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Pla de millores del barri Monestir – Sant Francesc 
Procés participatiu � Taller de propostes: MOBILITAT 

 
 

 

MEMÒRIA DE RESULTATS  
 

 
 
1.- Introducció 
 
El procés participatiu vinculat al Pla d’Estratègies Urbanes del barri del 

Monestir – Sant Francesc preveu diferents espais deliberatius per 

complementar la definició del projecte a través de la recollida d’aportacions i 

valoracions ciutadanes.  

 

Per tal de garantir un procés participatiu ordenat i rigorós s’ha decidit 

estructurar els espais deliberatius a través de 5 grans àmbits de debat:  

- Comerç  

- Espai Públic   

- Mobilitat   

- Equipaments  

- Habitatge 

 

Alhora, el procés participatiu es divideix en dues grans etapes;  

a) Diagnosi de necessitats  

b) Recollida de propostes 

 

Els resultats del taller que presenta aquest informe corresponen a la fase de 

recollida de propostes, que s’ha estructurat a través de diferents sessions 

temàtiques de deliberació. 

 

Val a dir que la fase de propostes també ha activat un altre canal 

participatiu, basat en un qüestionari (en paper i on line) on els veïns i veïnes 

poden valorar línies de millora plantejades durant la diagnosi i formular 

propostes. 
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2.- Informació bàsica de la sessió participativa 

 

DATA: 30/11/2016 

LLOC: Casa de Cultura 

HORA D’INICI: 19:00h 

DURADA: 2 hores 

NOMBRE DE PARTICIPANTS:  15  

 

 

 

3.- Participants 

 

Andrés Ares     AV del Monestir 

Ernest Vidal   Veí 

Maria Sotu   Veïna 

Teresa Rivière  Veïna 

Josep Canals   Comerç  

Maria Joana Giménez Plataforma Animalista Sant Cugat 

Laura Viladrich  Veïna 

Francisco Ordóñez    AV Centre Est 

Alejandro Huguet             Veí 

José de Montagut  Veí 

Toni Górriz   Veí 

José Miguel Hierro  AV Monestir 

Xavier Asensio   Aula de Sò 

Ángeles Serrano  AV Centre Est 

Antoni Gual   Comerç  
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4.- Buidatge de resultats 

 
Tot seguit es presenten el conjunt de propostes de millora vinculades amb 

l’àmbit de la mobilitat, formulades arrel de les deliberacions en petits grups. 

Per tal de garantir un buidatge de resultats ordenat i estructurat, les 

aportacions s'enumeren agrupades segons temàtiques: 

 

 

El vianant com a prioritat 

 

Una part rellevant de les aportacions recollides fan referència a la oportunitat 

d’aprofitar el Pla d’Estratègies Urbanes per transformar el barri en un entorn 

on la mobilitat dels vianants esdevingui una prioritat. En aquest sentit es 

recullen les següents propostes: 

 

PLATAFORMES ÚNIQUES / VIANALITZACIONS: 

 

• Reconvertir els carrers de la part històrica del barri en carrers de 

plataforma única per guanyar espai per als vianants i millorar 

l’accessibilitat; 

- Carrer de la Creu 

- Carrer Montserrat 

- Carrer Orient 

- Carrer Sant Llorenç 

- Carrer Francesc Macià 

• Vianalització (Plataforma Única) de l’Avinguda Cerdanyola. El 

projecte hauria de garantir que sigui un espai prioritari i agradable per 

als vianants i la seva mobilitat; amb bancs, sense excés d’ocupació de 

terrasses, etc. Un dels grups matisa que la vianalització s’ha de 

garantir, com a mínim, a partir de l’encreuament amb el passeig 

Torreblanca (direcció Monestir), i que cal estudiar bé alternatives de 

mobilitat i les possibles afectacions a l’accés de serveis (CiD, recollida 

escombraries, ambulàncies). 



5 
 

 

S’emfatitza, pel que fa a la reurbanització del carrers, la necessitat de vetllar 

per a una millora a partir de paviments i mobiliari amb característiques 

similars a d’altres parts de la ciutat (entorn Monestir – Centre). També es 

reclama que s’evitin paviments que rellisquin, i que les reconversions vagin 

acompanyades de plans encaminats a potenciar la dinamització comercial. 

 

VORERES: 

 

• Vetllar per l’existència de voreres accessibles. Es proposa la necessitat 

d’eixamplar-les, eliminar arrels dels arbres que sobresurten, tapar 

forats, reubicar mobiliari urbà que actualment dificulta la mobilitat 

dels vianants, etc. Caldria, doncs, engegar un procés de revisió de les 

voreres del barri. Es tracta d’entendre el vianant com una prioritat i de 

facilitar la seva accessibilitat quotidiana, sobretot a les persones amb 

mobilitat reduïda. 

• Establir mesures encaminades a controlar i reduir les infraccions de 

ciclistes, patinets, etc. per tal de no dificultar la mobilitat dels 

vianants. 

• Instal�lar paviments empedrats i que no rellisquin. Actualment alguns 

paviment són perillosos (Ex. Rampa Francesc Macià – Claustre Casa de 

Cultura o paviment Plaça d’en Coll – Carrer de la Torre). 

 

 

Bicicletes (carrils-bici) 

 

En general s’està d’acord en la necessitat de promoure, facilitar i regular la 

circulació en bicicleta pel barri. En aquest sentit es plantegen dues propostes 

vinculades amb els carrils-bici. Són les següents: 

 

• Connectar el carril-bici amb la resta de la ciutat (Rambla del Celler / 

connexió amb el que es dirigeix a Cerdanyola). És important que els 

carrils-bici no siguin deficitaris i que tinguin continuïtat. Es considera 
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una manera necessària per a promoure un increment (imprescindible) 

de la mobilitat sostenible. 

• Les millores vinculades amb els carrils-bici haurien d’anar 

acompanyades de la instal�lació de més aparcaments per a bicicletes, 

així com de mesures per a facilitar una mobilitat segura per als 

ciclistes. 

 

 

Transport públic 

 

Malgrat reconèixer que el barri està ben connectat pel que fa al transport 

públic es proposa: 

• Revisar i millorar les freqüències de pas i els circuits 

• Millorar la informació: cal una informació més clara 

• Millorar les marquesines 

 

Aparcaments 

 

El debat entorn les propostes per millorar la mobilitat al barri també deriva 

en la formulació de propostes vinculades amb els aparcaments: 

 

• Es proposa la necessitat d’elaborar un estudi per analitzar la ubicació 

de nous aparcaments amb un ús prioritari (preus no abusius) per a la 

gent del barri. Es plantegen diferents ubicacions possibles: 

- Plaça Ramon Barnils 

- Inici Avinguda Cerdanyola 

- Amfiteatre 

• També es planteja la possibilitat d’aprofitar la probable remodelació 

integral de la Plaça d’en Coll per a construir-hi un aparcament 

subterrani, que serveixi per incrementar el nombre de places existents 

al barri i, alhora, per facilitar l’estacionament de “visitants”. Caldria 

garantir que els aparcaments soterrats es gestionen amb mesures de 

l’estil “zona verda” amb preus especials per als residents. 
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Trànsit rodat 

 

Les reflexions sobre mobilitat deriven en la definició d’un nombre significatiu 

de propostes vinculades amb el trànsit rodat al barri. Són les següents:  

 

TRÀNSIT DE VEHICLES: 

 

• Cal aprofitar el Pla d’Estratègies Urbanes per fer un pas endavant pel 

que fa al trànsit de vehicles pel barri. Es proposa descentralitzar l’eix 

principal actual (Avinguda Cerdanyola) i potenciar una circumval�lació 

d’entrada (Pi d’en Xandri – Ragull – Joan XXIII). La proposta serviria per 

reduir el volum de vehicles que circulen pel barri (menys embussos, 

sorolls i contaminació). 

• Es proposa la possibilita d’instal�lar una nova rotonda a l’encreuament 

Guillem d’Avinyó – Monestir – Avinguda Ragull – Santa Rosa – 

Montserrat, i reubicar els contenidors que actualment dificulten la 

visibilitat. 

• Plantejar nous horaris per a la recollida d’escombraries. Caldria que 

el servei es realitzi passades les 09h, ja que és una hora punta on la 

gent es dirigeix a les escoles i/o treballs. 

 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA: 

 

• Es proposa engegar un procés de revisió general de les senyals de 

trànsit al barri (direccions prohibides, sentits únics, indicadors de 

direcció, etc.) La revisió hauria de servir per millorar la informació fent 

que sigui més facilitadora i entenedora (i evitant manca d’informació o 

senyals amagades o mal ubicades). 

• En relació a la revisió de la senyalització viària també es proposa que 

s’aprofiti per a reduir el pas de vehicles a motor pel centre del barri. 
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• Stop de Francesc Macià direcció Rambla de Celler: cal prendre una 

decisió; o es controla que tothom el respecti, o es modifica per una 

senyal de “Cediu el pas”. 

 

  


