
 
B)Moció institucional dels grups de la CUP PC, ERC-MÉS, CIUTADANS  
i CiU per a la revisió dels sentits dels carrers del sector Rossinyol i 
Gafarró 

 
Atès que disposem de dos estudis de mobilitat que malgrat representen dos 
models d’entendre una vila, ens poden donar moltes idees de com enfocar 
aquest repte organitzatiu. 
 
Atès que un d’ells, el redactat per l’empresa Intra, és el que s’ha desenvolupat 
a Valldoreix. 
 
Atès que aquest pla organitza l’entremat urbà en xarxes viàries classificades 
com: 
 
 

● la xarxa primària (vies principals urbanes), les que enllacen el municipi 

amb l’exterior 

○  Es compon exclusivament de la carretera BV-1462. Aquesta via 

passa pel centre del municipi de Valldoreix per la plaça de l’estació 

i enllaça aquest amb Sant Cugat del Vallès en sentit nord i amb 

Barcelona en sentit sud (passant per les Planes, la Floresta i 

Vallvidrera).  

● la xarxa viària col·lectora o distribuïdora (vies secundàries urbanes), 

que és de caràcter exclusivament urbana i connecta les diferents parts del 

municipi internament. 

○  La compon la rambla Jacint Verdaguer, el passeig d’Olabarria i el 

passeig de Rubí. Són els vials principals de distribució interna de la 

mobilitat des de la plaça de Can Cadena, principal punt d’entrada 

de la mobilitat motoritzada a la municipalitat, cap a la resta de 

carrers. 

● la xarxa secundària veïnal o local (vies veïnals), que són la resta de 

vies - carrers i la funció de les quals és donar accés als habitatges i 

garatges.  

○  Només absorbeixen el trànsit d’entrada i sortida dels residents 

d’habitatges i garatges. 

 
Atès que seguint aquest model organitzatiu s’ha actuat fent que diversos 
carrers de la xarxa secundària  viària i local fossin només de sentit únic, 
transformant-los en noves vies col·lectores o distribuïdores propiciant que els 
fluxos de mobilitat augmentessin com també la velocitat mitjana dels vehicles 
que hi passen.  
 



Atès que aquesta nova xarxa de vies col·lectores genera una nova necessitat 
d’ordenar els carrers propers a aquestes vies i de diferenciar-les de les zones de 
sentit únic. 
 
Atès que l’estudi de mobilitat ho resolt mitjançant la creació d’illes pacificades 
dins aquest entramat de l’antic domini viari local.  
 
Atès que les illes pacificades estan concebudes com a zones de prioritat invertida, 
d’accés prioritari per als residents amb ús prioritari per a vianants i de convivència 
amb l’ús de la bicicleta i en darrer terme del vehicle motoritzat. 
 
Atès que les illes pacificades estan conformades per vies 30 i zones de prioritat 
peatonal 20, amb un ample reduït i molt sovint són de plataforma única.. 
 
Atès que aquest model ha generat casos com el del carrer Gafarró on no s’ha 
resolt correctament la planificació dels sentits dels carrers. 
 
Atès que el carrer Gafarró amb una tipologia de zona 20, de plataforma única 
amb prioritat peatonal, amb un ample que no permet cap voral, esdevé una via 
ràpida d’accés al sector de Plaça dels Ocells pels vilatans que venen del Passeig 
del Nard sector “Mirasol-autopista”.  
 
Atès que en aquest cas, un carrer que hauria de ser inclòs dins d’una illa 
pacificada i malgrat llurs característiques pertany a la xarxa viària col·lectora o 
distribuidora, amb un únic sentit i només uns 6 metres d’amplada, amb un flux 
de trànsit constant que genera una perillositat per a Veïnes i Veïns superior a la 
resta de carrers de la vila. 
 
Atès que en aquest cas concret es genera una anomalia en el model de l’estudi 
de mobilitat d’Intra . 
 
Atès que la sol.lució a aquest problema es pot extreure de la combinació dels dos 
estudis de mobilitat. i que això implica la revisió del model. 
 
 
Els grups municipals CUP-PC, ERC-MES i C’s  proposem al Ple de l’EMD de 
Valldoreix l’adopció del següent ACORD 
 
PRIMER.- Crear una taula de participación de mobilitat on hi siguin 
representats: Govern, Oposició, Ciutadania i equip tècnic, per trobar una solución 
conjunta a la problemática originada en el sector del què es parla a la moció i/o 
altres sectors del municipi. 
 
SEGON.- Crearuna taula de mobilitat en el proper mes d’abril i buscar la solución 
pactada abans de que finalitzi el mes de Juliol. 
 


