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PRESENTACIÓ 
 
 

En els propers anys el Tren d’Alta Velocitat arribarà a Girona i a 
Figueres, i la nostra demarcació serà l’única de Catalunya que tindrà dues 
ciutats mitjanes amb TAV. Això pot implicar grans canvis per a l’economia 
de les nostres comarques, i cal que totes les institucions gironines ens hi 
impliquem per a treure’n el màxim profit. 

 
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, és una 

institució que des del principi ha promogut el debat sobre les 
infraestructures en general i el TAV en particular. Per aquest motiu hem 
cregut convenient publicar aquest llibre, fruit de la tesi doctoral de Jaume 
Feliu, perquè aporta idees i experiències que ens han de ser útils per pensar 
el nostre futur. 

 
El llibre ens planteja, en primer lloc, una reflexió teòrica sobre què 

significa l’arribada del Tren d’Alta Velocitat en una ciutat mitjana. Aquestes 
reflexions són un punt de partida necessari per a qualsevol estratègia que 
vulguem desenvolupar. En segon lloc, s’estudien tres casos, tres ciutats 
mitjanes, Lleida, Avinyó (França) i Novara (Itàlia), que tenen moltes 
característiques semblants a les ciutats de les nostres comarques. Moltes de 
les accions que s’han portat a terme en aquestes ciutats poden servir 
d’exemple per a aplicar-les en les nostres. Finalment es descriuen unes 
conclusions. Tot i que els casos estudiats en el llibre no corresponen a cap 
ciutat gironina, les conclusions i les recomanacions que se n’extreuen sí que 
són plenament aplicables a la ciutat de Girona o a la ciutat de Figueres. 

 
Una conclusió central de l’estudi és que el Tren d’Alta Velocitat no 

provoca grans canvis positius en l’economia només pel sol fet de ser 
construïda. Per a què provoqui transformacions importants, cal que els 
agents de la ciutat s’organitzin i planifiquin de forma conjunta com han de 
ser les polítiques al voltat del nou tren, de la nova estació. I aquesta ha 
estat, precisament, una de les funcions que ha volgut desenvolupar la 
Cambra de Comerç organitzant reunions amb els diversos agents de les 
ciutats i els responsables de les administracions catalana i espanyola, per a 
què del debat en sorgissin idees, propostes, acords per a aplicar en els 
propers anys. Gràcies a aquestes trobades, les institucions gironines hem 
pogut tenir un espai on obtenir informació, opinar i fins i tot una veu a 
l’hora d’incidir en les decisions governamentals. Però encara falta molta 
feina per fer, moltes qüestions per planificar, moltes estratègies per pensar. 
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Com a agenda a seguir en els propers anys ens poden ser de molta 

utilitat a les institucions gironines les recomanacions que es plantegen al 
final d’aquest estudi. En primer lloc, tal i com ja hem començat a fer, cal 
assentar una base institucional per debatre i liderar les transformacions del 
TAV, una base on hi participin el màxim d’agents interessats en la nostra 
ciutat. En segon lloc, cal emprendre la planificació, en termes físics i 
estratègics, dels diferents aspectes relacionats amb el tren (urbanisme, 
economia, accessibilitat, etc.).  

La primera escala de planificació que cal pensar és l’espai on s’ubicarà 
cada estació. És l’espai que sofrirà més canvis i que ha de ser un nou 
referent per a la ciutat. El disseny de l’espai correspon a cada consistori, 
però és important implicar la ciutadania, els empresaris, etc. en el seu 
disseny. 

La segona escala ha de ser la urbana. Tant Girona com Figueres són 
ciutats molt dinàmiques econòmicament que tenen uns límits reals que 
sobrepassen els seus propis municipis. Cal, doncs, pensar aquestes àrees 
urbanes com un conjunt. Un exemple són les estacions de mercaderies i 
com s’han d’articular en l’entorn de cada ciutat, com s’han d’articular amb 
els espais industrials, logístics i de serveis, quina accessibilitat han de tenir, 
quina complementarietat entre les ciutats de Girona i Figueres, etc..  

Finalment, la tercera escala ha de ser el conjunt de les comarques 
Gironines, perquè els avantatges del TAV han de ser aprofitats per totes les 
persones i empreses que es troben en aquest àmbit. Per aquest motiu cal 
incidir més que mai en la millora de les comunicacions i de l’accessibilitat a 
les estacions TAV des de les ciutats de la Costa Brava o les poblacions 
interiors de les comarques gironines.  

 
 
 
 
 
 

Domènec Espadalé 
 

President de la 
Cambra de Comerç de Girona 
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INTRODUCCIÓ 
 
 

Les ciutats i els territoris de les regions desenvolupades –com els de 
l’àmbit europeu– es veuen afectats per nombrosos canvis en les tendències 
econòmiques, socials i polítiques. En bona part són fruit de la 
reorganització econòmica a escala mundial. Una de les conseqüències 
d’aquest fet és la major necessitat de cooperació i competència entre les 
ciutats, independentment d’elements com la distància o les fronteres. El 
Tren d’Alta Velocitat en pot ser un bon exemple. Per un cantó, la Unió 
Europea afavoreix la construcció de xarxes transeuropees de transport que 
permetin a aquest àmbit ser més competitiu, a base d’acostar i integrar 
ciutats i territoris. Per l’altre, les diferents ciutats pugnen per existir com a 
node d’aquestes xarxes obtenint una estació de TAV; i esperen que la nova 
estació els permeti fer un salt qualitatiu com a pol organitzador del territori, 
essent un centre atractor d’activitat i de fluxos. 

El Tren d’Alta Velocitat va ser pensat originàriament per unir ciutats 
grans relativament allunyades entre si. Però entre les ciutats grans que 
conformen la xarxa de TAV s’hi troben també algunes ciutats mitjanes que 
resulten casualment afavorides per la construcció d’una estació, per raons 
purament de posició geogràfica. D’aquesta manera, una gran infraestructura 
en una ciutat de dimensió petita es pot convertir en una gran oportunitat de 
formar part d’una xarxa de tipus internacional o, com a mínim, d’una xarxa 
regional que gravita al voltant d’una gran ciutat. Sigui com sigui, moltes 
d’aquestes ciutats mitjanes prenen l’arribada del TAV com una oportunitat 
per posicionar-se en el nou territori que es configura, una oportunitat de 
desenvolupament local. 

I aquest és el tema del llibre, el desenvolupament local de la ciutat 
mitjana a partir del Tren d’Alta Velocitat. Més concretament, ens 
plantegem l’objectiu de saber quins són els mecanismes i els processos que 
permeten que realment es porti a terme un desenvolupament local a llarg 
termini a partir del TAV. Ens referim als «processos» perquè creiem que el 
desenvolupament local és el resultat d’un procés d’augment i reproducció a 
llarg termini dels recursos locals. I només descomponent els elements 
integrants d’aquest procés es podrà entendre quins són els factors més 
importants que permeten aprofitar les potencialitats del TAV. 

El punt de vista que predominarà és el de la ciutat. És a dir, que 
s’intentarà aclarir com reacciona la ciutat mitjana davant del nou element 
que s’hi construeix. No ens interessa tant el punt de vista de la 
infraestructura. Aquest només permet mostrar quines conseqüències, quins 
efectes, ha tingut el nou tren en els diferents contextos urbans, però és poc 
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útil per afavorir processos de desenvolupament local a ciutats amb una 
nova estació. El punt de vista de la ciutat és molt propi de la geografia: vol 
entendre la complexitat dels llocs i quines actuacions poden donar-se en el 
territori. Per tant, aquest llibre no vol mostrar quins efectes ha tingut el 
TAV, sinó quines polítiques, iniciatives, accions, planificacions han endegat 
les diferents ciutats estudiades. Els exemples han de ser útils per a ciutats 
que acolliran una estació TAV, com Girona o Figueres. 

Aquest és l’interès que manifestaven els responsables de la Cambra 
de Comerç, Indústria i Navegació de Girona –a qui agraeixo la confiança de 
l’encàrrec– quan van interessar-se per l’edició d’aquest llibre. Ha estat 
realitzat a partir de la tesi de doctorat titulada «Les grans infraestructures de 
transport i el desenvolupament de la ciutat mitjana. El Tren d’Alta Velocitat a les 
ciutats de Lleida, Avinyó i Novara» dins del doctorat de Medi Ambient, 
itinerari de Geografia en Ordenació del Territori i Gestió del Medi 
Ambient de la Universitat de Girona. Va ser dirigida per la doctora 
Margarida Castañer i presentada el febrer de 2005. 

 
 

OBJECTIUS, HIPÒTESIS I ESTRUCTURACIÓ 
 

Per estudiar els processos que permeten aconseguir un 
desenvolupament a llarg termini de les ciutats mitjanes a partir de la 
implantació d’una gran infraestructura com el TAV, es parteix d’una 
hipòtesi central recolzada en l’opinió de nombrosos estudiosos del territori: 
el desenvolupament local depèn tant de factors objectius com de factors 
subjectius (dels subjectes). Els factors que normalment han estat designats 
com a determinants per a què una estació TAV tingui èxit com a motor de 
desenvolupament han estat de caràcter objectiu, o material, com la posició 
de la ciutat en el territori, la posició de l’estació en la ciutat, l’accessibilitat, 
la qualitat urbanística i ambiental, el potencial econòmic. Totes elles són 
qüestions que es poden derivar d’una més o menys bona planificació 
urbana i territorial. Són qüestions bàsiques i ineludibles per aprofitar al 
màxim les potencialitats del TAV. Però també hi juguen altres factors de 
caràcter subjectiu, és a dir, la forma com s’organitzen els subjectes del 
territori, tant els locals com els supralocals. Les diverses formes d’interacció 
dels subjectes (administració municipal, provincial, regional, estatal, agents 
econòmics, socials, ambientals, companyies ferroviàries, etc.) són cada cop 
interpretades com un element cabdal en el desenvolupament dels territoris. 
D’aquesta manera, qüestions com la participació, acció conjunta, 
cooperació, negociació, projecte local, governance, etc. troben un renovat 
interès en la literatura sobre el desenvolupament territorial. Les diverses 
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formes d’organització seran objecte d’aprofundiment al llarg d’aquest 
treball. 

Un altre element principal de la recerca és la voluntat d’estudiar la 
«ciutat mitjana» com escenari del desenvolupament local. Entenc que no ha 
estat un objecte d’estudi privilegiat en les ciències del territori –no en va se 
l’ha qualificada d’«OGNI» (Objecte Geogràfic No Identificat)–, però crec 
que les recerques en aquest camp són de gran utilitat. S’entendrà que una 
ciutat pertany a la categoria de «ciutat mitjana», especialment en l’àmbit 
europeu, si compleix certes característiques quantitatives i qualitatives. Es 
tractaria de ciutats de dimensions reduïdes, entre els 20.000 i 200.000 
habitants, i amb unes característiques socials i funcionals fortament 
marcades per les relacions locals: caràcter homogeni de la societat però 
prou diversificat, arrels històriques, funcions territorials d’intermediació 
entre la gran ciutat i les poblacions regionals, existència d’equipaments i 
serveis de certa qualitat (educació, sanitat, producció, comunicació) gràcies 
a la capitalitat regional, etc.  

En el context europeu 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 ciutats en una 
posició avantatjada per acollir 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). 

 
El llibre s’estructura en cinc capítols. En el primer es realitza un estat 

de la qüestió dels conceptes «infraestructura de transport» i 
«desenvolupament local» i de la relació que s’estableix entre ells. Es posa 
especial èmfasi a recollir l’opinió crítica de diversos autors que defugen 
d’esquemes simplistes per interpretar el territori. En el segon capítol es 
descriuen noves teories del territori –teoria reticular, governance– que 
permeten repensar de forma diferent la relació entre infraestructura i 
territori. La nova base teòrica permet plantejar una nova metodologia per 
analitzar la implantació del TAV en una ciutat mitjana. Els capítols tercer, 
quart i cinquè estan dedicats respectivament a l’anàlisi de les tres ciutats 
escollides, Lleida, Avinyó i Novara. A cada cas d’estudi se li aplica la 
mateixa metodologia i se’n llegeixen unes conclusions sobre el resultat en el 
desenvolupament local. En el darrer capítol s’extreuen les conclusions i es 
redacten unes recomanacions per a les ciutats mitjanes que han de rebre 
una estació TAV. 
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Les aportacions més destacables d’aquesta recerca –almenys aquesta 
és la intenció– serien en quatre sentits. La primera és la construcció d’un 
cos teòric estructurat per comprendre la relació que s’estableix entre les 
ciutats i les grans infraestructures de transport. Es defensa que aquesta 
relació té unes característiques de complexitat que només és comprensible 
amb la descripció complexa del territori. La segona contribució 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. La tercera 
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 infraestructural. 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. 

 
La metodologia utilitzada per portar a terme la recerca es divideix en 

dos blocs, un de caràcter teòric i un altre de pràctic. En els dos primers 
capítols s’hi troba un treball de recerca bibliogràfica on es ressegueix què 
han escrit diversos autors sobre el tema que ens ocupa, especialment els 
que parteixen de nous plantejaments com la teoria reticular o la governance. 
Per a aquesta part ha estat fonamental el fons de la biblioteca del 
Dipartimento Interateneo Territorio de la Universitat i Politècnic de Torí 
(Itàlia). L’altre bloc el conformen els tres casos d’estudi. En aquest s’han 
utilitzat moltes i diverses fonts d’informació (bibliogràfica, dades 
estadístiques, mapes, entrevistes personals, treball de camp) gràcies a un 
seguit d’estades a cada ciutat. Les entrevistes personals, citades al llarg del 
text que segueix,  conformen una font d’informació molt important i es 
troben transcrites a l’Annex de la pròpia tesi de doctorat. 

 
Bé doncs, els desitjo una lectura profitosa dels textos que segueixen 

tot agraint l’ajuda a la correctora dels textos, l’Eulàlia, a la directora de la 
tesi, la Mita, a la meva dona, la Sole, i a en Lluís Parramon de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Girona. 
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CAPÍTOL I. INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL: ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 
 
1. Aproximació a infraestructura de transport i desenvolupament 
local 
 

La primera definició del mot «infraestructura», molt bàsica, però prou 
significativa, ens apareix en un diccionari general,1 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 infraestructures en el territori. Per un cantó, subratllem 
el «fet material» de les infraestructures i, per l’altre, evidenciem els lligams 
de les infraestructures amb el «fet econòmic» d’una societat. Mentre la 
vessant econòmica és la principal responsable, i el principal objectiu, de la 
construcció de les infraestructures, la naturalesa material de les grans 
infraestructures 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, les trobem, per 
exemple, en l’Estudi Socioeconòmic de l’Eix Transversal de Catalunya,2 «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 la 
Catalunya del 2000,3 «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 
infraestructures i classifiquen en dues grans categories, diferenciació que ja 
havia elaborat Hansen (1965): «infraestructures tècniques» i 
«infraestructures socials». Les primeres serien les infraestructures 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 infraestructures 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. 
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Una de les característiques principals de les infraestructures és, doncs, 
la seva importància per al desenvolupament econòmic. 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’infraestructures de 
les regions amb les capacitats de creixement era Biehl (1982, 1988). Segons 
aquest, una regió que disposi d’un bon nivell d’infraestructures 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 infraestructures 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 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 infraestructures 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’infraestructures, 
al nivell governamental que sigui, ha estat i és de gran interès estratègic per 
als governs que la porten a terme. Les infraestructures, al condicionar en 
gran mesura el desenvolupament econòmic i social d’una àrea, tenen un 
gran interès polític, sobretot perquè si no són construïdes pels governs, no 
les produirà ningú més. Al ser intensives en capital, l’elevada inversió que 
suposen pot ser assumida només, o en la seva major part, des del sector 
públic. Les infraestructures tindran, per tant, un alt grau públic (publicness), 
encara que en els darrers anys s’experimenta un augment percentual de 
participació privada en la seva construcció (García Quevedo i Viladecans, 
1999). 

Això ens planteja dos dels temes més estudiats referents a les 
infraestructures: el paper dels governs (de la inversió pública) en les 
infraestructures, i el paper de les infraestructures en el desenvolupament 
dels territoris. Efectivament, podem definir les infraestructures com el 
«capital públic» que permet als individus, organitzacions i empreses 
realitzar les se ves activitats. Una de les preguntes que es planteja als 
economistes és fins a quin punt és productiva la despesa pública en 
infraestructures. Però la reflexió que ens és de més interès en aquests 
moments és aquella que fa referència al paper de les infraestructures 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 
infraestructural com una precondició –suficient o necessària, aquesta serà 
una bona part del debat– per al desenvolupament econòmic (Hodder, B. 
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W. i Lee, R, 1974, Biehl, 1982). Però, el fet que una infraestructura de 
transport «permeti» el desenvolupament de l’activitat econòmica no 
significa que efectivament «comporti» un desenvolupament, econòmic o 
territorial. Això dependrà també d’altres factors, com veurem en els 
següents apartats. 

 
Progressivament, i estirant el fil del concepte «infraestructura», hem 

anat introduint el segon concepte on cal posicionar-se, «desenvolupament 
local». Llussà (1999) repassa l’evolució que ha tingut el concepte de 
desenvolupament en els últims decennis, i recorda que 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 
desenvolupament4 i la de la dependència.5 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) 
 
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 concepció del 
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terme on també es tenen en compte els usos per part de les generacions 
futures. És a dir, s’incorpora la noció de «desenvolupament sostenible».6

Concebre 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» –que predominarà en aquesta recerca– es refereix 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, a aquelles característiques que estan altament 
condicionades per la proximitat física. El segon, a les entitats que es 
distribueixen de forma homogènia i indiferenciada en l’espai. Tot i això, 
«Global i local poden travessar contemporàniament territoris concrets» 
(Giusti, 1990, p. 144). 

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 Amèrica, per descriure nous models econòmics de regions com 
la «Terza Italia», etc. Aquesta recerca es basarà en la noció de 
desenvolupament local per tractar el desenvolupament d’àrees urbanes en 
relació amb una gran obra de transport. 

L’estudi de les infraestructures 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 infraestructures 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 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 per al 
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, 

 14 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

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 infraestructures de transport es planteja entre un enfocament 
econòmic, que defensa els avantatges que pot comportar una obra de 
transport, i un enfocament ecològic, que 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. 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: (a) el funcionalista o de l’ecocompatibilitat del creixement 
econòmic, (b) l’ambientalista o biocèntric i (c) el territorialista o 
antropocèntric. En l’enfocament funcionalista, la paraula sostenibilitat 
acompanya i està supeditada al  principal terme, desenvolupament –com a 
sinònim de creixement econòmic il·limitat.7 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.), un enfocament que 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».8 
S’interpreta la degradació ambiental i la insostenibilitat com la conseqüència 
d’un procés de destrucció del territori,9 en bona part causat pel creixement 
de la forma d’assentament urbana contemporània. La sostenibilitat serà, 
doncs, una «sostenibilitat territorial».  

 
Per tant, entendrem el desenvolupament local a partir de les grans 

infraestructures 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. 

 
 
2. Relacions entre infraestructura i territori 
 

Molts autors creuen que cal repensar la relació entre les 
infraestructures i el territori (Offner, 1993, Plassard, 1997, Joignaux, 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 
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permeten entendre suficientment la natura d’aquesta relació i que no 
possibiliten plenament l’aprofitament de les potencialitats que una nova 
infraestructura 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 
infraestructurals 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 Zeppetella (1999), la principal funció d’aquests 
estudis és valorar l’interès d’una obra infraestructural. 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 infraestructural.  

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 es va començar a dubtar d’aquests resultats i del mètode usat 
per elaborar-los. Es va posar de manifest que el punt de vista adoptat pels 
tècnics en planificació d’infraestructures de transport era majoritàriament 
extern al territori al qual feien referència. Aquest punt de vista parcial –el 
punt de vista de la infraestructura– no permetia entendre correctament com 
s’adaptava el territori a la nova obra de transport, quines respostes diverses 
podia donar. A més, com escriu Governa (2001), el punt de vista parcial 
permet només entendre la infraestructura 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 infraestructures. 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 infraestructural.  

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 infraestructura i territori, dels 
mateixos conceptes d’impacte i efecte d’una infraestructura de transport.  
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2.1  ELS ESTUDIS SOBRE INFRAESTRUCTURES 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 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 empírics.  

Els «estudis empírics» han centrat l’anàlisi en dos temes, els que fan 
referència al transport públic i els estudis d’impacte. Els darrers estudis són 
els que ens interessen més, especialment per les crítiques que s’esmentaven 
al principi d’aquest capítol. Actualment, les crítiques –o almenys els dubtes– 
que susciten els 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 seva gènesi per entendre millor per què són 
criticats.  

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 pública que comportava la 
inversió infraestructural de les autopistes americanes va provocar la 
necessitat d’elaborar estudis que recolzessin tal inversió.10 Aquests estudis 
van centrar-se, en els primers moments, a observar com les infraestructures 
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 quantitatives 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 
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oficial d’estudi, l’«Estudi d’Impacte Ambiental»11 (EIA), la valoració 
preventiva de l’impacte d’una intervenció.12 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, RFA, 1974, a França l’any 1976, a la Unió Europea a partir del 1985 i 
a l’Estat espanyol a partir de 1988. 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 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 infraestructura 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 París13 i es van estendre, als 
setanta, a d’altres ciutats com Marsella i Lió. 
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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 infraestructures de transport en el territori. 
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En d’altres països hi ha hagut també una elevada producció d’estudis 

i reflexions sobre els transports, com ara a la Gran Bretanya. En la vasta 
cultura de 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 
infraestructura (estudis ex ante) o després (ex post). Com 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 l’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 territori.14
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2.2  CRÍTICA ALS CONCEPTES D’«EFECTE» I «IMPACTE» 
 

Però la problemàtica de la relació entre les infraestructures 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 –
especialment dins les ciències socials– discutits i discutibles. Es tracta dels 
propis conceptes d’«impacte» i d’«efecte», i de quina forma relacionen les 
infraestructures i el territori. 

Segons el diccionari, «efecte» és el resultat de l’acció d’una causa, i 
«impacte» és l’efecte d’una acció forta, brutal. Offner (1993) dubta que 
aquests termes siguin adients per descriure la relació entre infraestructura i 
territori, ja que desprenen, com veurem més endavant, una massa forta 
connotació determinística. En molts estudis, però, s’usen indiferentment els 
dos termes per indicar els impactes/efectes socioeconòmics d’una 
infraestructura 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 infraestructures 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 infraestructures elaborada per aquest autor: 
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FIGURA I-1. Tipologia d’efectes 
 

 

EFECTES

DIRECTES
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DE MIG 
TERMINI
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TRÀFIC-MOBILITAT 
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ECONÒMIQUES 

CONSUM DE SÒL
DESIFICACIÓ 
URBAN SPREAD 
POLARITZACIÓ 
ESTRUCTURA LINEAL 

 
 

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 
infraestructura de transport per carretera, per exemple una autopista, no es 
produeix una reducció del trànsit en la xarxa de carreteres adjacent a la 
nova infraestructura, ans el contrari, es comprova un creixement de la 
circulació (Cabodi i Ferlaino, 1999). Podríem generalitzar-ho dient 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 depenents 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 urbà 
(Di Giampietro, 1995). 

Els efectes indirectes, en canvi, poden ser de mig o llarg termini. 
Alguns els anomenen «efectes induïts». 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 Wear. 

 21 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

Després de la construcció d’una nova infraestructura 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 
Marsella15 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 
Wear16, l’augment del preu del sòl va ser només del 2%, mentre que les 
àrees travessades pel R.E.R. (Réseau Express Régional) de París17 i el metro 
milanès18 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 infraestructura 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’infraestructures 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...). 

 
“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) 
 
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). 

 
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 
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determinar i són, per tant, molt difícils de preveure. L’evolució històrica de 
cada ciutat, diferent segons cada cas, influirà decisivament en els resultats. 
 
 
2.3  EL MODEL SUBJACENT DELS ESTUDIS 
 

Els estudis que avaluen les possibles conseqüències d’una 
infraestructura de transport en el territori han evolucionat al llarg de la seva 
curta història. 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, un mateix model subjacent. Aquesta 
opinió és defensada també per Miralles (2002) quan parla del «paradigma de 
la causalitat» versus el de la «dialèctica». 

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 
comercial19 o els factors de localització de les empreses. Aquest últim cas 
l’exemplifica amb una recerca sobre el BART de Sant Francisco:20

 
“els transports col·lectius en general i el BART en particular no han tingut sinó 
impactes menors en l’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) 
 
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 francès,21 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 
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implantació de certs tipus d’infraestructures en certs tipus d’espais”. (Offner, 1993, 
p. 236) 
 
Burmeister i Colletis-Wahl (1997), des del punt de vista de 

l’economia, critiquen també els estudis tradicionals dels efectes de les 
infraestructures 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 
infraestructures 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 infraestructures 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 Dematteis (1995a), aquest 
és un error que la geografia i les ciències que estudien el territori han 
arrossegat durant molts anys. Segons l’autor 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 infraestructures puguin produir 

efectes estructurants o no, sinó en el fet de donar la responsabilitat d’això 
«únicament» a la ubicació geogràfica d’un node infraestructural en un lloc, 
sense tenir en compte que bona part de la responsabilitat recau en el propi 
lloc, en la dinàmica econòmica, social, històrica. Tot això confereix un 
paper determinístic a les infraestructures o a la tècnica en general. Segons 
Offner (1993), 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 infraestructura i dóna la responsabilitat 
directa a la nova obra de transport i a la seva localització. Això és el que 
creuen Hoyle i Smith (1992) quan consideren que els transports actuen com 
un factor «permissiu» més que no pas com un «estímul directe» per al 
desenvolupament econòmic o el canvi espacial. 
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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 entre el transport i el 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, no es poden preveure abans 
que succeeixin, ni es poden generalitzar per diferents casos. 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 infraestructures 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 infraestructures de transport segons aquests models 
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 infraestructura. Fins i tot pot donar-se el cas que la 
infraestructura 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 infraestructura 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. 
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En resum, s’hagués pogut produir un resultat, en paraules de 
Dematteis (1995a), de «suma positiva». En el cas contrari, el projecte 
infraestructural 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 complexitat.”22 (Dematteis, 1995a, p. 
41) 
 
  

3. Els efectes socioeconòmics del Tren d’Alta Velocitat  
 
En aquest apartat voldríem aprofundir més en el coneixement d’una 

tipologia d’infraestructura concreta, el Tren d’Alta Velocitat (TAV). 
Voldríem fer-ho 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. 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 (Bellet, 2000b; Martí-Henneberg, 2001a, Artís et aliï, 2002). 

Les conclusions semblen coincidir en 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 de 
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 produeixi. 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. 
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3.1  CASUÍSTICA: EL TAV EN CIUTATS MITJANES EUROPEES 
 

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 
TGV23 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 Dijon24 es revela que només un terç van tenir en compte el 
TGV per decidir la seva localització,  i només per a quatre empreses el tren 
va ser determinant, unes empreses de petita dimensió i molt 
especialitzades.25 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. 

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 
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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 clients 
de l’avió i del cotxe, ja que el recorregut amb París es fa en només dues 
hores i és, per tant, molt competitiu.26

Segons una enquesta de la SNCF elaborada el 199027 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) 
reflecteix 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) 
 
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) 
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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. 

Una altra ciutat, Avinyó, és un dels 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 Martí-Heneberg (2001a) és la ciutat de 

Mannheim, a Alemanya. 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. 
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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 poblada. 
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 
multinacionals importants 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 augment, així com la localització de noves empreses. 
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 veure. 

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 conseqüències, 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 en 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.  
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Espanya: la línia Madrid-Sevilla 
 

L’alta velocitat a Espanya (AVE) entra en funcionament el 1992. 
Segons un estudi de Menéndez (1998) l’AVE ha tingut un gran èxit en 
termes de competència amb l’avió.28 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 Còrdova. 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 llançadores29 rau en el ràpid 
servei, en l’alta freqüència i en el preu més barat (Bellet, 2000b). 

Puertollano (50.778 hab.) 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-Sevilla.30 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 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 
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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 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 situar a la ciutat a 39’ 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 Madrid (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 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 oportunitat (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 
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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 s’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 que poden estar 
relacionats amb la nova infraestructura, com la construcció d’un futur 
aeroport, una nova autovia, un Hospital Provincial, un pol tecnològic i un 
parc temàtic, anomenat de Don Quijote. 
 

Síntesi dels casos: efectes del TAV 
 

De l’estudi dels diversos casos, se’n poden extreure certs 
comportaments generals, que es podrien sintetitzar tal com segueix. 
 

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. 

 33 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

 
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 infraestructura i que, per tant, el TAV 
és un element més en la dinàmica socioeconòmica –encara que molt 
important. Com conclou 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) 
 
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 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 et alii, 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: 
 

 34 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

“... les infraestructures 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)  

 
 
4. 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 el proper capítol. 

Els diversos autors semblen estar d’acord en què la relació entre una 
gran infraestructura 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 infraestructura en una ciutat, per tant, són 
difícilment previsibles a mig i llarg termini, que són precisament els 
períodes en què es produeix el procés de desenvolupament local. En 
concret, i per al TAV, els autors conclouen que aquesta infraestructura 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 infraestructura 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 aquest llibre intentarem aprofundir en aquest 
sentit, en els mecanismes i els processos que permeten la relació entre 
actors territorials, i que estan en la base de desenvolupament endogen dels 
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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 
s’adapten perfectament 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 proper capítol, són les següents: 

 
Com hem d’entendre la relació entre una gran infraestructura i la ciutat, el que 

s’anomenen els «efectes»? 
 
Quins mecanismes permeten convertir la gran infraestructura 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 infraestructures i al propi concepte d’efecte, hem 
descrit que la correcta relació entre infraestructura 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 
infraestructura ha de convertir-se en un recurs local per ser aprofitat pels 
agents. Voldríem aprofundir en els mecanismes que fan possible que la 
gran infraestructura 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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1 Diccionari de la Llengua Catalana, Institut d’Estudis Catalans, 1995. 
2 Generalitat de Catalunya (1992). 
3 Garcia Quevedo, J.; Viladecans, E. (1999) 
4 de caire evolutiu i força determinista, explicava com la producció es desplaça 
progressivament, en fases, cap a zones menys desenvolupades. Autors bàsics són Colin 
Clark (1951), W. Rostow (1960) i Vernon (1966) (citats a Llussà, 1999). 
5 de tipus estructuralista, considerava que la causa del subdesenvolupament d’uns ho és 
també del desenvolupament dels altres (Myrdal, 1957; Hischman, 1958; Gunter Frank, 
1967, citats a Llussà, 1999). 
6 La World Comission on Environment and Development  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) 
7 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. 
8 “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) 
9 Com recorda l’autor, el territori no existeix en la natura. 
10 Un dels exemples d’això és l’estudi fet per la Highway Research Board americana l’any 
1957 (HRB, Special Report 28/1957) 
11 Estudis d’impacte ambiental (EIA) o Environmental Impact Assessment (EIA) els portaven a 
terme l’EPA (Environmental Protection Agency) 
12 Un manual reconegut d’aquesta metodologia és Methods of Environmental Impact Assesment, 
editat per Peter Morris i Riki Therivel, 1995. 
13 Les primeres recerques es fan el 1963-65 sobre el metro i la xarxa regional de trens 
parisencs. 
14 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). 
15 CETUR (1979), citat per Di Giampietro (1995). 
16 Banister (1985), citat per Di Giampietro (1995). 
17 Boulet (1973), citat per Di Giampietro (1995). 
18 Degani i Pozzi (1985), citat per Di Giampietro (1995). 
19 El cas del metro a la Villeurbanne de Lió (CETUR, 1979), o de l’obertura d’estacions de 
metro als afores lionesos i parisencs. 
20 Offner treu l’exemple de Christian Lefevre, «Transports collectifs et croissance urbaine: 
l’exemple des métros americains» Transports, nº 300, gener 1985. 
21 L’extreu de Effets socio-économiques du TGV en Bourgogne et Rhône-Alpes (DATAR, INRETS, 
OEST, SNFC, LET), juny 1986. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

 38 

                                                                                                                                             
22 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. 
23 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. 
24 663 empreses entre 1981 i 1994 (Martí-Henneberg, 2001a). 
25 Publicitat, finances i assessoria. 
26 El temps de desplaçament de París a Lió en TGV és de 2 hores i de 3 hores en avió. El 
nombre 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).  
27 Citada a Martí-Henneberg, 2001a. 
28 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. 
29 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). 
30 En total representen 14 trens diaris Puertollano-Madrid, i 13 Madrid-Puertollano (Artís 
et alii, 2002). 
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CAPÍTOL II. UNA NOVA BASE TEÒRICA PER A UNA NOVA 
METODOLOGIA D’ESTUDI1

 
 
1. La teoria reticular i la Governance 
 

La teoria reticular és un cos teòric que ha estat elaborat i divulgat pel 
professor Giuseppe Dematteis i altres membres del Dipartimento Interateneo 
Territorio de la Universitat i el Politècnic de Torí. Suposa una nova forma 
sistemàtica d’explicar el funcionament del territori a partir de quatre pilars: 
veure el territori com una entitat complexa, entendre les ciutats com a 
sistemes complexos, descriure el territori amb la metàfora de la xarxa, i 
reivindicar el paper proactiu dels agents en el desenvolupament local dels 
territoris (Feliu, 2005). 
 
 
1.1  UN TERRITORI COMPLEX 
 

En l’estudi del desenvolupament territorial hi ha hagut una evolució 
cap a la complexitat, o sigui, considerar el territori des de models o 
esquemes interpretatius on el temps i l’espai juguen un paper més rellevant. 
En aquest marc reapareix el debat sobre el concepte de «lloc» i quin és el 
seu rol en el nou marc econòmic, social i cultural que comporta el procés 
de globalització mundial (Harvey, 1989, Cooke 1990, Massey, 1993, 
Castells, 1997). 

Tota aquesta discussió ha afavorit, sobretot en la geografia, la 
substitució del concepte d’espai homogeni pel concepte de «territori», entès 
com una entitat complexa i multidimensional. Lefèbvre (1974) i  Raffestin 
(1980) ja havien parlat d’espai físic versus espai social, o espai versus 
territori. En aquest sentit, la territorialitat és generada a partir de l’espai, 
resultat de l’acció portada a terme per un actor del territori.2 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). Des d’aquest «paradigma territorialista» s’entén la 
gènesi d’un concepte central en la teoria reticular, el «milieu», un terme 
adaptat de la geografia vidaliana que es defineix com: 

 
“conjunt permanent de caràcters socioculturals sedimentats en una certa àrea 
geogràfica a través de l’evolució històrica de relacions entre els subjectes, al mateix 
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temps en relació amb les modalitats d’utilització dels ecosistemes naturals locals” 
(Dematteis, 1994, p. 15) 
 
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 
d’horitzontals, entre membres de la societat local, i unes altres de verticals, 
entre els actors locals i els components «territorials» del milieu. 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 quins elements del 
milieu poden convertir-se en recursos. 
 
 
1.2  TEORIA DELS SISTEMES COMPLEXOS 
 

L’epistemologia sistèmica pot ajudar a abastar i explicar la 
complexitat que ens trobem en el territori, evitant l’enfocament analític, que 
cerca un ordre ontològic mitjançant lleis i metodologies d’anàlisi (ciència 
nomotètica) i que se sustenta en unes relacions de causa-efecte que 
comporten una concepció reduccionista, simplificadora, causalista i 
mecanicista del territori (Conti, 1996). 

 Dels sistemes possibles, els 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, autoregular-se i reproduir-se 
ell mateix a través de la reproducció dels seus elements (Maturana i Varela, 
1984). Ens interessa perquè pot ser útil per a descriure el comportament de 
la ciutat en termes d’organització, estructura, obertura, tancament i 
acoblament estructural, tal com s’ha fet des de la biologia (Ibídem, 1984). 
El concepte de sistema autopoiètic es pot aplicar al territori a partir del 
concepte de Sistema Local Territorial (SLoT) definit com: 

 
“una agregació de subjectes en interacció recíproca els quals, en funció de les 
relacions específiques que tenen en un cert ambient o milieu local, es comporten, 
en certes circumstàncies,3 com un subjecte col·lectiu.” (Dematteis, 1993, citat per 
Governa, 1997, p. 40) 
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Per a la creació d’un SLoT s’acompleixen dos processos. 
Primerament, en un territori apareix un «sistema local», un agregat de 
subjectes que es comporten com un subjecte col·lectiu. Els subjectes 
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. És una entitat autopoiètica, la finalitat del qual és autoreproduir-se. 
En segon lloc, el sistema pot produir una sèrie de relacions estables amb el 
seu territori, amb el seu ambient local, formant així un «milieu territorial». 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 el determinisme ambiental (només de lligams verticals) i el 
determinisme espacial (només de lligams horitzontals). 
 
 
FIGURA II-1. Sistema Territorial Local 
 
 

 
XARXES GLOBALS (llargues)

XARXES LOCALS (curtes)
milieu social 

MILIEU TERRITORIAL

AMBIENT
(ecosistema)

SISTEMA TERRITORIAL 
LOCAL 

Desenvolupament

Sostenibilitat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: reproduït de Dematteis (2000b). 

 
 
1.3  REPRESENTACIÓ RETICULAR 
 

L’ús del concepte «xarxa» per representar els fenòmens territorials 
s’ha incrementat en els darrers anys (Pucci, 1996, Governa 1997). Així, es 
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distingeix entre xarxes tècniques, o xarxes-suport, xarxes funcionals i 
socials, xarxes virtuals, xarxes de ciutat, xarxes globals o supralocals i xarxes 
socials (social networks) (Dematteis, 1996). La representació reticular del 
territori permet descriure el comportament dels fluxos urbans des de dos 
punts de vista diferents. En primer lloc, les ciutats són els nodes del reticle i 
indiquen les relacions entre aquestes. En segon lloc, els agents socials són 
els nodes, i representen l’entramat de subjectes que tenen relacions entre 
ells. 

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 de l’SLoT. Però cal aclarir que la valorització, per ella sola, és una 
condició necessària però no suficient per endegar vertaders processos de 
desenvolupament local. 

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»  (Dematteis, 1995, 
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 infraestructurals), o bé programables (noves infraestructures). 

La segona –que es desprèn de la teoria dels avantatges competitius 
que proposa Porter, 1990– 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 de 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 interior certes externalitats específiques. 
 
 
1.4  EL LLOC COM ACTOR DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 

El Sistema Local Territorial, per tant, ha de ser entès com un agent 
essencial per al desenvolpament local, en tant que és una construcció 
mental que té correspondència, més que amb una realitat existent, amb una 
realitat projectual. Està dotat d’una personalitat distintiva i, al mateix temps, 
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«activa» (Governa, 2000a). A la ciutat –o l’SLoT– 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).  

Almenys hi ha dos elements que permeten convertir la ciutat en un 
actor col·lectiu. Un seria la «identitat»4, i l’altre és la construcció d’un 
«projecte local», entès com un projecte de desenvolupament de les 
especificitats i potencialitats del territori local sobre la base d’un pacte entre 
actors diversos i portadors d’interessos diversos (Governa, 1997). Per tant, 
diferents contextos territorials 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) 
 
El concepte de governance és d’utilitat per englobar les diverses 

transformacions que estan succeint en les darreres dècades en l’àmbit de les 
polítiques públiques territorials. Els canvis, fruit de la transformació del 
mode fordista a postfordista, han afectat tres facetes del territori. En primer 
lloc, 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 segon lloc, 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’administració. S’han multiplicat els nivells existents de 
govern real del territori i dels agents implicats en el desenvolupament local i 
regional. I en tercer lloc, els processos de planificació o, més exactament, 
els processos del «pla». En la planificació urbana i territorial es poden 
descriure unes tendències generals fruit de tots els canvis anteriors: visió 
estratègica de la planificació, equitat i participació ciutadana en l’elaboració 
dels plans, negociació i pacte entre diversos agents, públic-privat, públic-
públic, etc. La governance, com a nova forma d’abastar la complexitat del 
moment, es dirigirà a la gestió de dues lògiques noves, una externa i una 
altra interna. En primer lloc, la integració de les relacions verticals 
(multinivell) entre diverses escales de govern. I en segon  lloc, la interacció 
creixent dels agents en la xarxa local d’actors (Subirats, 2002). 
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2. El Tren d’Alta Velocitat i els nous paradigmes 
 
2.1  LA RELACIÓ ENTRE UNA GRAN INFRAESTRUCTURA I LA CIUTAT 
 

A partir de la teoria reticular, hem d’entendre que la infraestructura 
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, modificant la configuració –i formant part– del mateix territori. 
Aquesta concepció ha d’ajudar a superar el punt de vista sectorial de les 
infraestructures com un sistema tancat i tubular (xarxa-túnel), per un punt 
de vista de la xarxa necessàriament «porosa» i «oberta» al territori. En 
definitiva, cal substituir el concepte de «circulació» pel de «connexió», cal 
passar d’un paradigma «circulatori» a un de «connexionista»5 (Pucci, 1996). 

L’enfocament sistèmic ens ajuda a entendre que no es poden estudiar 
per separat els components d’una realitat complexa. En aquest sentit, un 
dels errors que s’han observat en els estudis sobre els transports consisteix, 
precisament, a voler isolar la variable «transport» del lloc on s’ubica. Offner 
(1993) creu que no es pot descontextualitzar la infraestructura de transport 
de les condicions polítiques, econòmiques i socials, i, com afegeixen Hoyle i 
Knowles (1992), històriques. 

La teoria sistèmica ens permet també observar una ciutat com un 
Sistema Local Territorial i ens permet veure la infraestructura com un 
sistema –en aquest cas no autopoiètic. Des del punt de vista de Maturana i 
Varela (1984), la relació que s’estableix entre els dos sistemes es podria 
descriure com un «acoblament estructural».6 És a dir que la ciutat tindrà un 
comportament i una evolució econòmica, social, urbanística pròpia, segons 
la seva configuració; no serà «determinada» per la infraestructura de 
transport, sinó únicament «condicionada» per aquesta. Com que cada ciutat, 
cada sistema urbà, és diferent, es portarà a terme un procés d’acoblament 
estructural, una adaptació, diferent per a cada una d’aquestes amb el mateix 
sistema de transport. Només si tenim en compte aquesta interacció 
complexa es podran utilitzar degudament els termes «efecte» i «impacte» 
socioeconòmic sense connotacions determinístiques. 
 
 
2.2  LA GRAN INFRAESTRUCTURA COM A RECURS ENDOGEN 
 

La teoria reticular ens permet entendre també quins són els 
mecanismes de relació que es poden produir entre una infraestructura de 
transport i un SLoT, mitjançant la metàfora de la xarxa. Per un cantó, 
podem descriure la infraestructura de transport com una xarxa tècnica o de 

 44 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

UNA NOVA BASE TEÒRICA 

suport. Per l’altre, podem descriure un sistema local territorial com una 
xarxa d’actors locals que tenen relacions horitzontals entre ells i relacions 
verticals amb el milieu territorial. Partint d’aquestes relacions, podem separar 
conceptualment dos processos en la interacció de les infraestructures 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, si es produeixen, es porten a terme de forma 
paral·lela en el territori, encara que s’analitzin de forma separada. 

La interconnexió entre dues xarxes es pot entendre, des del punt de 
vista tecnicorganitzatiu, com la connexió física de dues xarxes,  per 
exemple, la que permet la intermodalitat del transport. Però es pot entendre 
també, des d’un punt de vista politicosocial, com la connexió de xarxes 
socials i funcionals, per exemple de serveis, comercials, de temps lliure.  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 l’SLoT. 

 
“El node d’interconnexió complexa, en tant que 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 infraestructural arriba a formar part de 

l’SLoT, 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.7

La utilització que la societat, o els actors locals, facin del node 
infraestructural, 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, 
convertiria el node en un recurs per al sistema local. En aquest sentit, es 
podria distingir entre una territorialització funcional i una territorialització 
complexa. La primera, es produiria pel simple procés de localitzar un node 
infraestructural en un lloc, sense que existís cap tipus d’interconnexió –o en 
tot cas dèbilment– amb la societat local. El resultat, en termes urbans, 
podria ser la creació d’un «no-lloc»,8 i en termes de desenvolupament 
econòmic, una dinàmica de valorització simple del territori, explotant uns 
factors de localització sense cap necessitat d’autoorganització local. La 
segona forma de considerar la territorialització és quan la localització de la 
infraestructura es lliga als projectes i a les intencionalitats expresses dels 
subjectes locals, realitzant amb aquests sinergies i interaccions i, en 
definitiva, «jocs de suma positiva» (Governa, 2001). 
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Podem traslladar aquestes reflexions teòriques a una imatge (figura 
II-2) on s’exposen dues situacions diverses i contraposades. Podria tractar-
se d’una xarxa de Tren d’Alta Velocitat i de les estacions localitzades en les 
diverses ciutats del seu recorregut.  En un primer cas, l’estació TAV se 
situaria en una ciutat on es crearien lligams dèbils amb la xarxa local 
d’actors, amb una baixa capacitat de l’estació per generar 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.9 En el segon cas, el node infraestructural forma part de la xarxa 
local i manté relacions horitzontals amb els altres elements del mileu social. 
A l’entrar a formar part de la xarxa local, forma part dels recursos, es 
territorialitza. El milieu es fa més ampli, és reconegut pels agents com un 
recurs i és utilitzat per les estratègies locals. Aquestes estratègies poden 
potenciar projectes locals de tipus urbanístic (millora de l’accessibilitat, de la 
qualitat urbanística o social), econòmic (pols de desenvolupament, activitats 
econòmiques pròpies) o d’altre tipus (imatge, marketing urbà). 
 
Figura II-2. Incorporació del node infraestructural a l’SLoT 
 
 
 

Xarxa de transport

Xarxa local

Milieu territorial

Sense interconnexió
ni territorialització

Amb interconnexió
i territorialització

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 
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2.3  L’ACTUACIÓ DELS AGENTS IMPLICATS EN EL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

 
Per respondre la tercera pregunta convé considerar quins són els 

mecanismes –especialment els polítics– que han de fer possible la relació 
fructífera entre infraestructura i ciutat en termes de desenvolupament local. 
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, davant l’opinió de diversos autors, és la instauració de processos 
de governance. 

Els actors que interactuen en el procés de govern i planificació de les 
grans infraestructures de transport, i concretament del TAV, 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 de l’SLoT– i els agents supralocals –els que actuen a 
d’altres escales superiors, però, en tot, cas fora de l’SLoT.10 Per tant, el joc 
d’actors cal que es porti a terme en dos grans àmbits de relació. En primer 
lloc, entre els actors locals entre si. L’èxit d’aquestes relacions es mesura en 
el grau de cohesió del projecte local. En segon lloc, un joc vertical d’actors 
entre els diversos nivells administratius i les diverses escales de 
funcionament (relacions multinivell). L’èxit en aquest joc permetrà reduir la 
conflictivitat i facilitarà el procés de desenvolupament local. 
 
 
2.3.1  Govern de la xarxa interna: la infraestructura com a suport d’accions locals 
 

Com assegura Pucci (1996), la nova infraestructura 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 infraestructura de transport no és pas una 
«cosa», una realitat estàtica, sinó un suport d’accions, i afegeix que cal 
comprendre una nova obra de transport, 

 
“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 infraestructura de transport passa a ser, des d’aquesta perspectiva 

projectual, una poderosa oportunitat de transformació i de canvi, malgrat 
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l’existència d’unes tendències preexistents que tindran també, juntament a 
les condicions locals, molt de pes en l’evolució de la ciutat. 

Un dels aspectes més importants serà la creació d’un projecte local, 
que ha de permetre l’aprofitament dels recursos del milieu i també, tal com 
recorda Governa (1998), 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. Dit d’altra forma, és necessària 
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 (Berg i Pol, 1997). Els 
aspectes clau a estudiar de la capacitat d’organització interna dels agents i la 
creació del projecte local seran: l’«organització de l’administració»  
(adequació de l’escala espacial de govern o diferents competències dels 
nivells administratius, cooperació entre els municipis implicats), les «xarxes 
estratègiques» (aliances, partenariats, i la seva continuïtat temporal), el 
«lideratge» (quin actor l’exerceix, quina successió de líders involucrats dins 
un mateix projecte), les «condicions espacioeconòmiques» (capacitat de la 
ciutat per crear un nou projecte econòmic a partir de l’arribada del TAV, 
reconeixement de problemes, col·laboració), la «visió», el «suport polític», el 
«suport social», l’«acció i coherència» del conjunt del projecte (Berg i Pol, 
1997). 

 
 
2.3.2  Govern de la xarxa externa: la gestió de la conflictivitat i la cooperació vertical 

d’actors 
 

El govern de la xarxa externa es refereix al procés de col·laboració 
entre els diversos nivells de govern per aconseguir determinats objectius 
(Subirats, 2002), objectius que corresponen als diferents projectes que cada 
nivell administratiu té per a la nova infraestructura. Això pot fer sorgir 
conflictes importants entre les diverses escales territorials. 

Una explicació de la natura d’aquesta conflictivitat en el TAV es 
troba a Solans et alii (1996). Segons aquests, es poden distingir, almenys, 
tres tipus d’agents respecte el Tren d’Alta Velocitat. Per un cantó, els experts 
en transport i els gestors de les companyies ferroviàries; per l’altre, els planificadors 
territorials i polítics locals i regionals; i finalment els ambientalistes. Els autors 
comprenen que les voluntats i els projectes siguin divergents, encara que 
defensen els arguments dels planificadors territorials, en tant que el TAV ha 
de ser una obra pública, finalment, per al desenvolupament del territori. 

D’una manera semblant, Palermo (1998) creu que existeix, en el cas 
de les infraestructures de transport, una doble lògica: la necessitat 
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d’acomplir uns objectius generals i uns de particulars, que moltes vegades 
poden entrar en contradicció i conflicte. Per aquest motiu, cal no caure ni 
en una planificació únicament nacional de les infraestructures, d’escala 
vasta, ni en una excessivament localista i autoreferencial, que perdi de vista 
l’interès general. Cal trobar un terme mig, integrador dels dos punts de vista 
i de les dues necessitats, la local i la supralocal. 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 cognitives (Llussà, 1999). 

La governance urbana i territorial, aplicada en el camp de les 
infraestructures de transport, conté una forta necessitat de transcalaritat i 
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 molts casos, 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 infraestructura perquè els subjectes que operen a una 
escala local puguin negociar amb els nivells superiors la forma de lligar la 
infraestructura al propi projecte de desenvolupament. Aquest repte implica 
que el subjecte públic deixi de representar un paper de decisor i finançador 
de la infraestructura, per interpretar un rol de «pilotatge» i 
d’«acompanyador» del desenvolupament. 
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Figura II-3. Relacions internes i externes dels actors territorials 
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Font: Elaboració pròpia 
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3. Proposta per a una metodologia d’estudi 

 
A partir de la base teòrica assentada fins ara, es proposa una 

metodologia on s’indiquen els elements clau que cal tenir en compte per  
potenciar el desenvolupament local a partir del TAV. Es pretén 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. 
 
 
3.1  METODOLOGIES EXISTENTS COM A BASE PER UNA DEFINICIÓ 
 

Per elaborar la proposta és imprescindible remetre’ns a algun treball 
de base per elaborar una metodologia pròpia. Ens podem fixar, per 
exemple, 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 TAV. Aquest treball representa, segurament, 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 TAV.11 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 de cada cas d’estudi. 
 

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. 
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FIGURA II-4. Anàlisi integral del TAV  
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Font: Berg i Pol, 1998, p. 9 

 
 

Dels aspectes estudiats per Berg i Pol (1998), és d’especial rellevància 
l’estudi de la «capacitat d’organització», que es considera un condicionant 
molt important per a una bona implementació del TAV en el sistema urbà. 
Es considera important perquè és la que permet recollir al màxim possible 
els interessos dels actors implicats i la que permet la utilització òptima del 
coneixement, del treball i del capital disponibles. La capacitat d’organització 
–un terme, per altra banda, molt semblant a la «governance»– es defineix 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’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, infraestructures 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.  

A més, Berg i Pol (1997) –aquesta vegada a partir d’un estudi de 8 
ciutats europees–,12 elaboren una metodologia per analitzar la capacitat 
d’organització de les ciutats a partir de diversos elements, tal i com es pot 
observar en la següent figura: 
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FIGURA. II-5. Marc teòric de la capacitat d’organització 
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Font: Berg i Pol, (1997), p. 260 
 
 

Metodologia de Dematteis 
 

Un altre referent metodològic especialment indicat 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 Dematteis (2003). La metodologia s’organitza en tres blocs 
principals, amb els consegüents subapartats: 
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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 

 
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 

 
 

3.2  METODOLOGIA PROPOSADA 
 

La metodologia proposada se sintetitza en l'esquema que es descriu a 
continuació. Per elaborar-lo cal, en primer lloc, recollir informació de tipus 
quantitatiu i qualitatiu de la ciutat. Respecte a la informació qualitativa es 
considera important la realització d'entrevistes en profunditat als experts 
locals en aquest camp d'estudi. En segon lloc, s'ordena la informació 
seguint la primera part de l'esquema, que recull les dues formes d'observar 
les característiques de la ciutat: les característiques tècniques de la 
intervenció i les característiques organitzatives dels agents. Els apartats 
d'aquesta anàlisi se subdivideixen tal com s'observa a continuació: 
 
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 
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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 

 
En tercer i darrer lloc, es realitza una lectura conclusiva que avalua el 

procés i el producte de la implantació del TAV a la ciutat a partir de l’SLoT 
com a instrument d'anàlisi.13 Se segueix el següent esquema: 
 
Avaluació del procés 

Xarxa d’actors locals 
Àmbit territorial de la xarxa d’actors 
Relacions amb el milieu 
Cohesió funcional 

 
Avaluació de los resultats 

VAT dels projectes i les accions 
Contribució a la sostenibilitat territorial 

 
 
3.2.1  Descripció dels apartats metodològics 
 

Seguidament es presenta una descripció detallada de quin és l'objectiu 
d'estudi de cada un dels diversos apartats de la metodologia que s'ha 
mostrat. 

 
Posició territorial de la ciutat a partir del TAV: Cal descriure on se situa la 

ciutat en el nou context territorial per veure la seva nova posició territorial 
en comparació amb altres ciutats. Cal veure també de quin sistema 
d'infraestructures, a part del TAV, està dotada la ciutat, ja que el diferencial 
de «recursos infraestructurals» pot condicionar l'aprofitament territorial del 
TAV. 

 
Característiques de l'estació TAV: Cal observar la localització de l'estació 

a la ciutat com a factor determinant de desenvolupament urbà. Les opcions 
van des d'una estació cèntrica a una de perifèrica, i cada una d'aquestes té 
avantatges i inconvenients. Per exemple, mentre l'estació perifèrica és més 
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accessible amb cotxe, la central estimula la concentració d'activitats en el 
centre de la ciutat (Berg i Pol, 1998). S'han de tenir en compte aspectes del 
servei TAV com la freqüència i la intermodalitat i interconnexió de l'estació 
amb els altres modes. Quant més ben articulat és el sistema de transport, 
més beneficis pot aportar el TAV. 

 
Model urbanístic a escala municipal/urbana: Ens interessa conèixer com 

s'organitza el model urbà, a escala municipal i d'àrea urbana, amb la nova 
estació TAV, ja sigui a partir dels elements ja presents al territori com del 
futur previst als instruments de planificació urbanística. Volem veure fins a 
quin punt el nou espai d'atracció estabilitza o modifica els equilibris 
anteriors i pot provocar, per exemple, l'atracció d'activitats en detriment 
d'altres barris de la ciutat. Altres aspectes a observar són les millores en la 
qualitat del medi físic urbà que comportarà la intervenció, a partir 
d'actuacions com el soterrament de vies o el condicionament de les línies 
que transcorren per 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. És on es produiran més 
transformacions físiques de l'espai, tant si es tracta d'una estació cèntrica o 
perifèrica. En el cas d'una estació urbana, per exemple, la reordenació del 
sistema ferroviari introdueix la possibilitat de millorar la integració de la 
trama ferroviària tradicional, que moltes vegades s'ha convertit en una 
barrera dins de la ciutat, i permet així l'articulació de barris desconnectats i 
la millora dels serveis en l'entorn de l'estació. És una oportunitat per a la 
reestructuració urbana, especialment si el barri sofreix degradació urbana i 
social. Una estació perifèrica, en canvi, permet desenvolupar grans 
projectes urbans per la disponibilitat de sòl, amb els condicionants 
d'accessibilitat i de nova centralitat que representa. 

 
Diferents projectes econòmics de la ciutat relacionats amb el TAV: Interessarà 

observar per quins sectors econòmics aposta la ciutat i quin projecte 
representen. Serà important determinar si els projectes neixen de l'arribada 
del TAV o si existien anteriorment, i si responen a una especialització 
econòmica absolutament nova o formen part de la tradició econòmica de la 
ciutat. Diferents autors, com Berg i Pol (1998), defensen que els projectes 
econòmics que neixen del TAV estan molt relacionats amb el 
desenvolupament dels serveis avançats (investigació, turisme urbà, activitat 
firal, formació), en la tendència del «infotainment» (information, comunication, 
entertainment). 
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Els agents supralocals i els seus projectes: S'observen les funcions donades 

al TAV a diverses escales, partint de la hipòtesi que la gradació dels 
projectes Estatal-Regional-Local és també una gradació de projectes on 
predomina la funcionalitat de la infraestructura («interès general»), en un 
extrem, o la capacitat de transformació local («interès particular»), en l'altre. 
Es descriuran els projectes de l'Estat, el de la Regió i els interessos de les 
ciutats majors, i el de les empreses gestores de la nova infraestructura. 

 
Grau de conflictivitat i cooperació en les relacions dels agents locals i supralocals: 

Es fa un repàs de les dinàmiques decisisionals de la implantació del TAV a 
la ciutat, i fins a quin punt han comportat graus de conflicte o cooperació 
entre els diversos agents implicats. Es parteix de la hipòtesi que els 
processos de governance poden ser més beneficiosos per a la ciutat que els de 
government. Caldrà veure quina és la resposta de la ciutat (reactiva, positiva) 
des del primer moment que es planteja construir l'estació TAV, i com va 
evolucionant a mesura que avança el procés de planificació. 

 
Capacitat de creació d'un projecte de ciutat a partir del TAV: Interessa veure 

els canvis entre el projecte anterior i el nou per ressaltar les noves 
aportacions que han aparegut amb el TAV. Cal conèixer si l'arribada del 
TAV ha provocat noves expectatives a la ciutat per aprofitar recursos que 
fins aquell moment no s'havien explotat, o nous espais que no tenien valor 
fins llavors. Cal veure si el TAV ha donat una nova direcció i impuls al 
projecte local i com aquest s'adapta al nou context territorial de la ciutat. 
Serà important determinar també quins instruments de planificació 
urbanística, estratègica, territorial s'han utilitzat. 

 
Agents que participen en el projecte local i la seva dinàmica: Es descriuran 

quins actors han construït el projecte de ciutat i com ho han fet. Cal 
observar, en primer lloc, les característiques dels agents locals, com quin és 
el seu àmbit i capacitat d'acció temàtica i territorial. En segon lloc, cal veure 
les dinàmiques que s'han produït: quins conflictes i cooperacions internes, 
quina és l'estructura d'organització interna, quins són els principals agents 
de la xarxa d'actors, quina diversitat d'actors ha activat, qui ostenta el 
lideratge, les visions de futur, el suport social, participació, suport polític, 
etc. 

 
Àmbit territorial dels projectes: En l'últim apartat s'observarà a quina 

escala territorial s'estan produint els projectes de transformació relacionats 
amb el TAV, a quina escala s'està produint l'acord entre els diversos agents 
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locals, que pot ser a escala municipal, d'àrea urbana, territorial, etc. Aquest 
fet ens ajudarà a determinar l'abast de l’SLoT. 

 
Com s'ha dit, en última fase d'anàlisi de cada cas d'estudi es realitzarà 

una lectura conclusiva i sintètica dels apartats anteriors, a partir de 
l'instrument que representa l’SLoT. Els anteriors apartats han de 
subministrar la informació necessària per interpretar quines són les 
característiques de l’SLoT de la ciutat i quines possibilitats té aquesta de 
crear processos de desenvolupament local. L'avaluació s'estructura en dues 
parts. En la primera es realitza la interpretació del procés d'implantació del 
TAV a partir de l’SLoT, entenent-ho com un instrument teòric que mostra 
l'articulació entre actors i territori. En la segona es realitza una avaluació del 
resultat del procés en el sistema local, la qual cosa s'ha denominat «Valor 
Afegit Territorial» (VAT) del projecte i de les accions al voltant del TAV. 

 
Característiques del procés 
 
L'avaluació del procés d'implantació del TAV s'efectuarà a partir de la 

descripció de la dinàmica de l’SLoT, amb la subdivisió en les següents parts: 
xarxa d'actors locals, àmbit territorial de la xarxa d'actors, relacions amb el 
milieu i cohesió del sistema. 

 
Xarxa d'actors locals: Es descriuen quines són les característiques dels 

subjectes de l’SLoT, quines particularitats té la xarxa d'actors que s'ha 
format a partir del projecte o projectes al voltant del TAV. S'haurà 
d'estudiar quins actors formen la xarxa, qui ha exercit el rol de visió, 
lideratge, quina relació existeix entre actors, quins instruments han permès i 
han afavorit la creació de la xarxa, si es dóna cooperació o conflictivitat, si 
hi ha participació d'agents externs. 

 
Àmbit territorial de la xarxa d'actors: Es vol determinar quin és l'àmbit 

territorial de l’SLoT que s'està descrivint. Amb la informació anterior sobre 
els àmbits territorials dels projectes es determinarà quin àmbit té l’SLoT, 
municipal, àrea urbana, una altra escala, qüestió útil per saber a quina escala 
es poden produir processos de desenvolupament local. 

 
Relacions amb el milieu: S'analitzen quins són els components del milieu 

urbà que han estat reconeguts com a recursos per al sistema. Interessarà 
especialment saber si els recursos que s'han posat en valor a partir del TAV 
són els que s'aprofitaven fins a aquell moment o són nous, si s'han donat 
processos d'innovació, i si es poden considerar endògens. 
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Cohesió funcional del sistema: S'interpreten 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 –l’adaptació de la seva 
estructura a les influències externes. Analitzarem, per tant, quin grau de 
tancament i d'obertura té l’SLoT estudiat. Les possibilitats de tancament i 
obertura són diverses, però la situació més positiva per al desenvolupament 
local sembla ser quan el sistema està tancat en la seva organització i obert 
en la seva estructura. 
 

Avaluació dels resultats 
 
Si la primera part avalua el «procés» d'implantació, la segona ha 

d'avaluar el «producte», aquells elements que resulten del desenvolupament 
local. En definitiva es tracta de descriure la millora que han obtingut els 
recursos locals, que s'han pogut produir en diferents àmbits, com en la 
dotació d’infraestructures de transport, en la qualitat urbana, en la base 
econòmica de la ciutat, o en la millor organització dels agents. Les millores 
en els recursos s'entenen com el Valor Afegit Territorial (VAT) dels 
projectes i les accions. 

La darrera consideració dels resultats estarà dirigida a quina és la 
qualitat del desenvolupament que s'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 procés de desenvolupament que ha posat en valor els recursos 
endògens i que es pot reproduir a llarg termini.    
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Figura II-6. Proposta metodològica 
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Font: Elaboració pròpia 
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1 Els apartats primer i segon d’aquest capítol estan reproduïts d’un article en via de 
publicació a Documents d’Anàlisi Geogràfica, UAB-UdG. 
2 Altres autors com Edward W. Soja (1971) o Robert D. Sack (1986) també han fet 
referència a la formació i ontologia del territori. 
3 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.  
4 “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 
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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). 
5 Un exemple de la necessitat d’aquest canvi seria la planificació resultant de l’ Schéma 
Directeur des Liansons Ferroviaires a Grande Vitesse francès de 1992, la finalitat del qual va ser 
només la d’unir nodes, descuidant però les potencialitats internes de desenvolupament dels 
propis nodes Clementi (1995). 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 del TGV es 
referia encara a un concepte d’espai continu. 
6 Des d’un punt de vista molt semblant, Offner (1993) parla «d’homologia estructural» per 
instruir la relació entre infraestructura i territori, una idea utilitzada per Max Weber. 
7 El resultat d’això no seria una simple connexió de dues xarxes, sinó un enllaç entre dos 
sistemes, en principi diferents, però que sofreixen una modificació mútua (Governa, 2001). 
Aquesta modificació mútua dels dos sistemes ens remet una altra vegada al concepte 
d’acoblament estructural que hem vist anteriorment. 
8 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. 
9 Hem de recordar, però, que la localització de l’estació en una distància propera 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 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 milieu, de la mateixa manera que una estació perifèrica pot convertir-se en 
part del milieu territorial de la ciutat tot i ser distant del centre. 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. 
10 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 infraestructura, empreses ferroviàries, etc. 
11 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. 
12 S’analitzen els projectes urbans de Antwerp, Bilbao, Bolonya, Eindhoven, Lisboa, 
Munich, Rotterdam i Torí. 
13 Tot i que la distinció entre «procés» i «producte», en la realitat de les transformacions del 
territori, no és destriable. La realitzem, doncs, només des d’un vessant teòric. 
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CAPÍTOL III. EL CAS D’ESTUDI DE LLEIDA 
 
 
1. Característiques tècniques de la intervenció  
 
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). 
Les parades posteriors seran a Girona (81.000), Figueres (36.000) i Perpinyà 
(105.000). 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/h. El canvi d’accessibilitat situarà Lleida a uns 50’ de 
Barcelona, un temps qualificable de metropolità. Això fa pensar que Lleida 
pot estar 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 dependran 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. 

Lleida ha estat històricament un lloc de pas de la xarxa de transport i 
aquest fet l’ha dotat d’una base infraestructural prou important, sobretot en 
el context espanyol. Hi coincideixen 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 l’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’altra per Reus–, una cap a Saragossa i 
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una a 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 que el govern català ha decidit que la 
ubicació final de l’Aeroport de Lleida serà a Alguaire, a 15 quilòmetres al 
nord de la ciutat (mapa III-3). 
 
 
MAPA III-1. Xarxa ferroviària de Lleida 

 
 

Vilagrasa, 2003a, p. 322 
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1.2  CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTACIÓ TAV 
 

Lleida comptarà amb dues estacions TAV, una a l’estació central 
existent, ja en funcionament, i l’altra en línia, encara en procés de decisió. 
 

Estació central 
 

L’estació central del 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 ponts nous d’accés a l’àrea (pont de 
Prat de la Riba i pont del Príncep de Viana) que donaran un millor accés als 
barris nord i est de la ciutat de 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 les àrees peatonals al voltant de l’estació. 
 

 
Estació TAV de Lleida 
 

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 
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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 central. La recent decisió 
sobre la integració tarifària de tot el transport públic de l’àrea de Lleida ha 
d’acabar conformant un sistema de mobilitat més eficient i sostenible. Pel 
que fa als cotxes, es crearà un gran aparcament subterrani 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. 
 
 
MAPA III-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’està construint el by-pass de Lleida on s’hauria de localitzar. En 
principi s’havia de situar darrere el turó de Gardeny –i així es va preveure 
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en el Pla General de 1999–, tal com s’assenyala en el mapa III-2., però 
certes raons que analitzarem més endavant van canviar aquesta posició. 
L’estació estarà possiblement 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.  
 
 
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 infraestructura 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 existents (Vilagrasa, 
2003a). A partir de l’anàlisi de l’àrea funcional, es 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. 
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MAPA III-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 ciutat, la territorialitat o 
ciutat real, la urbanització, la sostenibilitat i la continuïtat del model urbanístic.1 
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). 
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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 (veure 
mapa III-9): 
 
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. 

 
 

Així doncs, el Pla es planteja la creació de dos pols logístics de 
capitalitat urbana en les dues estacions del TAV, que han de ser 
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 causar 
en les futures àrees residencials al marge esquerre (Bordeta i Magraners), 
que quedaran separades per les vies. 
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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 a 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 l’obertura 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. 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 (Bellet, 2002). 

Un altre paquet de mesures es dirigeixen a l’articulació de l’estació 
amb els barris que l’envolten, especialment per connectar el 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 III-10). 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). 

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 unes 
44 ha per al Parc Tecnològic –amb una plataforma de 24 ha totalment 
planes i amb 115000 m2 de quarters militars amb possibilitats de renovació 
(mapa III-9). 
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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 –el corredor de l’Ebre. 
A més ostenta una clara capitalitat d’una amplia regió que va des de la Plana 
de Lleida fins els Pirineus. Aquesta posició territorial, reforçada amb 
l’arribada del TAV, ha portat 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, p. 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 
econòmic s’estructuren en aquestes dues línies principals: «Reforçar la 
competitivitat i centralitat de les Terres de Lleida» i «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 anteriors. Aquestes dues línies 
d’actuació serviran per descriure els projectes econòmics. 
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El desenvolupament comercial i de serveis de capitalitat 
 

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 coneixement.  

Els reptes que plantegen els documents de planificació van en la 
direcció d’ampliar l’activitat firal, intentant aconseguir-ne alguna d’abast 
estatal. Però per potenciar l’activitat firal s’apunta a la mancança d’una 
infraestructura 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 
sector. El creixement, any rere 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.”2

 
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. El fet que el solar estigui a 
prop del TAV va ser determinant a l'hora de decidir-ne la localització.3 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 
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10.610 m2, amb dues sales amb una capacitat total de 1.600 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».4

 
El sector del comerç també té importància a la ciutat de Lleida, que 

abasta una ampla 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 negoci. 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 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 campanyes com «Qualitat Natural»), 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 vendes.5

 
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 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 París6 (entrevista 4) és de l’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’hostaleria. Segons aquest, en els darrers anys s’han duplicat les places 
hoteleres a la ciutat. 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’hostaleria 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 
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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 un estudi del Pla de Dinamització (Aldomà et alii, 2001) es 
proposa aprofitar la reordenació de l’estació ferroviària per a la creació d’un 
Parc d’Oficines que permeti projectar les empreses de serveis de la ciutat i 
captar-ne de noves. En relació amb això, en el Pla Especial (Ajuntament de 
Lleida, 2003) es preveu la construcció d’una torre d’oficines al nord del seu 
àmbit (Mapa III-10).  
 

El desenvolupament de R+D en el sector agroalimentari 
 

Una acció central que es proposa –ben consensuada en els diversos 
documents– és la creació d’un Parc Tecnològic en l’àmbit agroalimentari. 
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 sector. 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 agroalimentari 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-IRTA. 
ETSEA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) forma tot un 
campus important dins de la Universitat de Lleida. El personal docent i 
investigador suma un total de 190 treballadors, 100 dels quals doctors, 
organitzats en uns deu grups de recerca, i amb un volum d’activitat 
investigadora elevat. UdL-IRTA és un institut universitari d’investigació 
agroalimentària. 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 recerca i prestigi molt 
alts i que han d’ajudar (spin-off) a desenvolupar camps com la biotecnologia. 
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Actualment, el Parc està en la seva primera fase de realització 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 75.000 metres quadrats del turó de Gardeny, tindrà 
tres edificis principals, dos dedicats a la investigació i un per a convencions 
i reunions. Ja hi ha pactades la localització de la seu del Departament 
d‘Agricultura de la Generalitat i de l’empresa Soluziona. 
 

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 III-9). 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 
del Segre, i hi ha localitzada la nova Central Integrada de Mercaderies 
(CIM). 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 infraestructures 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, i ha ofert 
una competència territorial massa important. París creu que si es 
materialitzen unes infraestructures com l’Aeroport d’Alfés, o la connexió 
de l’autovia cap el Cantàbric, milloraria la posició de Lleida en aquest 
sector. 
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2. Característiques organitzatives dels agents 
 
2.1  ELS AGENTS SUPRALOCALS I ELS SEUS PROJECTES 
 

L’Estat espanyol i el seu projecte 
 

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. L’any 1987 es va aprovar el Plan de Transporte 
Ferroviario (PTF), que dissenyava el futur ferroviari d’Espanya fins el 2000. 
En aquell Pla, el concepte d’alta velocitat no apareixia dins de les línies 
programàtiques ni tampoc es qüestionava l’ample ibèric per a les vies 
espanyoles (Giménez, 2000). Com explica Roger (1998), en els objectius del 
PTF es preveia un canvi en l’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. La línia, que transcorreria per 
Guadalajara, Saragossa, Lleida, Barcelona i Girona, 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 Europea i les argumentacions de la Generalitat a favor de 
l’ample internacional, van ser segurament els principals factors que van 
influir en el canvi d’opinió del govern espanyol en relació amb 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, amb uns índexs de retard, per 
exemple, 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’Infraestructures a llarg termini de l’Estat espanyol des de la democràcia i 
configura el model d’Alta Velocitat per a Espanya. La major part de la 
inversió total del Pla7 estava destinada al transport interurbà, especialment a 
la construcció d’infraestructures d’alta capacitat: carreteres, autopistes i 
trens d’alta velocitat. L’alta inversió en carreteres d’alta capacitat (7.200 
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milions de ptes.) es devia principalment al dèficit històric en aquestes 
infraestructures (Muñoz i Nel·lo, 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 pessetes.8  

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. 

A part de la línia prioritària AV de Madrid a la frontera francesa, les 
altres línies d’alta velocitat que es plantejaven eren de Saragossa a Donosti-
frontera francesa i de Madrid a València. 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. 

 
El març de 1996 el Partit Popular guanya les eleccions per primera 

vegada i el març de 2000 torna a guanyar-les, aquesta vegada per majoria 
absoluta. El mateix any s’aprova el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-
2007 (PIT) (Ministerio de Fomento, 2000) amb un horitzó programàtic fins 
el 2010.9 Amb el nou govern el projecte infraestructural per l’Estat 
espanyol sofreix alguns canvis, com ara 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. 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 30’ de Barcelona. Això 
hauria de permetre al ferrocarril ser més competitiu en relació amb d’altres 
modes de transport com l’avió o el cotxe. Aquest canvi de tendència de 
l’alta velocitat pels viatges regionals es fonamentava amb un ambiciós pla 
que havia redactat RENFE el 1999 (Antolín, 2000), a partir d’un nou 
concepte de transport ferroviari que apuntava a un tipus de desplaçaments 
diferents dels actuals, on l’àmbit dels moviments residència-treball 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

passarien dels 60 km de principis dels 90, a 120 o 200 km de distància entre 
les ciutats. 

En la configuració general de les línies d’alta velocitat espanyoles, el 
centre queda reforçat en relació amb les perifèries, un model que gravita 
primordialment sobre Madrid (veure mapa III-12). 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-
Valladolid. 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 2009.  

 
El 2004 el PP va perdre les eleccions i el govern de l’Estat. La 

intenció del nou govern del PSOE sembla ser el d’atenuar l’estructura radial 
dels transports i dirigir-se a una estructura més mallada a partir del nou 
PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte), tot i que aquest no 
afectarà ja el traçat del TAV al seu pas per Lleida. 
 

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 –aprovada 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 quaranta-quatre municipis i el 15 de novembre de 
1991 es va aprovar el projecte definitiu amb detalls constructius i reserva de 
sòl de la nova línia. 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 greus que patia la regió catalana era la 
dificultat de donar sortida a les mercaderies produïdes a Catalunya i als 
productes desembarcats en els principals ports catalans, Barcelona i 
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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 
infraestructura 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 (Generalitat de Catalunya, 1995). L’estratègia de la Generalitat 
davant aquest problema es traduiria a 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 –és a dir, una estratègia 

econòmica i una estratègia territorial– 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.  
 

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 1996 com a 
entitat pública empresarial, i depenia del Ministerio de Fomento i de la seva 
Secretaría de Estado de Infraestructuras. Es crea segons les directius europees 
per separar el subjecte gestor de la infraestructura dels operadors de trens, 
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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. A partir de 2005, el GIF va 
passar a anomenar-se ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Les 
funcions del GIF eren la construcció i possible administració de les noves –
o ja existents– infraestructures ferroviàries que se li encarreguessin des del 
Govern. Les actuacions assignades al nou ens eren, entre d’altres, la línia 
d’Alta Velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Figueres. El GIF, o el nou 
administrador, cobrarà un cànon o peatge als operadors que circulin per les 
seves línies, és a dir les que construeixi. El GIF subcontractava 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 convencionals, com la de Lleida, i s’erigeix, per tant, 
com un agent molt interessat en la planificació del TAV. 
 
 
2.2  DINÀMICA DE LES RELACIONS ENTRE ELS AGENTS LOCALS I 

SUPRALOCALS  
 

En aquest apartat, i per al cas de Lleida, he 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. 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. 
 

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 en un TAV per a grans recorreguts, el segon en 
defensava un de caire més regional.  
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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 pel mateix 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 infraestructura 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 Lleida. Un any després, 
el 1994, el 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 l’estació de Lleida, a partir d’un l’avanç de Pla Especial de 
traçat ferroviari on es reservava una franja de sòl. 

 
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-Valls. 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 
III-4). La primera preveia que la línia passés per fora de la ciutat, pel sud, i 
que l’estació es localitzés en un 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 posible» deia el responsable del Ministeri (Montfort, 1998, 
p. 47). Ell mateix reconeixia, no obstant, que aquesta opció donaria més 
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accessibilitat a la ciutat que la possibilitat anterior. Per contra, tindria una 
menor freqüència de circulació. 
 
 
MAPA III-4. Traçat del TAV a Lleida. Opcions del Ministeri  

 
Font: Montfort, 1998, p. 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 
quilòmetres 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 
l’opció del regadiu, i la segona perquè podia permetre una estació prop del 
futur aeroport d’Alfés (Solans, entrevista 1). En opinió de Llop (entrevista 
2), aquesta estació no era urbana, mentre que les dues del Ministeri sí que 
ho eren.  
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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-Valls. 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, gràcies 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 la 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, entrevista 1).  
 

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 –com 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 mantenia al 
marge, com a simple espectadora del que es discutia a nivells més elevats. 
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 des de diversos vessants: urbanístic, econòmic, territorial. 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 
amb el 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 Miralles (2003), l’Ajuntament veia en el TAV una 
oportunitat per generar una dinàmica de canvi a la ciutat. Mentre, els ens de 
l’Estat tenien una visió diferent, on Lleida era una ciutat més d’un traçat 
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que unia Madrid amb la frontera francesa que calia servir i superar sense 
incrementar el temps de recorregut i els costos. 

Com hem esmentat abans, la tardor del 1993 el MOPTMA havia 
presentat 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 era 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 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 infraestructura al seu pas per la ciutat i la forma com 
s’havia de realitzar el by-pass de Rufea per poder-hi localitzar una estació. 
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.» 

La decisió sobre la localització de l’estació va portar-se a terme 
posteriorment al 1993. Com hem dit abans, en el 1993 el Ministeri 
estudiava la possibilitat de dues estacions. L’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 l’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, 
entrevista 2). 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 tren. 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 l’estació central i preveure una estació futura. 
L’existència de les 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. 

 84 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

EL CAS D’ESTUDI DE LLEIDA 
 

 85 

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 Pla. 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 l’Ajuntament a reservar 
un PAET (Parada de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes) de 1.800 
metres, molt més llarg que una estació d’Alta Velocitat. L’Ajuntament ho va 
incloure en el Pla.  

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. Les obres havien de 
permetre l’arribada del TAV el 2002. Com escriu 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 2000 es van succeir a Madrid unes 
reunions entre els tècnics de l’Ajuntament i el GIF i RENFE, on els darrers 
es negaven a negociar. 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 unanimitat una moció que instava l’ens Gestor 
d’Infraestructures 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 urbanes. 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-pass. 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). En el tercer punt de la moció es demanava 
l’estudi del quilòmetre entre la Bordeta i els Magraners per veure si era 
viable soterrar-lo.  

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 
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línia TAV al seu pas pel terme municipal. 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 obres. 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.  

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 veu. 

La comissió mixta es va reunir diverses vegades. 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 d’asseure’s en una taula els diferents tècnics i dialogar 
va ser positiu per a 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 un altre sistema, la Junta de Compensacions, opció 
acceptada finalment. 
 

Pèrdua d’oportunitat 
 

Si bé podem considerar que el resultat final del conflicte i les 
negociacions van donar un resultat positiu, ja que s’eliminaven barreres 
urbanístiques i es produïen importants millores urbanes, hi ha un aspecte 
que ha suposat una vertadera pèrdua d’oportunitat per a la ciutat: l’estació 
de Gardeny-Rufea. 
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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, entrevista 2). Les dues condicions primordials eren que 
l’estació 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 oferia 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. 

Darrere l’estació de Rufea –recordem que era la preferida pels 
governants locals– hi havia tota una estratègia urbana que consistia a 
desenvolupar un dels dos pols de la ciutat. Pel pol de Rufea es comptava 
amb unes possibilitats importants gràcies a la disponibilitat de sòl, 
especialment l’adquirit pel municipi el 1997 a un preu baix –de zona verda–
, 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. 
 
 
2.3  CAPACITAT DE CREACIÓ D’UN PROJECTE DE CIUTAT A PARTIR DEL 

TAV 
 

Segons 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

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, a causa de 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 
Segre: 

 
“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, p. 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 
III-5). 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 Cappont. Segons Vilagrasa (2003a), aquest període 
fonamenta la formació d’una ciutat fragmentada, socialment i física: 

 
“... tot i que la ciutat havia saltat clarament 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 i amb 
l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana i Municipal (PGOUM) de 
1979, que es caracteritza per la voluntat de reequilibri i disminució de la 
densitat, després del llarg període anterior. 
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MAPA III-5. Lleida. Principals àrees i barris de la ciutat 
 

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

 
 

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 Pardinyes. 

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 Lleida (Pla especial del Canyeret, Pla especial 
del Centre Històric) o l’inici de transformació de Cappont. Dins de la gestió 
del Pla és important destacar la política de formació de patrimoni de sòl. 
L’adquisició 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 urbanístic (Vilagrasa, 2003a). Una operació 
estratègica va ser l’expropiació forçosa de l’antiga Estació de Classificació 
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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 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 estratègica. 

Amb el nou Pla de 1999 s’assenyalen clarament les noves àrees de 
centralitat econòmica. L’estratègia per a les noves àrees s’estructura a partir 
de la localització de les dues estacions previstes del TAV, que se situen en 
els límits oposats de l’estructura urbana central, en el marge dret del riu, 
distanciades per tres quilòmetres (veure mapa III-9). 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 financeroadministratiu 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). 
El Pla també potencia un tercer espai, al nord-est de la ciutat, proper a 
l’estació de mercaderies, per a activitats industrials, logístiques i comerç a 
l’engròs. 
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MAPA III-6.  Les principals àrees econòmiques de la ciutat 

 
 
Font: Bellet, 2002, p. 68 

 
Un segon document que formula el projecte local és el Pla Estratègic 

de Lleida (Mir, 1998), elaborat durant els anys 1996 i 1998. 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 ciutat. 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). 

El tercer document, el Pla de Dinamització de l’Alta Velocitat de les Terres 
de Lleida (2002), apareix uns anys després, quan l’arribada de l’Alta Velocitat 
es va situar en un primer pla per al futur de la ciutat. L’anunci de l’arribada 
del TAV va provocar que certs agents de la ciutat, a part de la pròpia Paeria 
amb la realització del nou Pla General, es comencessin a mobilitzar. El Pla 
de Dinamització és 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 
inexistència 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. 
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2.4  AGENTS QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE LOCAL I LA SEVA 
DINÀMICA 

 
El govern municipal és qui ha produït principalment 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 interrupció el mateix partit polític a 
la ciutat i hi ha hagut el mateix alcalde, Antoni Siurana, un polític dotat 
d’importants dosis de lideratge i visió. 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 a 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. La Paeria va ser també el principal 
interlocutor en les negociacions amb els agents supralocals per a la 
planificació de la infraestructura –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). 

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. El Pla de Dinamització 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 àmplia 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 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 
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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 màrketing 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). Però, a part de donar a conèixer a l’exterior els objectius 
estratègics, el pla també tenia la finalitat important de crear una imatge 
positiva entre els habitants del propi territori, cercar consens i produir 
sinergies entre els agents, participessin 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 possibilitats de la 
ciutat, ja que els resultats de la diagnosi sobre la imatge dels lleidatans sobre 
ells mateixos tendia a ser poc optimista. 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».10  

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 aconseguir la imatge d’una ciutat moderna i amb una  
alta qualitat de vida, atractiva per a viure, comprar, estudiar, divertir-se, 
menjar, etc. Malgrat els esforços, Ganau (entrevista 3) creu que els 
problemes amb la inauguració de l’AVE van disminuir la capacitat de crear 
imatge a partir del TAV, en un moment clau de ser l’única ciutat catalana 
amb TAV, amb l’orgull i el impuls que això podia suposar.  

 
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 potenciar 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». 
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Un altre exemple el trobem en el camp del turisme. La Diputació ha 
fet molts esforços per promocionar el turisme dels Pirineus, mentre que no 
ho ha fet pel turisme urbà o del 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.  
 
 
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. 
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MAPA III-7. Les regions de Lleida 

 
Font: Vilagrasa, 2003a, p. 285 
 

El sistema urbà, o àrea urbana, de Lleida (mapa III-3) està format per 
una corona de més de quaranta municipis al voltant de la capital. Malgrat 
que l’existència de l’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, realment no hi ha massa 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 de forma 
explícita. En tot cas, i en el camp del transport públic, sí que hi ha hagut 
voluntats de formar part de l’àrea urbana, com les reclamacions per part de 
municipis propers a Lleida per millorar el lligam ferroviari creant un servei 
de rodalies que uneixi les poblacions entre Montsó i Lleida amb el TAV. 
Darrerament s’ha constituït el Consorci del Transport Públic de l’àrea de 
Lleida que ha d’establir, entre d’altres, un projecte d’integració tarifària.  

A una escala més petita trobem un altre territori funcional, 
l’anomenada regió funcional de Lleida. Comprèn les comarques del Segrià, la 
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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 
habitants.  
 
MAPA III-8. 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 
 
 

A nivell projectual hi ha 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 s’estendrien fins a la Franja de Ponent i 
la comarca del Cinca mitjà, i es retallarien en una part de la comarca del 
Solsonès. No existeixen documents de planificació territorial a nivell de la 
Província o de l’àrea d’influència. El Pla Territorial de Ponent i el de l'Alt 
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Pirineu i Aran no han estat encara aprovats. Tot i això, a partir del Pla de 
Dinamització, s’han intentat crear dinàmiques a aquesta escala 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 eficient. 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, p. 3). És a dir que calia crear 
processos de governance a nivell territorial per solucionar els problemes de 
transport. 

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). 

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 va 
provocar, fins i tot, que el nom de l’estació central TAV fos el de «Lleida-
Pirineus». 
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3. Conclusió: avaluació de la dinàmica de l’SLoT 
 
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 infraestructura. 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 el 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’han 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 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. 
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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-lo 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 i 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. 

Les relacions externes han tingut aspectes positius i negatius. La 
fortalesa i cohesió del sistema han 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 
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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 a 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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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’infraestructures 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 infraestructurals, 
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 infraestructural, 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 
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millora al llarg del traçat de la ciutat, són conquestes 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 infraestructura. 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 altre cantó, 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 
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actors locals, en l’especialització d’aquell 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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1 www.paeria.es, un document titulat «Informació del Pla General de Lleida». 
2 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).  
3 Notícia del diari Avui, 18 de novembre de 2002. 
4 Declaracions de l’alcalde aparegudes a www.paeria.es. 
5 Notícia a La Mañana, Segre, El Punt, 11-5-04. 
6 Director Tècnic del Departament d’Indústria de la Cambra de Comerç de Lleida i 
secretari Tècnic del Pla de Dinamització. 
7 Es preveien unes inversions de 18 bilions de pessetes entre 1993 i 2007 (el 1,2% del PIB 
espanyol anual). 
8 Per més informació sobre el Pla d’Infraestructures 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. 
9 Aquest pla disposava d’una despesa pública de 17.000 milions de pessetes, una despesa 
del 1,4% del PIB de mitjana anual (Blanco, 2001). 
10 Document titulat «Creació d’imatge i city & regional marketing. Conclusions finals», 
www.lleidatav.org. 
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CAPÍTOL IV. EL CAS D’ESTUDI D’AVINYÓ 
 
1. Característiques tècniques de la intervenció  
 
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. 

La ciutat 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 infraestructures 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’infraestructures i la posició geogràfica 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 IV-6). 

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 Marsella. 
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, Brussel·les, Lille, Rouen, Rennes, 
Nantes, Ginebra.  
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1.2  CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTACIÓ TAV 
 

L’estació TAV d’Avinyó, d’aspecte futurista, 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. 
 

 
Estació TGV d’Avinyó 
 

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 sentits. 
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 es 
preveu que estigui acabat el 2006. En el Plan de référence du site de la presqu’île 
de Courtine (AREP et alii, 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 
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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 IV-3). 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). 

 
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’11 km, que ha de creuar els dos rius per tres llocs 
diferents (veure mapes IV-4 i IV-5). 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 
infraestructures 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 mateixa estació de TGV, que es veurà connectada a la resta de 
l’àrea urbana. En general aquesta infraestructura (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 
infraestructures 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 surten 
del centre de la ciutat. La major accessibilitat a l’aeroport 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 IV-7). 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 

 107 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

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 pel 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 d’aparcament. El 
transport públic (taxis, busos) té un accés diferenciat dels cotxes particulars. 
 
 
1.3  MODEL URBANÍSTIC A ESCALA MUNICIPAL/URBANA 
 

Actualment no hi ha cap document que plantegi un model urbà 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 realitzant actualment amb el PLU (Plan Local d’Urbanisme). La 
planificació conjunta de l’àrea urbana d’Avinyó es fa necessària a causa de 
l’alt nivell d’integració funcional que tenen els seus diversos municipis. 

 
La ciutat d’Avinyó (veure mapa IV-4) 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. 
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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 IV-7). 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 a causa 
de 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. 

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 
mapa IV-4. 

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 
dels 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. 

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.  
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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. 
 
 
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 per al creixement 
econòmic de la ciutat. Actualment és una zona molt complexa: hi ha 
diversos usos (agricultura, indústria, comerç, serveis), infraestructures, 
diversos paisatges (canals, vegetació), diversos perills (inundacions, 
seguretat urbana). La zona ofereix, doncs, un paisatge fragmentat per les 
grans infraestructures i pels diversos usos. En el següent mapa IV-1 es 
poden observar els principals sectors del barri de Courtine. 
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MAPA IV-1. 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 infraestructura 
logística important localitzada a la zona. En el camp de les infraestructures 
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 a usos agrícoles. La zona més àmplia està al sud-oest i 
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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’altra 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 residencial. 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 
«distribuística» (logística material), les activitats fluvials, el comerç i 
l’hoteleria. 

El projecte més innovador és la «Cité de la formation», 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) 
-Un pavelló del coneixement, reservat a les empreses que conceben o 

produeixen continguts pedagògics (edifici de 2.000 m2). 
 
Un segon eix de desenvolupament econòmic de Courtine és el que es 

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. Les activitats de logística ocupen un total 
de 12.600 m2 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 
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econòmic i de lleure que té aquesta infraestructura. La CNR proposa 
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 
contenidors. 

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 que 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 una 
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 equipaments.1 Però a part de les necessitats actuals, també 
n’hi hauran de generades per l’estació de TGV i la futura Ciutat de la 
formació.  

La darrera actuació que es preveu al barri ha de ser la construcció de 
vivendes per respondre a la demanda en matèria d’habitatge. 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). A causa de 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 bàsic. Els espais que 
es destinarien a habitatge es situen als sectors centre i est de l’estació i al 
sector de Gigognan (veure mapa IV-1). 

 
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 
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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 península.2  

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 pla. Els temes que es 
planifiquen 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 desenvolupament.  
 
 
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.  
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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 què aquesta ciutat es convertís en un centre important i 
especialitzat dins la indústria agroalimentària, amb importants empreses 
implantades. 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 agroalimentació. 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, CTIFL)3 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 llegums. 

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 establiments. Els estudis es 
classifiquen en aquells sectorials (biologia aplicada, horticultura, viticultura i 
enologia) i en transversals (màrqueting logístic, distribució, informàtica, 
comptabilitat/gestió, mecànica, electrònica). 

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’infraestructures 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 
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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-
Orange.4 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 infraestructures 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 consumidors. El CMT (chantier multitècnic) de 
Champleury és una plataforma multimodal tren-carretera –la més gran de la 
regió– situada a Courtine, a l’estació ferroviària de mercaderies. L’espai de 
la 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 
Rhône)5 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 a 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 Papes– 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 anys. 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 francs. Molt lligat al turisme, i al fet d’exercir 
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de capital d’una regió vasta,6 hem d’esmentar la important concentració de 
comerç a la ciutat d’Avinyó, especialment en l’intramuros, el barri antic de la 
ciutat. 

Per altre 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, que 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. L’existència del 
nou TGV sembla ser que ha ajudat al creixement de visitants. 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.  

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 Courtine.  

 
“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) 
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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’any 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) 

 
 
2. Característiques organitzatives dels agents 
 
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 magnètica. 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 rendible. 

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. 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 turbina de gas, que s’havia considerat com una 
nova tecnologia a estudiar, fou finalment abandonada perquè es corria el 
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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, i es 
reforçava 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 anys. 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 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 
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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 
França. 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. 

En el mapa IV-6 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, va a una velocitat 
elevada de l’ordre de 250 a 300 km/h. La línia que ens interessa en aquesta 
recerca 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 Niça7 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 
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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 en 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) 
 

Les regions franceses tenen poc marge d’autonomia a causa de les 
poques competències atorgades per la seva recent 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 servei.8 
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. 
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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. 

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 infraestructures de l’Alta 
Velocitat creada el 1997, que esdevé propietària de la infraestructura 
ferroviària i responsable de les obres del TGV Méditerranée des de llavors. 
 
 
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. Un 
dels aspectes que ens interessa més del conflicte, i que es recolza amb 
l’opinió d’alguns experts com Jean Ollivro,9 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, i mostren un problema 
important de descuit, de poca atenció del «milieu local». 

El 31 de gener de 1989 el Govern de l’Estat va encarregar 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). 
Amb aquesta prolongació de la línia existent la companyia SNCF podria 
oferir uns guanys importants de temps de viatge entre Lió i Marsella, i 
també amb Niça. Per aquest motiu es 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 
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estudiar parades a les ciutats mitjanes que estaven en el camí. Segons Lolive 
(1999a, 1999b), el monopoli d’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 per al 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 Sud.10

El gener de 1990 es van mostrar els primers documents del projecte 
de TGV a l’opinió pública. Ràpidament es va crear un fort moviment 
d’oposició, 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 actor va tractar de respondre a 
les demandes de transparència que es rebien de la població, i assistia, 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 fer 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 incrementar. Les 
coalicions locals demanaven, en general, més consultes i més transparència 
en la planificació de la infraestructura. Finalment, el project manager va 
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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. 

L’estiu d’aquell 1990 va ser molt convuls; es va anomenar «l’estiu 
calent» per les nombroses manifestacions de protesta contra el govern. En 
aquest període, fins i tot els élus de nivell superior van 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 Conseil d’Etat i 
va definir un propi mètode de negociació per decidir el traçat. Va 
organitzar trobades en els sis departaments implicats en el traçat. 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 traçat. La missió 
Querrien va reeixir en la reducció del nombre de zones que mostraven 
oposició i la força de les protestes. 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 degradaria 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 pública. Després d’això es va crear l’associació 
Sauvegarde de la ceinture verte d’Avignon. 

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 
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el 1991, però el procés de planificació va quedar 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 
francès,11 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 condicions. 

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 Avinyó. 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 
infraestructures 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 infraestructures. 
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 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 Ollivro12 ho considera 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). 

Però allò que ens interessa especialment del conflicte sorgit en el 
TGV Méditerranée és la desestabilització que van sofrir els agents locals, a 
causa del 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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2.3  CAPACITAT DE CREACIÓ D’UN PROJECTE DE CIUTAT A PARTIR DEL 
TAV 

 
Un cop decidit tot això, calia decidir a quin lloc exacte del municipi 

es localitzaria l’estació. Hi havia tres possibilitats: Saint-Gabriel, Courtine-
PLM13 i Courtine-centre. Eren els emplaçaments contemplats en l’Etude 
d’Impact de la Gare d’Avignon (VV.AA, 2003). L’Estudi va acabar decidint 
Courtine-centre i va ser ratificat amb una enquesta d’utilitat pública el 1996. 
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 –lleugerament modificat el 1995. El pla urbanístic (veure 
mapa IV-7) 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.  

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 NA (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 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. 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. 
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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 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 Courtine. La coordinació la 
va realitzar l’AREP14 (Aménagement Recherche Pôles d’Echanges) i Michel 
Desvigne,15 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 orienta també els principis de planificació del futur 
ZAC de l’estació. El pla preveu, un cop finalitzat el 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.  

La metodologia del pla, tal com s’especifica a la introducció, és de 
caràcter iteratiu. 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 territori. En concret, els 
temes que es van treballar van ser quatre: les infraestructures 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 per al barri, descrits 
en els apartats anteriors, com la Ciutat de la formació, un nou espai de 

 127 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

lleure i oci i de protecció paisatgística (Parc) que valoritza elements 
existents (aigua, paisatge, castell) i que no s’havia pensat a 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 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 podrà acollir 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 IV-5). 
 
 
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. Per altre 
cantó, 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. 

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 
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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 coses que passarien. 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 infraestructura 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. Per altre 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), creat el 2001 i format per onze municipis que sumen un total de 
157.760 habitants (veure mapa IV-2). La COGA es crea a partir de la Loi 
Chevènement  de 1999 per la necessitat de governar les àrees urbanes i crear 
projectes de desenvolupament territorial a nivell supramunicipal. Exerceix 
certes competències cedides de forma progressiva pels municipis que en 
formen part. Les competències actuals són en desenvolupament econòmic 
(posada en funcionament de les zones d'activitat d’Agroparc i Courtine, 
participació al finançament de l’aeroport), planificació de l’espai comunitari 
(projecte de planificació d'Avignon Confluences al voltant de l’estació de TGV) 
i xarxa de comunicacions d’interès comunitari (els accessos a l’estació de 
TGV) entre d’altres competències. 

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, així com 
dels serveis de la capital, no estan disposats a participar en la comunitat 
d’aglomeració a causa d’una aversió –potser també qualificable de por– que 
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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 Solidarité 13, enfrontada als grands élus de la 
Regió PACA (Lolive, 1999a). El conflicte del TGV pot haver agreujat 
l’aversió.  

Segons 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». 
 

El departament de Vauclusa 
 

L’administració del departament de Vauclusa i, en particular, la figura 
del prefecte, han tingut un paper destacat en tot el procés de planificació 
del TAV. 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 permet cert 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), dues 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’aglomeració. 
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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’infraestructures 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, 
exactament l’«Association de développement et de cadre de vie du Grand territoire 
d’Avignon». 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, i davant l’immobilisme de les 
institucions, els responsables de grans empreses –en aquell moment una 
quinzena– van decidir fundar l’associació el 1995. Des de bon principi 
Grand Avignon va centrar-se en les qüestions referents a les grans 
infraestructures, 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 entre els actors 
socioeconòmics (municipis, sindicats, pagesos, empreses i cambres de 
comerç). 
 

Associacions ambientalistes 
 

A causa del 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 pel consistori municipal era Saint-
Gabriel, i una de les raons principals que s’escollís Courtine va ser per les 
pressions populars. 

Saint-Gabriel està dins l’anomenada «anella verda» 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 
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agricultors. Fins i tot van haver-hi campanyes d’intimidació dels polítics 
locals que culpaven de bloquejar el desenvolupament agrícola de la zona. 
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 
cantonals i va superar en vots, fins i tot, al conseller General del 
Departament sortint, del Partit Socialista.16

 
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’identitat, 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 al fet 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, 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 haguessin existit figures de planificació i gestió del territori com les que 
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. 
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2.5  ÀMBIT TERRITORIAL DELS PROJECTES 
 

En primer lloc podem descriure un projecte a nivell municipal. 
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 Ville. Com hem vist, es planteja 
un municipi amb un centre històric amb funcions administratives i 
comercials, i dos centres perifèrics d’activitat econòmica, Agroparc i 
Courtine.  

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. 
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MAPA IV-2. Àmbits de planificació supramunicipal d’Avinyó 
 

 

0 5 10 km

 
Línia contínua: COGA 
Línia discontínua: SCOT  
estat a l‘1 del 10 de 2003 
 
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 IV-2, entre els municipis que la 
formen no n’hi ha cap del departament de Bouches du Rhône, per la 
negativa d’aquests a participar-hi. Tot i això, hi ha d’altres projectes a nivell 
de COGA no lligats directament amb el TAV que poden ajudar en el futur 
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a crear un àmbit projectual comú, com l’Agència d’Urbanisme de 
l’Aglomeració o la promoció turística. 

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, es va preveure la necessitat de realitzar els SCOT, 
en aquest cas a partir del bassin de vie d’Avinyó.17 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 IV-2) és 
proposat pels élus i aprovat pel prefecte.  

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 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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3. Conclusió: avaluació de la dinàmica de l’SLoT 
 
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. 

Els processos de planificació han donat cert joc a la participació 
d’alguns agents. L’Estudi d’Impacte Ambiental va permetre la participació 
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de la població amb l’Enquesta d’Utilitat Pública. El Plan de réference va captar 
l’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 que 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 tan 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. 

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 
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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. 

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. 
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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 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 
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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. 
 
 
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 infraestructures, tant per l’estació 
TAV com per les futures infraestructures 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, 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.  
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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 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. 
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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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1 Pel que fa a la situació hotelera d’Avinyó es destaca que el 80% dels hotels de 
l’aglomeració estan localitzats al centre (intramuros) i a les zones properes a les autopistes, i 
que el 40% dels hotels tenen una categoria baixa i poca capacitat d’allotjament (AREP et 
alii, 2002). 
2 Es basa 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). 
3 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). 
4 Les conques recullen 2.800.000 habitants i 1.400.000 m2 de superfícies de venda. 
5 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). 
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6 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). 
7 Lligar París i Niça en 3h30’ - 3h40’ (en lloc de 5h33’ abans del TGV), París i Toló en 
3h20’ (en lloc de 3h51’) i Marsella i Niça en 1h05’ (en lloc de 2h22’) (www.rff.fr). 
8 Els aspectes de la llei es poden aprofundir a www.transports.equipement.gouv.fr. 
9 Maître de Conférence, Université Rennes II , dins de VV.AA, 2001. 
10 Si l’enllaç entre la línia París-Marsella i París-Montpeller es feia molt al nord d’Avinyó, 
l’enllaç entre Montpeller i Marsella havia de ser molt llarg també, formant un gran triangle. 
Per evitar tantes barreres d’infraestructures es proposava realitzar un «triangle petit», que al 
mateix temps donaria centralitat a Avinyó (Lolive, 1999a). 
11 A França els projectes infraestructurals 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. 
12 Maître de Conférence, Université Rennes II , dins de VV.AA., 2001. 
13 PLM es refereix a la via fèrria que uneix Avinyó amb Tarascon. 
14 Organisme tècnic depenent de la SNCF. 
15 Un famós arquitecte-paissatgista amb despatx a París.  
16 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). 
17 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. 
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CAPÍTOL V. EL CAS D’ESTUDI DE NOVARA 
 
 
1. Característiques tècniques de la intervenció  
 
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 Sesia). Al Nord, en els contraforts alpins, la província limita gairebé 
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 
infraestructures de vertebració interior del territori s’estructuren en una 
densa xarxa viària i ferroviària provincial.1 Les infraestructures 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 infraestructural augmentarà amb un 
sistema de grans vies de transport que, guiat per les grans directius 
europees, es creuaran 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’infraestructures converteix Novara en un node 
estratègic de comunicacions, especialment ferroviari. Aquesta nova situació 
de territorial de la ciutat ha 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 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

(Boschetto) i el Centre Intermodal de Mercaderies (CIM) de Novara,  que es 
preveu que creixi en els propers anys en volum de mercaderies. 

 
Novara comptarà amb dues estacions de TAV, una situada al centre, 

en l’antiga estació ferroviària, i l’altra al nord de la ciutat, en el by-pass que 
salvarà el pas per la ciutat (veure mapa V-4). 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 les primeres 
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. 
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MAPA V-1. El traçat TAV Torí-Milà 
 

Novara

 
 Font: www.tav.it
 
 
1.2  CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTACIÓ TAV 
 

L’estació central 
 

 147 

tant pel trànsit quotidià privat com pels medis de transport públics.  Una de 
les actuacions principals en aquest sentit serà l’anomenat «Movicentro». 

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, 
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Estació TAV de Novara 
 

pa V-6), més pensat per a l’intercanvi de passatgers 
en-carretera que tren-tren, vol potenciar el rol quotidià del transport 

ferrov

per 
poder

El Movicentro (ma
tr

iari per a la mobilitat interurbana. Per a què 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 Fattibilità2 (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 V-6). 

Per aconseguir aquest espai d’intermodalitat cal primer redissenyar el 
sistema de viabilitat per evitar totes les barreres ferroviàries existents i 

 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 infraestructura 
més complexa que la segona, encara que amb més capacitat de «crear 
imatge» (Comune di Novara, 2002). 
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ó de mercaderies, i el desmantellament 
del se

viari, subdividint la part de 
passat

ca de Novara està poc definida encara. El que és 
egur és que hi coincidiran l’estació TAV i una segona estació –l’altra estarà 

a la ce

 novarès i que dóna servei a 
una e

1.3  MODEL URBANÍSTIC A ESCALA MUNICIPAL/URBANA 

25 municipis, no 
xisteix un model urbanístic de conjunt. Sí que hi ha una planificació de 

tota la

Una altra actuació important serà la relocalització de l’estació FNM 
(Ferrovia Nord Milano) dins de l’estaci

u antic traçat. L’estació FNM, que dóna una connectivitat directa amb 
l’aeroport de Malpensa, està lleugerament separada de l’estació 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 ferro

gers, organitzada a partir del node de l’estació central, de la de 
mercaderies, orientada més al nord-oest, cap el CIM. 
 

L’estació perifèrica 
 

L’estació perifèri
s

ntral– 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 V-4). 

Pel que fa a la xarxa secundària de transport, cal esmentar la densa 
xarxa ferroviària que s’interconnecta en el node

xtensa àrea al voltant de la 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. 

 
 

 
Pel que fa a l’àrea urbana de Novara, formada per 

e
 província, el PTP (Piano Territoriale Provinciale, Provincia di Novara, 

2002) que marca les principals línies territorials, però a una escala no 
urbanística. Per altre 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. 
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des a reconvertir 
tot el

ructures d’interconnexió, el centre històric i els diversos espais de 
l’ento

ió de mercaderies (Boschetto). Aquesta àrea ja havia estat 
object

ara. Les actuacions per disminuir l’impacte seran les estàndards, 

L’arribada del TAV a la ciutat de Novara va agafar-se com una ocasió 
per realitzar tota una sèrie d’actuacions urbanístiques dirigi

 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 esdevingués 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 
infraest

rn afectats, tal com podem observar en el mapa V-5. 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’estac

e 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 Nov

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

EL CAS D’ESTUDI DE NOVARA 

 151 

però n

formació, recerca 
innov

er millorar l’accessibilitat a la ciutat, 
especialment a partir del TAV, i els serveis necessaris per a què es pugui 
realitz

icerca, innovazione e sviluppo: En aquest apartat destaquen 
les actuacions en el camp industrial per a la previsió de noves àrees de 
polígo

ançament 
públic es concentren en el barri històric de la ciutat i es destinen 
major

o s’aplicarà el soterrament, a causa de 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 apareixent més endavant. 

A partir d’aquests àmbits d’actuació es van definir les 5 línies 
d’accions estratègiques per a la ciutat (accés a la ciutat, 

ació i desenvolupament, cultura, medi ambient i residència) que 
estructuren i proporcionen una lògica a les diferents actuacions, públiques i 
privades, sobre el territori municipal. 

 
Approdo ala città: Les accions p

ar. Destaquen la transformació del node ferroviari de l’estació central, 
pensat com a node d’interconnexió complexa, la construcció d’aparcaments 
soterrats, la construcció d’una via de circumval·lació a l’oest de la ciutat, la 
creació d’una xarxa de carrils bici o la requalificació d’una àrea d’acolliment 
(Osteria Laghetto).  

 
Formazione, r

ns i serveis industrials al voltant de l’estació de mercaderies i en el 
camp comercial per a la previsió de noves àrees de grans superfícies. 
Aquestes actuacions són de finançament privat. Amb finançament públic 
trobem la reestructuració del nou edifici de la Universitat del Piemonte 
Orientale, ja realitzada, i la nova localització dels Mercati Generali. 

 
Cultura: Les actuacions en l’àmbit de la cultura amb fin

itàriament a la rehabilitació d’equipaments culturals com museus, 
teatre, centre cultural, palau. Les actuacions amb finançament privat, en 
canvi, es distribueixen per la perifèria de la ciutat i es dirigeixen 
principalment a la rehabilitació de cascine –edificis històrics de base agrícola–
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mbiente: Les actuacions ambientals se centren sobretot en la dotació 
d’equ

esidenza: Finalment, es preveuen tot un seguit d’actuacions dirigides 
a la m

l resultat d’aquestes actuacions en el model urbà volen generar un 
procé

.4  MODEL URBANÍSTIC A ESCALA DE L’ESTACIÓ 

El municipi ha previst una sèrie d’actuacions al voltant del complex 
node 

amb els barris a l’est i a l’oest de l’estació. 

per a finalitats principalment turístiques, o la construcció de sales de 
cinema. 

 
A
ipaments 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. 

 
R
illora 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. 

 
E
s de «remallament urbà» capaç de recuperar i valoritzar aquells espais 

urbans difusos que conformen una certa «fragmentació urbana». En aquest 
sentit les intervencions infraestructurals cèntriques, 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 infraestructural. 
 
 
1
 

ferroviari que sorgirà de la reordenació provocada per l’arribada del 
TAV (veure mapa V-6), 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 
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barreres ferroviàries històriques 
existe

mb la mobilitat: el movicentro. Les 
activit

es preveuen actuacions per reduir 
l’impacte dels eixos ferroviaris del nord de l’estació a través de soterraments 
parcia

Actualment aquesta zona es troba isolada de la connectivitat urbana 
principal per culpa de les nombroses 

nts, tot i que es troba en un punt baricèntric de la ciutat. Els usos 
actuals d’aquesta zona al voltant de les infraestructures 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 es 
troba 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 a

ats 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 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 l’impacte de les vies, 

ls, 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. 
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spais lliures. El nou Prg 2004 
preve

ra no estan previstes 
les actuacions urbanístiques. Segurament les que es prevegin hauran de ser 
de fo

.5  PROJECTES ECONÒMICS DE LA CIUTAT RELACIONATS AMB EL TAV 

 la 
rovíncia– ens poden ser d’utilitat unes jornades sobre els factors de 

desen

e 
Milà, 

Una mostra de l’interès en la millora de la qualitat de vida del nou 
barri es troba en la major inversió en els e

u 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 altre 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, enca

rma 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. 
 
 
1
 

Per determinar quins són els principals projectes de la ciutat –i de
p

volupament que es van celebrar a Novara el 23 de febrer de 1998 
(Centro Studi Novaria, 1998). En la ponència, el director del centre 
d’estudis (Codini, 1998) defensava que les oportunitats econòmiques i 
socials de Novara i el novarese passen per tres grans inversions 
infraestructurals en fase de 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 d

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

EL CAS D’ESTUDI DE NOVARA 

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 Verona (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. 

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 Sessia.3

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 prop 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 soterrada. 

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 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 
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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 a 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 
grans interconnectats amb parcs tecnològics i científics a través del terminal 
ferroviari amb el pol logístic de Novara (Codini, 1998). 
 

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. A 
causa dels 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 1921. 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, i va contribuir 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.  

Des de principi dels anys 90 ja hi 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, juntament 
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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 província. 

La Universitat del Piemonte Orientale «Amadeo Avogadro», amb uns 
10.000 estudiants, és també un centre clau per a la recerca en aquest sector. 
Una esperança posada en la Universitat és que creï un 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 a 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 béns culturals. 
Per altre 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 
una intervenció important en el Castello Visconteo-Sforzesco per la creació d’un 
Centre cultural polifuncional apte per a activitats culturals i congressuals. 
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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. 

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-Ossola4 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. 
 
 
2. Característiques organitzatives dels agents 
 
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 
carretera.5 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.  
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La discussió sobre una xarxa especial d’alta velocitat va començar 
durant els anys 60 i 70, època en què es va dissenyar la «direttissima» entre 
Roma i Florència. 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), el 1974. De fet, amb millores successives, 
aquesta és la tecnologia que avui s’utilitza a Itàlia i en part, exportada, a 
Alemanya. Les versions posteriors del pendolino, com l’ETR 450 o l’ETR 
500, són les que es van posar en funcionament fins a l’actualitat. 

Per altre cantó, la construcció de la Direttissima entre Roma i 
Florència no va acabar-se completament fins el 1992. En aquest sentit, 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: «...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, p. 42) 

Tot i això, el projecte de l’Alta Velocitat a Itàlia neix oficialment el 
1986 amb el Piano Generale dei Trasporti (PGT) i amb la creació d’un Sector 
d’Alta Velocitat dins la Fs (Ferrovie 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 
infraestructura 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  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 TAV 
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 (AV) a un model d’Alta Capacitat (AC), a través d’una Verifica 
Parlamentare. El pas d’AV a AC comporta que el transport de mercaderies 
passi 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 amb l’objectiu d’utilitzar 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 infraestructures del cas 
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 
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analogia amb altres casos d’estudi o per la generalització dels termes «Alta 
Velocitat», s’usaran 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 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. 

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, a 
causa de 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.  

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 preveure 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. 
 

Projecte de la Regió Piemont 
 

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 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 
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prioritària ja en el Consell d’Essen de 1995. 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 Novara.6 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. 

En termes de planificació, existeix al Piemont el Piano Territoriale 
Regionale, aprovat per la Regió el juny de 1997. És el primer exemple de 
planificació territorial a Itàlia a escala regional (Iorio, entrevista 8). El Pla 
Regional demana a les províncies, a través dels plans territorials provincials, 
l’aprofundiment dels diversos temes. En relació amb el 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. 

 
“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) 
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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. 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 (Ferrovie 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 desenvolupar el rol de gestor de la 
infraestructura. 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 infraestructura. 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 a la realització de les grans intervencions 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 als quals es 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 
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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. 
 
 
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. Al començament va ser un actor extern, el General Contractor (TAV 
S.p.A.) el que 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 V-2). Això succeïa el 1992. 
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ESQUEMA V-2. 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 
elaborarés 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 Novara.7

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 Contractor. 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 infraestructura d’eliminar els nombrosos traçats 
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ferroviaris que travessen la ciutat i la seva relocalització, i els efectes que 
l’obra podia tenir a la ciutat (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 
transformaió 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». 

Sigui com sigui, el 1997 succeeix un fet que farà canviar l’estratègia 
seguida fins el moment. El Ministero dei Trasporti va decidir reconvertir, com 
ja hem vist, 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 liderar la seva efectuació. Fruit del procés de creació de 
projectes 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: a) 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;  b) 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; c) utilitzar les vies existents de la FNM per garantir la 
connexió de l’estació ferroviària i del CIM amb l’aeroport de Malpensa; d) 
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); e) completar 
els traçats per relligar la xarxa viària municipal amb l’autopista, amb la xarxa 
provincial i amb l’estació central. 

Basant-se en aquestes indicacions el General Contractor acaba elaborant 
l’esquema d’interconnexió definitiu que comprèn: a) la realització de la 
interconnexió oest en l’àrea de descàrrega de mercaderies; b) 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; c)  la realització de la interconnexió 
est en el corredor ferroviari Novara-Galliate –fins a Malpensa. 
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ESQUEMA V-3. 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 què 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 infraestructural permetia 
la integració de l’Alta Capacitat amb la ciutat i podia estimular, a més, la 
recuperació del centre històric (Afferni et alii, 2001). 
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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 
enfortida 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 
contribucions propositives i va desincentivar el conflicte potencial que una 
obra d’aquest tipus comporta (Afferni et alii, 2001). 
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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-dreta.8 
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 est,9 que creien 
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 
rerefons 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’infraestructures, Regió 
Piemont, Regió Llombardia, General Contractor, FS i FNM. Cal ressaltar 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 l’autopista.  El responsable de planificació dels 
transports a 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 
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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. 

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 
Infraestrutture 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 infraestructural novarès i el cost econòmic certament negatiu de les 
intervencions consegüents” (Comune di Novara, 2002, p. 27) 
 
Aquests acords s’han concretar finalment en una sèrie de pactes entre 

el municipi de Novara i els ens ferroviaris, RFI i FNM. 
 
 
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 
sociocultural àvid de noves iniciatives. 

Aquests canvis no només són fruit únicament d’un procés endogen, 
sinó que tenen una bona part de raó de ser en la dinàmica externa, en els 
canvis a una escala territorial més àmplia: Novara es veu molt influenciada 
per l’àrea metropolitana de Milà. En particular, el cas novarès pot ser entès 
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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 de 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 en l’editorial i els 
dolços. Es produeix a causa d’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 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, que es basaven, sobretot, amb el seu 
posicionament territorial. Els projectes de futur tenien molt a veure amb la 
nova accessibilitat que podia 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.   
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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 amb les necessitats de renovació 
infraestructural, 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 el turisme. 
-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. 
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La imatge turística de Novara per part dels ciutadans 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.  
 
 
2.4  AGENTS QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE LOCAL I LA SEVA 

DINÀMICA 
 

 Com hem vist, des del moment en què 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 què 
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 bases 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 infraestructural. 

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 
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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, 
més de 100, bona part privades. Després d’una selecció a partir de criteris 
de coherència, van ser-ne admeses 72, 32 de les quals privades i 40 
públiques. 

Tot i això, l’estricta «participació ciutadana» en el programa va ser 
més aviat reduïda. Tal i com admet 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 potencialitats 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, les associacions, a causa 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’euros–, 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 podríem assenyalar el 
darrerament presentat Pla estratègic del turisme de Novara (Associazione 
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Mecenate 90, 2004), que ha estat liderat pel municipi i ha tingut la 
participació de moltes institucions públiques i privades. 

 
La província és l’altre actor destacat. Cal dir que a Itàlia els governs 

provincials han adquirit funcions importants des de 1990, 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. 

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 2000 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 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 Uil. 

Un altre exemple és la logística. El govern de la província ha vist com 
a prioritari per al seu territori el desenvolupament del sector logístic i 
l’adaptació de les infraestructures a aquesta finalitat. La província, per 
exemple, ha actuat com un revulsiu en el camp de la logística i ha obtingut 
una participació important com a accionista del CIM. Per aquest motiu va 
defensar, amb 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 les 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 que estarà situat en un altre municipi al nord de Novara. El 
govern municipal el mirava amb reticències per la possibilitat que restés 
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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.”10

 
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’infraestructures 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, els empresaris, van acceptar el joc de canvi de 
plusvàlues urbanístiques que havien de possibilitar les transformacions que 
s’han vist en 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 infraestructures 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 transport. Cada operador va haver de 
preveure el propi programa d’intervenció en el 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). 
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Tot i això, 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 
infraestructurals 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 infraestructures 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 perquè la ciutat 
esdevingui un actor local fort. Un fet que induiria a 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). 
 
 
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 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 els 25 municipis que 
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formen part de l’àrea urbana de Novara. 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. Això només hagués estat possible si el Prusst hagués estat 
coordinat des d’una administració superior. 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 infraestructura 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).   

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 província i en una enquesta a diversos 
agents anomenats «classes dirigents» i elits locals.11 Les qüestions més 
destacables són tres. En primer lloc s’arriba a la conclusió que el territori i 
les  infraestructures són el recurs principal de la província. 

 
“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. Les «classes dirigents» consideren que un dels principals 
problemes és l’escassa capacitat de condivisió 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 

 176 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

EL CAS D’ESTUDI DE NOVARA 

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 autors. 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 empreses més 
petites. 

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 
infraestructurals que apareixen al territori: 

 
“...la creixent atenció dels grans subjectes promotors i gestors de les xarxes 
infraestructurals 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 per al 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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3. Conclusió: avaluació de la dinàmica de l’SLoT 
 
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 exercides 
bàsicament pel govern municipal, a través de diversos plans com el Pru, el 
Prusst, l’Studio di fattibilià. Aquest actor és el que ha anat vehiculant les 
diverses propostes de configuració del node infraestructural 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 capital, al mateix temps que aquesta es veu 
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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 
infraestructures 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 

 

 179 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

“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 central i a les potencialitats que 
se’n deriven, ja que no tots els trens tindran parada a la ciutat i a l’estació 
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central. Això no afectarà tant al sector logístic com als altres elements del 
projecte local. 
 
 
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’infraestructures, 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 
infraestructures de transport, tant per l’aparició de nous modes com per la 
reordenació de les infraestructures 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 actuacions urbanístiques a la 
perifèria. Això permetrà un equilibri social i econòmic major entre els 
diversos barris. 
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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’infraestructures i 
activitats ja existents que s’adapten a les noves necessitats. 
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1 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»). 
2 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. 
3 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).  
4 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. 
5 Segons el Conto Nazionale dei Trasporti. 1999, editat per el Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione 
6 Això es pot veure, per exemple, en el 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 
(images.torino-internazionale.org). 
7 Aquestes alternatives són estudiades amb profunditat a Negri (1996).  
8 El consistori el formaven Forza Italia (15), Alleanza Nazionale (5), Lega Nord (2), CCD-
CDU (1). 
9 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 V-3). 
10 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. 
11 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. 
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CAPÍTOL VI. CONCLUSIONS 
 
 
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 competitivitat 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 desenvolupament. 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 
infraestructura 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 que 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 infraestructures, (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’infraestructures de transport de la ciutat, és a dir una major 
diversitat de modes de transport i, a vegades, una millor organització de la 
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xarxa secundària de transport. Per 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 infraestructura en el milieu local. En d’altres casos, 
poden ser només uns pocs actors que aprofitin l’estació, i potser aquests 
actors no siguin purament locals i no provoquin 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 infraestructura 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 exogen, 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 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. 
 
 
 

 187 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

2. Recomanacions per a les ciutats mitjanes  
 
A.  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 en 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 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, sovint per evitar el pas per l’àrea urbanitzada. 
Això es deu a què els planificadors supralocals intenten evitar el centre de 
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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 a l’acord amb les diverses administracions. 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.  

 
 

B.  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 l’ordenació de diversos territoris i per a 

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

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 
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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’infraestructures com en la seva gestió. En segon lloc, ha d’introduir i 
posar d’acord els diversos projectes locals del territori perquè puguin 
aprofitar-se de la nova infraestructura. 

 
 

B.1  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 el fet que tinguin més pes unes 
activitats o unes 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 emblemàtiques. 
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Pel que fa a les estacions perifèriques, és difícil plantejar unes 
recomanacions a partir de les ciutats estudiades, ja que 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. 

 
 

B.2  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 infraestructura a la resta del 
municipi i de l’àrea urbana. Això es fa amb actuacions com la millora de 
l’accessibilitat, la permeabilització de barris, la creació d’eixos de 
desenvolupament a partir de les noves centralitats o 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 
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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 en 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 
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 
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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 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 mateixa 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 
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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. 

 
 

B.3  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 infraestructura 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 discussió 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 
infraestructures 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, 
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com els governs territorials o, segons els casos, altres institucions (Cambra 
de Comerç, Patronat de Turisme, etc.). 

 
 

C.  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 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 a una nova imatge i identitat de la ciutat. En el 
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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. 

 
 

D.  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, sí 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 
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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 
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 infraestructura. 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 
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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 remet, necessàriament, a una concepció multiescalar de la 
planificació de les grans infraestructures, entenent el territori com una xarxa 
de xarxes. 

En aquest sentit, Governa (2001) proposa que la valoració d’una 
infraestructura 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 infraestructura 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 infraestructura 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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MAPA III-9. Pla General 1999 de Lleida 

 
Vilagrasa, 2003a, p. 279 

 
MAPA III-10. Actuacions a l’entorn de l’estació central de Lleida 

 
Font: Ajuntament de Lleida, 2003, p.11 

201 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TAV I CIUTAT MITJANA 

 
MAPA III-11. Principals actuacions d’Alta Velocitat. PDI 1993-2007 

 
Font: Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 (MOPTMA, 1994, pp. 150) 
 
MAPA III-12. Xarxa ferroviària d’Alta Velocitat a l’horitzó 2010 

 
Font: www.mfom.es 
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MAPA IV-3. Propostes de connexió estació TGV-centre d’Avinyó 

 
Font: AREP et alii, 2002, p. 20 

 
MAPA IV-4. Síntesi de les directrius del nou PLU d’Avinyó 

 
Font: Plan Local d’Urbanisme, 2003 
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MAPA IV-5. Síntesi de les propostes del Plan de Référence du site de 
la presqu’île de Courtine 

 
 204 

Font: AREP et alii, 2002, p. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANNEX CARTOGRÀFIC 

MAPA IV-6. Línies de TGV a França 

 
Font: http://mercurio.iet.unipi.it/tgv/tgvindex.html (The European Railway Server)  
 
 
MAPA IV-7. Planejament urbanístic d’Avinyó segons el POS 

 
Font: web de l’ajuntament d’Avinyó (www.avignon.fr) 
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MAPA V-4. Nou sistema ferroviari de Novara 
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Font: Comune di Novara, 2002 
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ANNEX CARTOGRÀFIC 

MAPA V-5. Àmbits del Prusst 
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Font: Comune di Novara, 1999 
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MAPA V-6. Qualificació urbanística del node ferroviari de Novara 
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