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1. PRESENTACIÓ 

 

L’Ajuntament de Vilafranca està elaborant, amb el suport de la Diputació de Barcelona i 

l’empres Mcrit, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi. El Pla de 

Mobilitat es configura com una eina de treball per definir el model de futur que vol 

Vilafranca, i estableix uns criteris de mobilitat compartits. L’elaboració d’aquest model i 

aquests criteris comporta la necessitat d’obrir un debat amb tots els agents socials 

implicats, i afavorir el diàleg entre els diferents representats de la societat civil implicats 

en la mobilitat del territori, amb l’objectiu d’acordar els principis, objectius i actuacions 

que haurà de dur a terme el Pla. 

 

L’Ajuntament ha volgut fomentar la implicació activa dels agents socials del municipi i per 

això ha impulsat diferents iniciatives per incorporar de la manera més eficient i ordenada 

la participació activa d’aquests agents socials vinculats a la mobilitat del territori. 

 

Una d’aquestes iniciatives ha estat organitzar unes sessions de debat amb els membres 

de la Comissió del Transport que, de manera extraordinària, s’ha obert a la participació 

d’altres entitats, associacions i actors claus en l’àmbit de la mobilitat. 

 

L’informe que aquí es presenta és el resultat del treball realitzat en les dues sessions que 

es van celebrar de manera telemàtica. La primera sessió es va fer el dilluns dia 15 de 

març per tractar la mobilitat de vianants i bicicletes. La segona sessió es va fer el 22 de 

març per debatre la mobilitat en transport públic i en vehicle privat motoritzat. 
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2. METODOLOGIA 

 

La sessions de treball es van iniciar amb un recordatori de les línies estratègiques i 

mesures bàsiques que planteja el PMUS pel que fa a la mobilitat de vianants, bicicletes, 

transport públic i vehicle privat; l’exposició va anar a càrrec de Victor Agulló, tècnic de 

Mcrit, empresa responsable de la redacció del Pla. 

 

Tot seguit els i les participants es van dividir en grups reduïts de treball per facilitar la 

seva participació; fruit d’això, van sorgir un conjunt de propostes que es detallen a 

continuació i que van ser exposades i compartides en el plenari telemàtic. 

 

 

3. SINTESÍ DE LES APORTACIONS  

 

La mobilitat de 
vianants a peu 

 
 

Xarxa principal per a vianants 

 

 Revisar el fet que el carrer Casal formi part de la xarxa principal de vianants 

atès que aquest carrer no és accessible. En aquest carrer cal pujar o baixar 

escales a la cantonada amb la Plaça de la Creu de Santa Digna. Caldria garantir 

que tota la xarxa principal sigui accessible per tothom de manera que, o bé es 

resol aquesta barrera, o es cerca un altre carrer alternatiu perquè formi part de la 

xarxa principal. 

 

 Valorar la conveniència d’incorporar l’avinguda Catalunya enlloc del carrer 

Progrés. El carrer Progrés fa més pendent i és molt estret fins a la rotonda. 

L’avinguda Catalunya en canvi fa menys pendent, té una amplada suficient i es 

podria habilitar com a xarxa principal. De fet aquesta avinguda ja disposa de carril 

bicicleta i té una amplada suficient. 
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 Revisar si el carrer Igualada no hauria de formar part de la xarxa principal. 

Aquest carrer es un dels principals connectors entre el Centre i els barris de la 

Barceloneta i Espirall, així que es considera que hauria de formar part de la xarxa 

principal de la mobilitat a peu. 

 

 Valorar la possibilitat d’incorporar a la xarxa principal el carrer Santa Clara ja 

que ja és un itinerari natural que no està habilitat adequadament. 

 

 Valorar si el carrer Sant Pere no hauria de ser un eix per vianants. Actualment 

no es un carrer agradable per passar perquè en el seu dia no es va pensar així, 

però la mida ho permet i és una via de creixement natural de Vilafranca. És la 

continuïtat d’una via que travessa tots els barris de Vilafranca excepte aquest tram 

del carrer Sant Pere. A la diagnosi del 2019 el carrer Sant Pere era un dels quatre 

carrers amb més trànsit de vianants i en canvi no s’ha inclòs a la xarxa principal. 

Es valora que s’hauria de revisar i incloure’l en la xarxa principal de vianants. 

 

 Valorar incorporar el carrer Amàlia Soler com a via principal o, si més no, 

pacificar-lo ja que té força trànsit de vianants. 

 

 La Rambla de la llosa del tren no té gaire linealitat. Hauria de ser un dels 

eixos principals de futur de la vila. Cal anar amb compte ja que hi ha una gran 

borsa d’aparcament que podria interferir en la millora d’aquesta zona. 

 

Accessibilitat i confort 

 

 Millorar la connexió de vianants entre l’Espirall i l'Estació. En la proposta 

s’assenyala el carrer Papiol com eix d'unió però caldria valorar l’opció d’arreglar el 

carrer Pere Alagret ja que és molt transitat i té les voreres molt estretes. 

 

 Del carrer Comerç cap al Molí d’en Rovira falta condicionar i fer accessibles 

els passos per a vianants de tot el barri per tal que les persones amb mobilitat 

reduïda puguin creuar amb seguretat. 

 

 Millorar l’accessibilitat al Polígon Clot de Moja que queda tallat a l’alçada de 

la rotonda del Burger King. No s’hi ha fet cap tractament a nivell de vianants. 

 

 El barri del Molí d'en Rovira queda separat del centre perquè la rambla no està 

finalitzada i actualment només hi ha dos passos. La via del tren és un gran 

impediment per la mobilitat a peu del municipi. Per creuar del barri del Molí d’en 

Rovira cap al centre la via del tren és un gran impediment, una barrera que caldria 

resoldre. 
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Seguretat 

 

 Pensar mesures i estratègies concretes per garantir que en els carrers per 

vianants realment aquests tinguin prioritat de pas respecte bicicletes o 

patinets. Molts conflictes entre vianants, bicicletes i VMP; cal garantir la seguretat. 

 

 Revisar les diferents cruïlles on hi ha passos de vianants amb mala visibilitat 

per la presència de contenidors o vehicles aparcats que treuen visibilitat. Per 

exemple, això és el que passa a la crta d’Igualada amb General Zurbano i c/ Nord. 

 

 Impulsar mesures per garantir la seguretat dels entorns escolars com ara les 

zones escolars de l’escola Estalella i Graells i l’escola Sant Elies a la plaça del 

Carme, on coincideixen els cotxes i molts infants i famílies. Hi ha un aparcament 

amb moltes places davant de l’Escola Estalella i els cotxes per accedir-hi han de 

passar per sobre de la plaça on estan els infants. A més, els pares de l’escola 

Sant Elies han d’esperar els infants a la calçada. 

 

 Es troba a faltar una proposta de camins escolars. No només per fer més 

segur els desplaçaments als centres educatius sinó al conjunt d’equipaments del 

municipi o pols d’atracció de persones que accedeixen a peu a aquests llocs. 

 

 Posar mesures per evitar els excessos de velocitat a la Ronda de Mar davant 

del Mercadona de la Girada. 

 

 Reduir la presència de vehicles de càrrega i descàrrega a l’Illa de vianants, 

reduint els horaris permesos i evitant que es solapin amb les entrades i sortides 

de  les escoles i habilitar zones perifèriques de carrega i descàrrega. 

 

 Fer una auditoria global de seguretat de les diferents vies del municipi, no 

només de les xarxa principal. 

 Tancar l’illa de vianants els diumenges i festius. Hi ha famílies amb nens 

passejant, i molts cotxes que van a comprar als establiments del centre; és més 

perillós que qualsevol altre dia. 

 

Promoció de la mobilitat a peu 

 

 Es podrien instal·lar mapes tipus metrominuto on s’indica els itineraris a peu 

i el temps que es triga. En la majoria de desplaçaments a Vilafranca es triga el 

mateix a peu que en cotxe per la qual cosa es podria fer alguna campanya per 

promoure la mobilitat a peu. No tan sols pels beneficis ambientals sinó també per 

eficiència en els desplaçaments. 
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La mobilitat amb 
 bicicleta 

 
 

Itineraris i connectivitat 

 

 Es troba a faltar més valentia en la proposta de xarxa ciclable. La Rambla 

Nostra Senyora hauria de tenir carril bicicleta. La bicicleta no hauria de ser un 

element secundari. Sembla poc coherent l’itinerari que travessa el centre amb 

moltes zigues zagues en comptes d’aprofitar l’av. Tarragona o Ntra Senyora. 

 

 Els carrils bici existents estan mal senyalitzats, estan en mal estat, i fins i tot 

tenen mala qualitat. Gairebé tots són sobre vorera i això genera problemes de 

seguretat amb els vianants. El Pla de Mobilitat hauria de fer nous carrils bici més 

segurs i confortables. 

 

 Cal connectar millor els equipaments del municipi amb la xarxa principal de 

bicicletes, de manera que les persones puguin accedir als equipaments amb 

bicicleta i així promoure aquest mitjà de desplaçament. 

 

 Manquen connexions en bicicleta amb les viles veïnes. Per exemple, manca 

una bona connexió amb la Granada o amb els Monjos. Manca carril bici cap al 

carrer de la Granada. 

 

 En la proposta de xarxa ciclable, l’avinguda Tarragona i el costat oest de 

Vilafranca està plantejada tota de manera perimetral, de manera que queda 

molt desconnectada aquesta zona amb el centre. Falta una bona connexió de 

la zona del Balcó de les Clotes a la sortida cap a Sant Pau per accedir al centre i a 

més, és una zona amb bastant pujada. S’observa que tota la zona centre només 

té un punt de connexió. 

 

 A l’Avinguda Vilanova es podria connectar amb el Carrer Migdia per poder 

anar cap al centre. 

 

 Des del carrer Sant Sadurní manca connexió al CAP Nord i l'Hospital. Per no 

haver de fer tot el tomb es podria habilitar Subirats o Igualada. 



 7 

 El barri de Sant Julià queda molt aïllat des del punt de vista de la mobilitat 

en bicicleta, potser caldria incorporar algun carril bici en algun carrer, en concret 

s’assenyala que podria ser pel carrer Paloma i Bisbe Morgades. 

 

 Tan o més important que establir una xarxa de carrils, és pacificar la ciutat a 

30 de manera que sigui compatible la bicicleta amb el cotxe. Cal una política 

activa per reduir la velocitat dels cotxes. 

 

 El carrer Comerç no caldria carril bici ja que serà carrer per vianants i ubicar-ne 

un podria ser una barrera o un element d’inseguretat pels vianants. 

 

Aparcaments 

 

 El PMU hauria de preveure més aparcaments segurs per bicicletes, 

especialment en indrets d’afluència de persones usuàries d’equipaments i serveis. 

 

Vehicles de mobilitat personal (VMP) 

 

 Cal mirar quina política cal aplicar amb els VMP i mirar experiències d’altres 

ciutats i veure quines mesures han aplicat i quines té sentit aplicar a Vilafranca 

adaptant-les al nostre context. 

 

 

La mobilitat en 
transport públic 

 
Bus urbà 

 

Millorar els itineraris i connectivitat 

 

 Millorar l’eficiència de les línies de bus urbà. Augmentar freqüència i desdoblar 

L1 i L2. Caldria fer un estudi de quin servei té més necessitat i en quines hores del 

dia hi ha més demanda. 
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 Revisar i millorar els itineraris del bus urbà per fer-los més eficients. Els dos 

recorreguts del bus urbà es fan en el mateix sentit solapant-se les línies i això fa 

que siguin recorreguts molt llargs i el temps de viatge sigui massa llarg i per tant 

poc atractiu. Especialment cal millorar els recorreguts pels barris de la Girada i el 

Molí d'en Rovira per completar el sentit horari i antihorari. 

 

 Fer arribar el bus urbà als polígons industrials, especialment els polígons 

sud ja que actualment no tenen cobertura. La manca d’accés amb transport 

públic als polígons industrials és un problema per determinats col·lectius: joves, 

persones nouvingudes i alguns perfils professionals que venen de fora de 

Vilafranca amb el tren i no tenen manera d’arribar en transport públic a aquestes 

empreses. Aquesta necessitat de fer arribar el bus urbà als polígons es fa 

extensible a altres zones de fora del terme municipal de Vilafranca, com per 

exemple, la zona dels Monjos que tot i no formar part de Vilafranca dona feina a 

molta gent de la ciutat. 

 

Millorar les tarifes del bus urbà 

 

 Millorar les tarifes del bus urbà per fer-les més atractives. La majoria de les 

persones usuàries del bus urbà són gent gran que tenen accés gratuït, però en 

canvi per altres col·lectius el preu és molt car, equiparable als preus de Barcelona 

(2'40€ bitllet senzill), i molt per sobre del que cobren en altres municipis. Aquests 

preus elevats no incentiven l’ús del bus per part de la ciutadania. 

 

Millorar la velocitat comercial 

 

 Millorar la velocitat comercial del bus urbà per fer-lo atractiu. Si volem 

promoure l’ús del bus cal que aquest sigui competitiu i per tant tingui una bona 

velocitat comercial. Això passa per treure cotxes de la ciutat, limitant el trànsit del 

vehicle privat i donant prioritat de pas al bus. 

 

Bus llançadora 

 

 Promoure un servei de bus llançadora des dels aparcaments dissuasius fins 

el centre quan hi hagi esdeveniments amb molta fluència de gent. Es proposa 

habilitar serveis de bus llançadora dels aparcaments dissuasius de les zones més 

perifèriques, cap al centre de la ciutat quan hi hagi esdeveniments que porten 

força gent com poden ser activitats culturals, fires o festes. 
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Bus interurbà 

 

 Millorar el servei amb Igualada. La posada en marxa de la C-15 no ha anat 

acompanyada d’una millora en el servei en transport públic. Actualment tan sols hi 

ha una expedició diària cap a Igualada. 

 

 Millorar el servei de bus amb Vilanova. Caldria millorar la freqüència de busos 

amb Vilanova i potenciar expedicions més ràpides (serveis directes). 

 

 Millorar el servei de transport amb l’Hospital dels Camils. Millorar el transport 

públic cap a l’Hospital dels Camils atès que actualment és molt deficient. 

 

 Millorar el servei cap a Tarragona. Millorar la connexió amb la Universitat de 

Tarragona o Reus (Campus de Reus). Buscar connexió amb bus amb tota l'àrea 

metropolitana de Tarragona. 

 

 Millorar la connexió cap a la Universitat Autònoma. Aquesta millora ja ha estat 

aprovada però encara no s’ha posat en marxa. També es proposa estudiar un 

itinerari que sigui Vilafranca – UAB - Barcelona sud. 

 

 Augmentar capacitat del bus exprés amb Barcelona i ubicar noves parades. 

Cal augmentar la capacitat d’aquets servei ja que de vegades hi ha molta 

demanda i van molt plens. També es proposa situar una parada a l’alçada de 

l’Esclat al barri de la Barceloneta i al barri del Moli d’en Rovira. 

 

 Valorar l’opció de transport a demanda amb microbusos per donar servei a 

alguns municipis de l’entorn. S’observa que hi ha municipis de l’entorn que 

tenen poca demanda potencial però que igualment necessiten una alternativa de 

transport públic; per això una opció a valorar seria disposar d’un servei de 

microbusos que connectessin amb aquests municipis de l’entorn a demanda. 

 

Tren 

 

 Millorar el servei de tren i les seves freqüències per fer-lo més competitiu. 

Les obres d’ampliació de l’estació no serveixen de gaire si no es millora el servei 

de tren (per exemple en la connexió amb Vilanova). 
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 Millorar el servei ferroviari cap a Barcelona. Incrementar trens semidirectes 

amb Barcelona. La connexió amb Barcelona ha empitjorat: abans era més ràpid 

que ara. Abans l’itinerari trigava uns 35' i ara gairebé és d’1 hora. 

 

 Augmentar freqüència amb Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Que hi hagi 

trens cada 30 minuts cap a Sant Vicenç de Calders com hi ha amb Barcelona i no 

cada hora com passa actualment; i que els trens cap a Tarragona comencin més 

d’hora les seves sortides. 

 

 Promoure la connexió intermodal a l’estació de Vilafranca (i no a la 

Granada). L’estació intermodal ha d’estar a Vilafranca com a municipi important i 

no pas a la Granada. 

 

 

La mobilitat en 
vehicle privat 

 
 

Xarxa Viària 

 

 Reduir la velocitat màxima permesa a 20km/h a la xarxa veïnal. Es proposa 

reduir la velocitat a 20km/h en tota la xarxa veïnal (color verd plànol) de manera 

que a efectes pràctics acabi funcionant com carrers amb prioritat invertida. 

 

 Reduir la velocitat màxima de 50 a 30 km/h a tota la ciutat. 

 

 Pacificar la plaça del Carme i evitar l’entrada de cotxes. Pacificar la Plaça del 

Carme i fer plataforma única de manera que es puguin reconvertir les voreres i 

millorar la seguretat de tot l’entorn de les escoles. 

 

 Trobar solucions al volum de trànsit de la Rbla Nostra Senyora i Rbla Sant 

Francesc. S’hi fan sovint cues de vehicles. 

 

 Millorar les rutes de sortida del centre cap a les vies inteurbanes 
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Aparcament 

 
 Millorar i condicionar els aparcaments dissuasius. Es valora de manera 

positiva que s‘habilitin aparcaments dissuasius però es proposa condicionar-los 

per fer-los més atractius i que la gent els faci servir més, per exemple asfaltar-los, 

ja que són de terra i quan plou es fan bassals (Hospital, al costat Institut de la 

Girada, etc.) així com millorar-ne la il·luminació. A més caldria senyalitzar les 

places amb pintura ja que així l’aparcament seria més ordenat i tindrien més 

capacitat perquè la gent aparcaria millor. 

 

 Debat obert entorn la necessitat d’abaratir o encarir els aparcaments del 

centre. Es plantegen dues visions contraposades entorn quin preu hauria de tenir 

l’aparcament del centre: 

o D’una banda, hi ha qui creu que l’existència d’aparcaments dissuasius i 

zona blava hauria d’anar acompanyat d’una reducció del preu de 

l’aparcament al centre per tal de facilitar l’accés a les persones que ho 

requereixen. 

o D’una altra banda, hi ha qui creu que per avançar en crear una zona de 

baixes emissions al centre cal evitar al màxim la presència de cotxes per la 

qual cosa un element a tenir en compte seria encarir el preu de 

l’aparcament per tal que tingui un efecte dissuasiu i la gent aparqui en 

altres zones. 

 

 Repensar la zona blava. Per tal de guanyar espai públic per vianants i bicicletes 

es proposa treure places d’aparcament de zona blava per la qual cosa caldria fer 

una negociació amb la concessionària SABA de manera que es puguin treure 

places en algunes zones i compensar-les en altres. 

 

Carrega i descàrrega  

 

 Restringir al màxim la càrrega i descàrrega a l’eix comercial. Es proposa 

pacificar al màxim l’eix comercial i per tant restringir al màxim la càrrega i 

descarrega en aquests carrers. La majoria de serveis de càrrega i descàrrega de 

mercaderies es podria fer en carrers adjacents com ara el carrer General Prim o 

d’altres on es podrien habilitar places per aparcar les furgonetes i fer el darrer tram 

amb carrets per evitar el col·lapse actual. L’entrada a l’eix comercial hauria de ser 

només en casos molt excepcionals i previ autorització, per exemple per fer 

càrrega i descàrrega d’electrodomèstics o situacions excepcionals i de manera 

controlada.  
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 Revisar els horaris de càrrega i descàrrega. Caldria revisar els horaris de 

càrrega i descàrrega i regular també fins a quin moment poden estar circulant pel 

centre. Actualment només es regula fins a quin moment pots entrar al centre però 

no el temps màxim permès en el que poden estar circulant, de manera que a 

vegades entren en la franja que els correspon però després estan molta estona 

fora de la franja permesa, caldria regular-ho. 

 

 Impulsar mesures per combatre l’incivisme dels repartidors i facilitar el 

repartiment de darrera milla de manera sostenible. L’augment del comerç 

electrònic ha provocat un gran moviment de vehicles de repartiment que paren a 

qualsevol lloc i de qualsevol manera per fer els lliuraments. Caldria sancionar 

aquestes conductes i facilitar punts de recollida i promoure que el repartiment de 

paquets en la darrera milla es faci en bicicleta o de manera sostenible. 

 

 Augmentar les places de càrrega i descàrrega al Barri de les Clotes. 

 

Sostenibilitat 

 

 Recuperar els incentius fiscals als vehicles elèctrics. El vehicle elèctric fa uns 

anys estava exempt de pagament de l'Impost de Circulació, i ara torna a pagar-se. 

Caldria recuperar aquest tipus de beneficis per incentivar el canvi a vehicles més 

sostenibles. 

 

 Facilitar l’aparcament gratuït en zona blava per vehicles elèctrics en 

determinades franges horàries. Es proposa facilitar que en determinades 

franges horàries la zona blava pugui ser gratuïta per als vehicles elèctrics. 

 

 Promoure el car sharing. Promoure els serveis de car sharing com els que ja 

existeixen a Plaça Penedès i Avinguda Tarragona atès que és una bona 

alternativa, de manera que puguis accedir a un cotxe de lloguer per un preu molt 

competitiu i accedir a zones que no estan ben comunicades amb transport públic. 

 

 Regular els Patinets Elèctrics i fer complir la nova normativa de la DGT. 

 

 Preveure i impulsar mesures més innovadores com el cotxe autònom. 

Estudiar mesures que ja s’estan provant a altres ciutats europees com ara el cotxe 

autònom, on diferents usuaris poden compartir trajectes en funció de les seves 

necessitats de mobilitat. 
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4. VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

En finalitzar les sessions, els i les participants van poder valorar diferents aspectes de la 

sessió a través d’un breu qüestionari en línia. (Valoració de l’1 al 5) 

 

Valoració primera sessió 

 

 

 

Valoració segona sessió 

 

 


