S/N Montblanc 2
S/N Montblanc 3
S/N Montblanc 4
Goma-Camps
S/N Solivella
Zona industrial – La Plana
Camí de Barberà – Frida
Camí de Barberà – La Salida
Polígon industrial de la Barquera
S/N Santa Coloma de Queralt 1
S/N Santa Coloma de Queralt 2
S/N Santa Coloma de Queralt 3
S/N Santa Coloma de Queralt 4
POLÍGON LES VINYES
Antiga Bòbila Francolina
Les Eres
S/N L'Espluga 1
S/N L'Espluga 2
S/N L'Espluga 3
SAU 6A Les Eres
SAU 6B Les Eres
Poligon industrial Barberà
S/N Barberà 1
S/N Barberà 2
Argelaguer
TOTAL

Àrea
56,43 Ha
2,15 Ha
7,96 Ha
10,19 Ha
12,59 Ha
1,51 Ha
6,46 Ha
10,45 Ha
3,12 Ha
11,92 Ha
2 Ha
1,78 Ha
5,05 Ha
5,25 Ha
1,19 Ha
62 Ha
15,71 Ha
4,54 Ha
3,42 Ha
12,55 Ha
42,88 Ha
0,99 Ha
8,73 Ha
0,42 Ha
3,76 Ha
1,01 Ha
10,01 Ha
7,3 Ha
5,24 Ha
2,38 Ha
4,78 Ha
1,99 Ha
325,76 Ha

Parcel·les
36
4
38
16
34
4
5
23
2
13
2
9
6
3
3
78
45
33
10
13
28
5
20
1
2
5
19
16
15
3
4
4
499

Taula 2, Polígons, àrees i nombre de parcel·les
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ESTAT DE VENTA i/o LLOGUER
Àrea de la zona industrial de la Conca de Barberà. Estat de venta.
Nombre
Àrea
Percentatges
499
325,76 Ha
TOTAL
253
50,826 %
165,57 Ha
NO
49,174 %
246
VENTA i/o LLOGUER
160,19 Ha
Taula 3, Estat de venta a la comarca

Podem observar que aproximadament al voltant del 50% de les parcel·les classificades com a
sòl industrial no estan en venta, fet que significa que segurament no s'hi produirà activitat
industrial en aquest 50%.
ESTAT CONSTRUCTIU DE LES PARCEL·LES
Àrea de la zona industrial de la Conca de Barberà. Estat de construcció.
Àrea
Percentatges
Nombre
TOTAL
325,76 Ha
499
194,02 Ha
59,559 %
313
CONSTRUIT
NO CONSTRUIT
131,74 Ha
40,441 %
186
Taula 4, Estat de construcció a la comarca

Veiem que hi ha casi un 60% de les parcel·les construïdes amb alguna edificació, això ens
permet veure que hi ha parcel·les que estan en venta i/o lloguer i que estan construïdes, al
voltant d’ un 10% compleixen aquesta condició.
TIPUS D'ACTIVITAT
Àrea de la zona industrial de la Conca de Barberà. Activitat.
Nombre
Àrea
Percentatges
499
TOTAL
325,76 Ha
312
NO
188,59 Ha
57,892 %
80
26,753 %
INDUSTRIA
87,15 Ha
SERVEIS
24,86 Ha
7,6314 %
85
0,0767 %
1
AGRÍCOLA
0,25 Ha
7,6467 %
21
CONSTRUCCIÓ
24,91 Ha
Taula 5, Tipus d'activitats a la comarca

Aquí ens referim al tipus d'activitat econòmica que es duu a terme en les parcel·les industrials
de la comarca, primer destacar que hi ha una gran majoria de parcel·les que no s'hi duu a
terme activitat industrial, cal mencionar que hi ha molts magatzems que es guarden
maquinària pesada agrícola i l'altre gran majoria d'aquestes parcel·les són camps de cultiu. Tot
i així, veiem que l'activitat industrial com a tal té una forta representació amb més del 25% i
després el segueixen les activitats de serveis i construcció amb menys d'un 10% cadascuna. Hi
ha un cas excepcional que està classificada una parcel·la d'una cooperativa agrícola com a sòl
industrial.
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4.2. Estudi de proximitat dels polígons industrials:
Els estudis de continuació, reflecteixen la proximitat dels polígons industrials amb els dos
camps que s’han considerat més adequats pel transport de mercaderies, matèries primeres i
demés tipus de transports que necessitin els diferents polígons industrials de la comarca, per
això, s’han fet els càlculs de proximitats adients per a la xarxa viària, considerant així els punts
d’accés a les vies ràpides, i la xarxa ferroviària, on s’ha considerat les estacions com a punts de
proximitat.

4.2.1. Xarxa viària – Accés a les vies ràpides.
CÀLCULS I MAPES DE DISTÀNCIES
Com he comentat anteriorment, s’ha realitzat els càlculs de distàncies entre els diferents
polígons i els punts d’accessos amb l’eina de proximitat. He creat una nova capa amb
informació dels accessos a la AP-2 i A-2 i s’ha efectuat el càlcul de distàncies.
S’han obtingut els mapes de les pàgines següents juntament amb el resultat de la taula de
continuació on es poden extreure les següents conclusions.
El primer mapa indica la distància dels polígons als punts d’accés mentre que el segon mapa es
fa un buffer des dels punts d’accés per a veure l’abast de distància per a la possible
implementació d’un nou polígon industrial.

Taula 6, Distàncies dels polígons als punts d'accés

Podem observar que casi tots els municipis de la Conca de Barberà, tenen l’accés més pròxim a
la AP-2 excepte Santa Coloma de Queralt que l’accés més proper a una via ràpida és el de la A2.
La majoria dels polígons es troben a una distància inferior als 6 kilòmetres de la AP-2 excepte
Solivella (6.7km) i Sarral (mitjana de 8km aprox.). Aquest últim és el que està situat a més
distància, ja que el municipi està situat al mig de la comarca. Això no és inconvenient, ja que
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així també li queda menys distància la A-2 respecte els altres municipis, encara que tingui el
punt d’accés a més de 12 kilòmetres.
Santa Coloma de Queralt, situat al Nord-Est de la comarca, ubica els seus polígons a una
distància inferior als 12 kilòmetres del punt d’accés de la A-2.
Es pot concloure que, en general no hi ha massa distància entre els polígons i els punts d’accés,
establint així que ha d’existir un transport de mig recorregut en funció de l’activitat econòmica
de les industries.
Els punts de millora en funció de l’estudi recaurien en la C-241, des de Sarral a l’AP-2 i des de
Santa Coloma de Queralt fins a la A-2. Òbviament, també seria necessari la millora de la
carretera C-241 entre Sarral i Santa Coloma per agilitzar la intercomunicació de la pròpia
comarca.
També s’haurien de potenciar i millorar les carreteres comarcals secundàries per a la millora
de comunicació dels polígons actuals i la possible implementació de nous per activar
l’economia d’aquests municipis en qüestió.

4.2.2. Xarxa ferroviària – Estacions
CÀLCULS I SOLUCIONS
L’estació del Polígon Industrial, no està adaptada als passatgers, fet que podria dificultar
l’arribada de treballadors a la zona industrial ja que aquest polígon, només es pot arribar
mitjançant transport privat tal i com es pot observar a la imatge 1, Estacions actives pel
transport de mercaderies.

Il·lustració 1, Estacions de transport de mercaderies

L’estació de Vimbodí, tot i ser apta, no existeix el transport de mercaderies ja que no hi ha
polígons industrials definits als voltants de l’estació com es veurà a la taula 1, Distància entre
les estacions i els polígons.
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Taula 7, Distàncies entre estacions i polígons

Com podem observar, la majoria de polígons que en el seu municipi no tenen estació
ferroviària, les estacions més properes estan situades al municipi de Montblanc, la capital de
comarca.
Els polígons més allunyats són els de Santa Coloma de Queralt, situats al Nord de la comarca a
més de 20km, fet que anul·la la possibilitat de qualsevol transport de mercaderies mitjançant
la xarxa ferroviària, igual que els polígons de Sarral tot i estar entre 8 i 9km aproximadament.
Valoro positivament la implementació de l’estació del Polígon industrial dels Plans d’en Jori per
agilitzar el transport de mercaderies al polígon industrial més gran de la comarca, tot i que
s’hauria d’habilitar també el transport de passatgers per agilitzar i facilitar l’arribada dels
treballadors a la zona industrial.
Per altra banda, l’absència de polígons al municipi de Vimbodí fa que l’estació no sigui
adequada pel transport de mercaderies cara als polígons industrials propers deixant-la així fora
de servei, tot i ser apta pel transport de mercaderies, no és actualment funcional.

4.3.

Estudi de possible implementació de nou sòl industrial.

CRITERIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Municipi sense polígon industrial delimitat.
Proximitat inferior a 12km de l'accés a vies ràpides.
Proximitat inferior a 4km d'una estació de tren.
Més de 500 metres de qualsevol PEIN.
No envair Espai Natural de Protecció Espacial.
Més de 500 metres d'un riu o xarxa hidrogràfica.
Pendents del terreny inferior al 20%.
Mínim 1Ha de superfície.
Població de més de 500 habitants

Amb aquests criteris es pretén trobar la millor ubicació possible pel nou polígon industrial i de
pas, localitzar el lloc exacte de la seva construcció.
Albert Sanahuja Llopis
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5. Aplicació web SIG:
Aquesta aplicació web s’ha creat per a complementar els estudis que s’han desenvolupat i per
poder facilitar la informació de forma gràfica a través d’internet a qualsevol usuari que es
connecti a l’enllaç següent.
Per a una correcta visualització de tot l’entorn es recomana utilitzar els navegadors; Google
Chrome, Modzilla Firefox Internet Explorer versió 10 o superior.
URL Visualitzador: http://mymaps-asl.comyr.com/APP_TesinaSIG/visualitzador.html

Il·lustració 2, Captura de pantalla aplicació web

5.1. Implementació i Desenvolupament.
Tal i com es mostra a la il·lustració 2, al iniciar l’aplicació es pot observar la capa base del mapa
topogràfic que ofereix el servei web del ICC juntament amb els límits comarcals.
S’ha desenvolupat mitjançant els llenguatges de programació HTML (acrònim Hyper Text
Markup Language) dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d'hipertext, CSS
(acrònim Cascading Style Sheets) és un llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure la
semàntica de presentació (l'aspecte i format) d'un document escrit en un llenguatge de
marques i JavaScript és un llenguatge script basat en el concepte de prototipus (herència per
delegació).

Il·lustració 3, Capes Base de l'aplicació

Tots aquests llenguatges de programació s’han utilitzat per crear l’aplicació, que s’ha basat en
desenvolupar-la mitjançant la API de Google Maps v3. Són una sèrie de funcions, llibreries i
eines que faciliten la creació de pàgines web a nivell d’usuari per a personalitzar, amb les capes
base de Google Maps, implementar la informació georeferenciada creada pel propi usuari.
Albert Sanahuja Llopis
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5.2. Funcionalitats.
L’aplicació web presenta diferents funcionalitats. La més senzilla és la d’activació de capes.
Clicant sobre les diferents capes, s’obre un menú d’informació de l’objecte seleccionat.

Il·lustració 4, Capes disponibles

També hi ha una funció de localitzar polígons on podem escollir d’una llista, qualsevol dels
polígons que es troben a la comarca, aquest fa un zoom al polígon seleccionat i crea una marca
on t’informa de la longitud i latitud del polígon industrial.

Il·lustració 5, Localització de polígons

S’ha implementat l’eina de localització de parcel·les industrials en venta i/o lloguer. Aquesta
eina, s’utilitza seleccionant el municipi que es vulgui consultar quines parcel·les hi ha en venta
o no. Es crea una llegenda amb un mapa temàtic, i clicant a sobre de les diferents parcel·les, es
pot observar la informació que conté.

Il·lustració 6, Localització parcel·les
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Aquestes eines, tal i com indiquen els seus noms, fan diferents
funcions. Hi ha una funció de geolocalització que, donant permís al
explorador utilitzat, detecta la teva geolocalització actual. També
existeix la funció de fer un zoom al marc de la comarca, per si marxem
de la zona, poder localitzar-la ràpidament. També podem netejar les
diferents marques que em creat o que se’ns queden de forma residual
al visualitzador. Hi ha una funció de reiniciar el mapa i tota l’aplicació
directament. Per acabar, l’última eina que s’ha inclòs és la de imprimir
el mapa, et fa una captura de pantalla del mapa i et permet que
l’imprimeixis amb la impressora o en format PDF si es té el software
pertinent.

Il·lustració 7, Eines

Finalment, l’ultima funció que he creat és la de calcular rutes a través de l’API de Google Maps,
amb la particularitat de que el destí ha de ser un dels polígons de la Tesina, aquesta
funcionalitat servei per trobar la ruta i les indicacions exactes des de qualsevol lloc als
diferents polígons industrials de la Conca de Barberà. Es pot dir que és un calculador de rutes
específic per l’àmbit de treball que s’ha creat entorn a la tesina. Juntament, hi ha la pestanya
d’Indicacions que indica tot el recorregut de forma escrita des del punt d’origen fins al destí
seleccionat.

Il·lustració 8, Calcular rutes

Il·lustració 9, Indicacions
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6. Conclusions i Aportacions.
Es pot concloure amb aquesta informació tant estadística com geogràfica, que la Conca de
Barberà en general, necessita plans d'activació i recuperació econòmica ja que no s'aprofita
actualment tot el potencial de les parcel•les classificades com a sòl industrial.
Per altra banda, veiem que un 45% dels habitants de la comarca estan ocupats per la indústria
tal i com s'ha esmentat al principi de l'estudi ja que hi ha una gran part del sòl per habitants
dedicada a la indústria, tot i així s'hauria d'estudiar la taxa de paro actual per a poder extreure
conclusions més exactes pel que fa a la població ocupada. Aquest fet no es contempla en
aquest estudi.
Dels 9 municipis amb sòl industrial, 5 dels quals hi predomina la “no” activitat industrial,
s'hauria de veure detalladament a cada municipi els fets i els perquès de la no activitat, això
s'estudia detalladament en els estudis.
Veiem que, actualment els municipis de Montblanc hi predomina la indústria, realment és el
municipi que engloba la gran majoria de sòl industrial de la comarca. També veiem els casos de
Sarral i Vilaverd que han estat estudiats tot i puc comentar que tenen un gran índex d'ocupació
de les parcel•les industrials.
El cas de Solivella, al ser un municipi de pas entre Tarragona i Andorra, s'hi concentren serveis
en aquestes parcel•les industrials que té delimitades i també s'hi troba el cas particular de que
s'hi troba un celler cooperatiu de pagesos dins d'aquest sòl industrial.
Així doncs, observem que la Conca de Barberà és una comarca de pas entre les terres de
Lleida, Barcelona i Tarragona tal i com s'observa en els estudis de Xarxa Viària i Ferroviària
realitzats.
Aquest fet hauria de ser un factor positiu per a la implementació de noves indústries i de
creixement demogràfic a la comarca per tal d'activar l'economia de la zona.
La Conca de Barberà una comarca amb creixement poblacional, on potenciar la indústria, els
serveis i el turisme cultural. L’evolució demogràfica de la comarca ha estat positiva els darrers
anys, en un 10%, així com el saldo migratori. Similar ha estat l’evolució poblacional de la
majoria dels seus municipis.
Aquests creixements estan relacionats amb ser centres de serveis i d’activitat econòmica, amb
un bon nivell de dotació en equipaments escolars i els destinats a les persones grans, que en el
cas d’aquests tres municipis donen servei també als nuclis propers.
La capital i l’Espluga de Francolí estan ubicats a prop de les vies de comunicació principals el
que facilita la comunicació amb altres municipis i el seu paper de centres de rodalia. Santa
Coloma de Queralt, ubicada a la part muntanyosa, més llunyana a les vies de comunicació
principals, per la seva població i dinamisme també és centre de referència dels municipis del
seu entorn.
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A Montblanc hi viu un 33% de la població de la comarca, que conjuntament amb la que viu a
l’Espluga de Francolí i a Santa Coloma de Queralt concentren un 66% dels residents a la Conca
de Barberà. Tal i com es pot observar al Annex 1 de càlculs.
Els sectors serveis són els que ocupen major nombre de treballadors, l’any 2011, l’agricultura
també es present a la comarca, el sector vinícola és el de més expectatives de futur.
La Conca té un notable patrimoni cultural, històric, eclesiàstic i natural, el qual visiten moltes
persones al llarg de l’any, no obstant, el punt fort que representa aquest patrimoni ha de ser
potenciat com a turisme cultural, en aquest sentit es va crear la ruta del Cister i recentment,
s’ha aprovat un Consorci pel desenvolupament d’aquesta comarca, conjuntament amb l’Alt
Camp i l’Anoia.
La ubicació dels equipaments més necessaris a Montblanc, l’Espluga de Francolí i Sant Coloma
de Queralt els confirma com a municipis aglutinadors del seu entorn, Montblanc fa el paper de
capital comarcal, l’Espluga de segon centre i Santa Coloma de Queralt de subcentre comarcal
amb influència sobre la població dels municipis de l’entorn.
Per al polígon industrial de Montblanc que inclou els sectors Ctra. N-240 Plans d'En Jori, PP12,
PP13, PP14, PP15 i PP23, als municipis de Montblanc i l’Espluga de Francolí, podrien optar una
estratègia d’extensió amb l’objectiu de crear sòl per activitat econòmica en contigüitat amb sòl
urbà ja existent, en una posició de molt bona accessibilitat que no ha de generar problemes de
mobilitat al sistema d’assentaments i amb repercussió supramunicipal.
S’assenyala la necessitat que el desenvolupament d’aquesta àrea industrial internalitzi, dins
dels límits de viabilitat del sector, el cost de repermeabilització de les infraestructures viàries i
ferroviàries per tal de garantir la funcionalitat del connector ecològic entre l’Espluga de
Francolí i Montblanc i es recomana que s’assagin mecanismes de cooperació municipal.
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aquesta formació. També mencionar la meva parella, per tot el recolzament en moments
complicats que m’han ajudat a tirar endavant.
Tampoc em puc deixar tots els professors del màster, per la seva gran feina com a docents i
per tots els coneixements transmesos que m’han ajudat a créixer professionalment.
Agrair als companys de classe tots els cops de mà que m’han donat, la sinceritat i les bones
estones que m’han fet passar durant els descansos de les classes.
Finalment, agrair tot el suport que m’ha donat el meu tutor, Carlos Lamas López, el suport
incondicionat que m’ha donat durant tota la realització, els consells de com enfocar les
diferents parts, per ajudar-me i, donada la seva experiència, aconsellar-me amb directrius que
han sigut fonamentals per portar aquesta tesina a bon port.
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