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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de la redacció de camins escolars 

El present estudi s’emmarca en l’experiència de camins escolars que ja s’ha portat a terme a diferents 

municipis del nostre país. S’ha realitzat per encàrrec de la Diputació de Barcelona, i ha comptat amb el 

suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Montmeló, les AMPA i l’equip directiu dels centres educatius. 

La idea de camí escolar sorgeix com una proposta d’educació per a mobilitat a l’escola i del Pla de 

Mobilitat Urbana de Montmeló. 

El Camí Escolar és una iniciativa educativa i urbanística que comprèn actuacions en diversos àmbits, 

amb l’objectiu d’ajudar a que els nens i nenes puguin anar a peu a l’escola de manera autònoma i 

segura.  

No es vol treballar l’educació sols des del punt de vista normatiu, sinó que es pretén apostar per una 

educació entesa des del respecte, la responsabilitat i l’autonomia, fonamentada en uns valors cívics en el 

marc d’una nova cultura viària més sostenible, adaptada a les necessitats dels vianants i dels ciclistes. 

Calen carrers més segurs, on els infants puguin conquerir progressivament els marges d’autonomia que 

corresponen a la seva edat, i és bo que per ells mateixos puguin ser conscients de les oportunitats que 

una major seguretat els pot oferir. 

A més d’un espai de desplaçament, el carrer s’hauria d’entendre i de potenciar com a espai de relació i 

de convivència, on es poguessin compatibilitzar els interessos individuals i col·lectius de tots els 

ciutadans. 

Les mesures que s’exposaran tot seguit, inclouen actuacions de caràcter tècnic de millora de l’espai 

públic i del mobiliari urbà, però van encaminades sobretot a la formació i a l’aprenentatge dels nois i noies 

en l’àmbit pròpiament educatiu.  

En les darreres dècades, el model de ciutat imperant s’ha planejat i articulat a partir del vehicle privat, i 

això ha comportat una degradació important de la funció social tradicional del carrer, que ha passat a ser 

un espai perillós i poc agradable, especialment per als infants però també per a la gent gran. Els cotxes 

s’han convertit en la principal font emissora de contaminants a l’atmosfera, (incidència en l’efecte 

hivernacle o en la pluja àcida), esdevenint també com la principal font generadora de soroll ambiental. Un 

altre aspecte preocupant és l’elevada sinistralitat derivada del trànsit motoritzat. 

Què millor que inculcar als joves des de ben petits i en l’etapa de formació, els avantatges que suposa 

caminar i practicar exercici físic per a la millora de la nostra qualitat de vida, o la necessitat de preservar 
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el medi ambient, contribuint i garantint així les necessitats, els interessos i els drets de les generacions 

presents i futures.  

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i altres requisits 

específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat. El 

propòsit bàsic de la Llei 9/2003 és contribuir a millorar l’accessibilitat minimitzant els impactes negatius 

del transport.  

El present estudi neix també amb la voluntat i amb la vocació de contribuir a assolir els principis i 

objectius que defineix la llei. Entre aquests es destaquen els següents:  

- Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal. 

- Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans. 

- No comprometre les condicions de salut dels ciutadans. 

- Aportar més seguretat en els desplaçaments. 

- Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles. 

Per la seva banda, el Pla de Mobilitat Urbana de Montmeló, elaborat l’any 2011, fa una aproximació  a la 

demanda de mobilitat associada als centres educatius. A partir del nombre d’alumnes i d’enquestes dels 

centres, el PMU estima que en l’accés als centres educatius del municipi hi ha entre un 47 i un 61% 

d’usuaris que ho fa a peu (depenent de si es desplaçament d’anada o de tornada).  

El Pla estableix entre les propostes la recomanació “de realització d’estudis que facilitin la mobilitat a peu 

dels escolars, essent el nucli de Montmeló un nucli compacte en el que els dos punts més allunyats del 

teixit residencial es troben a 1,6 km un de l’altre, la qual cosa facilitaria la implantació de camins 

escolars”. 

1.2. Antecedents 

Aquesta iniciativa de camins escolars pot inscriure’s en el marc de la Carta Europea dels Drets del 

Vianant, establerta pel Parlament Europeu el 12 d’octubre de 1988, i que pretenia promoure el dret a 

viure en espais fets a mida de les persones i no pas dels vehicles. 

Més recentment, el 1994, aquesta Carta es va completar amb les propostes aportades pel moviment 

Car Free Cities, promogut per la Comissió Europea i encapçalat per vuit ciutats europees (Atenes, 

Barcelona, Bolònia, Bremen, Copenhaguen, Dordrecht, Granada i Palerm), a les quals s’hi van adherir 

posteriorment altres ciutats d’Europa amb la finalitat de recuperar l’harmonia entre les persones i la ciutat 

sense dependre de l’automòbil. És en aquest marc contextual que van començar a fer-se realitat els 

camins escolars al nostre país. 
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En el cas concret del municipi de Montmeló s’han realitzat altres estudis que incideixen en la mobilitat i 

que s’han tingut en consideració a l’hora de redactar el present document. 

- Pla de Mobilitat Urbana de Montmeló (2011) 

- Pla d’acció ambiental de Montmeló (2008).  

- Pla d’accessibilitat de Montmeló (2007).  

- Projecte de senyalització i millora dels camins de Montmeló (2006). 

1.3. Objectius de l’estudi 

El present estudi té per propòsit consensuar i habilitar una sèrie de camins escolars que promoguin i 

facilitin que els nens i nenes en edat escolar i els seus acompanyants que quotidianament es desplacen 

a l’Escola Pau Casals, Escola Sant Jordi, INS Montmeló i Escola Bressol La Fireta, pertanyents al terme 

municipal de Montmeló, puguin desplaçar-se a l’escola a peu i de manera autònoma i segura. En el cas 

dels infants de les escoles i de l’Institut de secundària, el present estudi també pretén promoure uns 

desplaçaments suficientment segurs i adaptats que no requereixin l’acompanyament dels adults en el 

trajecte. 

Els alumnes d’educació primària constitueixen el grup idoni per començar a realitzar aquesta experiència. 

Això ve donat perquè, d’una banda, a partir dels 7 o 8 anys els alumnes manifesten una curiositat 

intel·lectual que els permet acostar-se a la realitat, observar-la, comprendre-la progressivament i ser 

crítics, passant de les pròpies vivències cap a un coneixement més abstracte.  

Aquest estudi parteix d’una anàlisi del context territorial de Montmeló, posant l’èmfasi en la mobilitat del 

municipi i més concretament, en les persones que quotidianament es desplacen als quatre centres 

educatius en estudi. 

Un cop definits els traçats dels camins escolars es pretén elaborar un seguit de propostes que millorin 

substancialment les condicions globals d’accessibilitat i de mobilitat a les escoles. 

El traçat, hauria de reunir les característiques següents: 

- Ha de complir les millors condicions de mobilitat i seguretat possibles. 

- Ha de ser un itinerari fix i invariable perquè els nens i nenes s’hi habituïn i el puguin compartir 

amb els altres companys de l’escola. 

- Ha de tractar-se d’un itinerari ajustat en el temps. 

- Ha de tenir un traçat senzill, sense haver de salvar obstacles com passos subterranis o 

passarel·les elevades a fi de no discriminar aquelles persones amb mobilitat o visió reduïda. 



4  MEMÒRIA 

 

El Camí Escolar no només engloba mesures tècniques i logístiques adoptades i orientades a millorar la 

funcionalitat i qualitat dels carrers, sinó que inclou també un treball didàctic i formatiu encomanat des de 

les escoles i les AMPA, que pretén fer reflexionar a l’alumnat sobre aspectes aparentment tant 

inconnexes com poden ser la mobilitat, l’accessibilitat, l’urbanisme, la seguretat viària o el medi ambient, 

en el marc d’una nova cultura viària més sostenible, entesa des del respecte i el civisme i adaptada a les 

necessitats dels vianants i dels ciclistes. 

1.4. Metodologia de redacció. Fases 

L’estudi de camins escolars de Montmeló es divideix en dues fases: 

Fase I. Diagnosi de la mobilitat 

En una primera fase, es pretén analitzar i conèixer de primera mà les característiques pròpies i 

particulars del municipi i dels centres escolars en estudi, a partir d’un treball de camp que es fonamenta 

en la realització d’una auditoria tècnica in situ a l’entorn dels centres educatius on es determina l’estat del 

suport físic urbà i les característiques funcionals de l’ordenació viària, complementada amb la informació i 

les dades aportades per la participació dels agents directament implicats en l’assumpte, destacant els 

alumnes, les seves famílies i el personal docent. L’auditoria es realitza a partir dels recomptes efectuats 

als vehicles i als vianants en l’entorn immediat a l’escola i amb l’anàlisi in situ del control de la indisciplina. 

La informació aportada pels alumnes, pels pares, mares i professors, es complementa mitjançant un 

qüestionari de mobilitat que recull els hàbits dels alumnes en relació als desplaçaments d’anada i tornada 

a l’escola, i es contrasta a partir de les reunions mantingudes amb les AMPA i els equips directius dels 

centres, així com amb els responsables de mobilitat del consistori i la Diputació de Barcelona. 

En aquest punt, els tècnics de la consultora de mobilitat que col·labora en l’estudi (Intra, sl.), 

s’encarreguen de la validació i del tractament de les dades, i en funció d’aquests resultats, es 

consensuen i es planifiquen amb la resta d’agents implicats les línies estratègiques a seguir.  

Fase II. Programa d’actuacions 

En base als objectius i a les necessitats diagnosticades en la fase anterior, es formulen un seguit de 

d’actuacions i mesures correctores que hauran de facilitar i possibilitar la implantació del camí escolar als 

centres escolars en estudi. Com més forta sigui la implicació dels agents socials i de la ciutadana en 

general, major serà la possibilitat d’èxit del projecte.  

Les propostes d’actuació s’estructuren en 3 apartats: 

a) De caràcter tècnic 

b) A l’àmbit educatiu 

c) Relacionats amb la comunicació i divulgació. 
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1.5. Implicació dels agents socials 

Les famílies 

Per a l’elaboració de la diagnosi ha estat clau la participació de l’entorn familiar dels alumnes i d’aquests 

mateixos. Els pares i mares han facilitat a través dels qüestionaris la informació necessària sobre els 

itineraris utilitzats, sobre els hàbits de mobilitat dels alumnes i de la família (en relació amb l’escola), a 

més de les causes que determinen o condicionen aquests hàbits: raons per utilitzar un mitjà o altre, 

preocupacions entorn de la seguretat o comoditat en els desplaçaments i també les aspiracions o 

objectius familiars entorn d’aquests desplaçaments. 

Com a responsables directes de la seguretat i benestar dels seus fills, aquesta informació és 

indispensable i ha estat un dels puntals per definir el projecte de camí escolar. 

Els centres i el professorat 

La disposició mostrada pels equips directius, pel col·lectiu docent i els Consells Escolars dels centres 

també ha estat una condició fonamental ja que les experiències viscudes en el camí escolar suposen un 

material bàsic per guiar les propostes i com a punt de partida del treball a l’aula. Aquesta implicació serà 

l’eina que converteixi les propostes en realitats d’aprenentatge dels alumnes.  

L’Administració municipal 

Tant l’Ajuntament com la Diputació de Barcelona han estat els ens sobre els quals s’ha articulat la gènesi 

de l’estudi i han coordinat i assessorat la resta d’agents implicats en aquesta iniciativa i sense els quals 

no hi hauria projecte. El seu paper haurà de continuar sent el de liderar la fase posterior de amb les 

actuacions i el seguiment de la implantació de les propostes.  

L’experiència de Camí Escolar només és possible amb l’estreta col·laboració de l’Administració 

municipal, que és de qui en depèn la gestió, la regulació i l’ordenació de la mobilitat local.  

La Policia Local 

La Policia Local, per la seva experiència i pel contacte directe amb l’usuari, ha estat també un agent 

indispensable. No pot ser d’altra manera, quan són els actors directes en les tasques de seguretat, 

ordenació i regulació de la mobilitat local, especialment en les situacions d’accés i sortida de les escoles, 

que és la franja més sensible en la generació de risc. El seu coneixement no es pot obviar en cap cas i el 

paper ha de continuar en el futur cooperant per fer realitat les mesures proposades. 
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FASE I 

2. EL MUNICIPI DE MONTMELÓ. CONTEXT TERRITORIAL 

L'anàlisi de les dades socio-demogràfiques se centra en els factors més determinants que incideixen en 

la mobilitat. 

Hi ha una relació molt estreta entre la població, la densitat de població i la mobilitat generada. Les 

persones són les responsables de la mobilitat i per tant, la seva distribució sobre el territori i les seves 

necessitats determinen la realitat dels desplaçaments. Les correlacions no són sempre exactes, ja que la 

mobilitat depèn també de la ubicació dels llocs de treball o de les polítiques dutes a terme per 

l’Administració en matèria de transport. Tot i això, constitueix un suport important per mostrar les 

dinàmiques de la zona. 

2.1. Situació geogràfica 

El municipi de Montmeló, a la comarca del Vallès Oriental, es localitza a la Depressió Pre-litoral, en la 

confluència entre els rius Tenes, Congost i Mogent, que formen el riu Besòs al sud-oest del municipi.  

Figura 1. Situació geogràfica del municipi 
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L’orografia del terreny i el gran desplegament de les xarxes de comunicacions terrestres al llarg del 

temps ha condicionat i ha marcat l’estructura morfològica del creixement urbà. En l’actualitat, la població 

pràcticament no té més espai per créixer horitzontalment, ja que als seus voltants hi ha polígons 

industrials, infraestructures viàries i d’altres nuclis habitats. 

2.2.  Estructura territorial 

El terme municipal de Montmeló consta d’una extensió de 4 km2. La població es distribueix en una sola 

entitat de població que suma un total de 8.913 habitants. El soterrament de la línia de ferrocarril i el 

condicionament del nou espai cobert, ha dotat al municipi de nou espai pels ciutadans, i ha connectat els 

dos sectors habitats de Montmeló antigament separats per la barrera arquitectònica que suposava la línia 

de ferrocarril. Els centres d’atracció de Montmeló es localitzen al nord de la línia de tren. Aquí és on es 

situen els comerços, els centres educatius, l’ajuntament o la resta de d’equipaments municipals. 

El municipi allotja el Circuit d’Automobilisme de Catalunya, unes instal·lacions d’abast internacional. A 

més, la seva situació estratègica, enmig d’infraestructures estructurants del país i prop del centre 

d’atracció de Barcelona, ha afavorit que al municipi s’hi localitzin diferents polígons industrials.  

La densitat de població del municipi, entorn als 2.228,2 hab./km2, és alta i superior a la mitjana comarcal, 

de 469,9 hab./km2. 

2.3. El sistema de transports 

Funcionalment, el municipi està estretament vinculat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Els eixos principals de connexió del municipi a la xarxa viària principal catalana són l’E-15/AP-7, la C-33 i 

la C-17, i les carreteres secundàries que connecten el municipi amb els pobles de la comarca són la BV-

5003 i la BV-5001. 

La xarxa viària 

La xarxa viària externa 

La xarxa viària externa del municipi, que el connecta amb els municipis veïns i amb la xarxa d’autovies i 

autopistes, es concentra en cinc vies. 

 L’autopista E-15 /AP-7, des del sud d’Espanya i Tarragona fins a Girona i La Jonquera. La 

sortida 13 correspon a Granollers, Montornès i Vilanova del Vallès, i dóna l’accés al nucli urbà.  

 L’autopista C-33, que s’inicia a Montmeló, escindint-se de l’E-15/AP-7, i arriba fins a Barcelona.  

 La C-17, des de Barcelona a Vic. La sortida de Parets és la que permet l’accés a Montmeló 
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 La BV-5003, des de la C-35 i els polígons industrials del sud de Granollers, travessant el nucli de 

Montmeló i fins la BV-5001. 

 La BV-5001. Carretera paral·lela al Riu Mogent, des de la Roca del Vallès fins a Santa Coloma 

de Gramenet.  

La xarxa viària interna bàsica 

La xarxa viària interna bàsica la conformen les principals vies: 

- BV-5003 (nord) i Avinguda Pompeu Fabra. Principal via de penetració a Montmeló. Al nord, 

aquesta via enllaça amb la C-35, i a través d’ella, a l’AP-7 i C-17, i al sud connecta amb la BV-

5001, seguint el riu Mogent i Besòs des de la Roca del Vallès fins a Sta Coloma de Gramenet.  

- Carrer del Timbaler del Bruc. És l’entrada principal dels vehicles que provenen de Parets del 

Vallès,i connecta amb la BV-5003 al centre del nucli urbà. 

- Carrer Verneda del Riu Congost. Eix principal d’entrada als polígons orientals de Montmeló. 

Segons el PMU de Montmeló l’AP-7 al seu pas per Montmeló té una IMD de 115.883 veh./dia (14,5% 

vehicles pesants). L’aforament de la BV-5156, previ a les obres del soterrament de la via actuals, va 

registrar una IMD de 9.801 (7% vp), la BV-5003 abans de l’entrada nord a Montmeló 6.046 veh./dia 

(7,31% vp). La carretera BV-5001 té una IMD de 11.599 veh./dia (8,54% vp) i 12.536 veh./dia (10,85% 

vp) a banda i banda del pont que la connecta amb la BV-5156 de Montmeló. 

 

A la Xarxa primària (vies principals urbanes): 

- Verneda del Congost: 10.700 veh./dia 

- Carretera de Montmeló (BV-5003): 5.647 veh./dia 

- Connexió amb Parets: 5.594 veh./dia 

- Pont sobre el riu Congost (polígon Pedregar): 11.182 veh./dia 

- Pont sobre el riu Congost (polígon Riera Marsà): 4.379 veh./dia 

A la Xarxa secundària (vies col·lectores o distribuïdores): 

- Pas soterrani per vehicles: 7.179 veh./dia 

- Carrer de Vic: 7.489-8.643 veh./dia 

- Timbaler del Bruc: 4.116-4.689 veh./dia 

- Av. del Mil·lenari: 1.141-2.727 veh./dia 
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- Sant Crist de la Grua: 988 veh./dia 

- Carrer de Doctor Robert: 3.263 veh./dia 

- Carrer de Lluís Companys: 2.663 veh./dia 

- Carrer Diputació: 3.952 veh./dia 

- Gran Vial: 1.104 

Xarxa secundària (vies veïnals): 

- Carrer Vilardebó: 1.436 veh./dia 

- Carrer Joan Maragall: 2.253 veh./dia 

- Carrer Prat de la Riba: 2.520 veh./dia 

- Carrer de Pelai: 1.518 veh./dia 

- Carrer Salvador Espriu: 100 veh./dia 

- Carrer Navarra: 154 veh./dia 

 

Figura 2. El sistema viari de connexions de Montmeló. INTRA, SL. 
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El transport públic 

Montmeló està ben connectat amb transport públic amb les poblacions veïnes, a través de busos 

interurbans, i amb la capital catalana, l’Aeroport i altres poblacions per on circulen les línies R2 i R8 de 

Renfe. També té dues línies d’autobusos que uneixen Montmeló, Montornès i Parets amb els polígons 

industrials adjacents, i una línia de bus nocturna des de Barcelona a La Garriga.  

Figura 3. Parada amb marquesina 

 
 

Autobús 

Montmeló disposa de dues línies interurbanes diürnes que l’enllaça amb la capital de la comarca, 

Granollers, amb la capital catalana, Barcelona, i amb d’altres municipis veïns, La Roca del Vallès, 

Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Santa 

Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Amb Granollers i Montornès hi ha una freqüència molt alta, 

de fins a 30 minuts entre setmana. 

La presència de polígons industrials al municipi i la mobilitat que aquests generen, ha condicionat que 

s’establís dues línies d’autobusos entre Montmeló, Montornès i Parets i els polígons industrials adjacents, 

on es considera que s’hi concentren uns 17.00 llocs de treball. Aquestes línies connecten els nuclis 

urbans, les estacions de Rodalies Renfe i els polígons industrials de dilluns a divendres.  

De manera excepcional, quan hi ha algun campionat esportiu al Circuit de Catalunya, s’adequa una línia 

d’autobusos entre Montmeló i l’estació de Rodalies Renfe amb el Circuit de Catalunya.  

Existeix una línia de bus nocturn, entre la Ronda de Sant Pere de Barcelona, Granollers i La Garriga. 

Aquesta línia, la N-72, té parada a Montmeló.   

Els horaris i les freqüències de les línies descrites apareixen sintetitzades a la taula 1. 
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Taula 1. Línies d’autobús interurbanes a Montmeló 

Itinerari Horari Freqüència Empresa 

Granollers – La Roca – Vilanova – Montornès  
Montmeló - Sant Fost – Montcada i Reixach –  
Santa Coloma – Sant Adrià – Barcelona (Clot) * 

05.50 – 20:45 dl-dv 
08:00 – 16:45 ds  
08:00 – 20:45 dg 

8 expedicions diàries dl-dv 
4 expedicions diàries ds 
4 expedicions diàries dg 

Sagalés 

Granollers – Montmeló - Montornès 
04.50 – 22.43 dl-dv. 
06.20 – 22.18 ds i 

festius. 

30 minuts. ddl-dv 
60 minuts. ds i festius Sagalés 

Servei Polígons (línia 370). Parets -Montmeló – 
Montornès  

06.10-15.33 Feiners de 
dl-dv 7 expedicions diàries Sagalés 

Servei Polígons (línia 375) . Montmeló – Parets - 
 Montornès 

06.00 – 21.55. Feiners 
de dl-dv 14 expedicions diàries Sagalés 

Montmeló- Circuit de Catalunya 
Excepcionalment, quan 

hi ha un campionat 
esportiu al Circuit de 

Catalunya 

De 5 a 20 minuts Sagalés 

N-72. Barcelona (Ronda St. Pere) – Montmeló-
Granollers- La Garriga 

00.04-04.15 dg a dj 
00.07-05.18 dv-ds 

4 exped. diàries dg-dj 
8 exped. diàries  dv-ds Sagalés 

* Aquesta línia no entra al nucli urbà de Montmeló, sinó que té parada a la Cruïlla de la BV-5001 amb la BV-

5003, al costat del pont del riu Besòs. 

Tren 

Montmeló disposa d’una estació de tren de Rodalies Renfe. Per aquesta estació paren els trens de les 

línia R2 i R8, que inicien el seu trajecte a Maçanet-Massanes, Sant Celoni, Granollers, Barcelona, 

l’Aeroport de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Martorell, o Sant Vicenç de Calders. 

Per la línia de ferrocarril de Montmeló circulen els trens que van a Girona, Figueres o Portbou, però no 

tenen parada al municipi.La línia de l’AVE que connectarà Barcelona amb la frontera francesa transcorre 

per Montmeló. 

Taula 2. Línies de tren a Montmeló 

Itinerari Horari Freqüència Empresa 

R2- Maçanet-Massanes – Sant 
Vicenç de Calders 04.57 -00.24 15 minuts de dl-dv 

30 minuts ds-dg Renfe 

R8-Martorell – Granollers Centre 06.29-22.14 60 minuts Renfe 
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2.4. Evolució de la població 

A continuació s’analitza el creixement interanual de població experimentat a Montmeló, al Vallès 

Oriental i al conjunt del Catalunya per al període 2002-2011. 

Taula 3. Taxa de creixement de la població (%). Institut d’Estadística de Catalunya 

Àmbits 2002 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Creix. Interanual 

Montmeló 0,63 1,00 -0,34 0,92 1,33 -0,54 -0,03 0,96 0,51 -0,98 0,35 

Vallès Oriental 3,50 3,32 2,94 3,07 2,79 1,56 2,46 1,97 0,67 0,81 2,31 

Catalunya 2,28 3,04 1,63 2,67 1,99 1,06 2,13 1,51 0,49 0,36 1,71 

Figura 4. Evolució de la població (base=100). Institut d’Estadística de Catalunya 
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El creixement interanual experimentat a Montmeló durant la darrera dècada ha estat de l’0,35%, valor 

inferior al registrat a la comarca i en el conjunt del territori català, que ha estat del 2,31% i de l’1,71%, 

respectivament. 

A més a més, mentre el ritme de creixement del Vallès Oriental i de Catalunya s’ha mantingut constant al 

llarg de la dècada, l’experimentat a Montmeló s’ha caracteritzat pels daltabaixos constants. En aquesta 

dècada hi ha hagut anys on es guanyava població i d’altres on se’n perdia, però no hi ha hagut cap 

tendència continuada.  
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2.5. Evolució del parc de vehicles 

En aquest apartat s’analitza el parc de vehicles censat al municipi (2011) i es compara l’evolució de 

l’índex de motorització (2002-2011) de Montmeló amb el corresponent al Vallès Oriental i al conjunt de 

Catalunya.  

El parc de vehicles és un altre aspecte bàsic a tenir en compte a l'hora de realitzar un estudi de mobilitat. 

La quantitat, el tipus i la proporció de vehicles determinaran la capacitat de la població per desplaçar-se 

en vehicle privat.  

Per una població de 8.913 habitants l’any 2011, Montmeló té censats 6.085 vehicles, dels quals el 71% 

són turismes, el 15% camions i furgonetes, el 8% motocicletes, el 4% autobusos i altres i el 2% tractors 

industrials.  

Taula 4. Vehicles per tipologia (2011). Institut d’Estadística de Catalunya 

Figura 5. Vehicles per tipologia (2011). Institut d’Estadística de Catalunya 
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L’índex de motorització (nombre total de vehicles per cada 1000 habitants) de Montmeló l’any 2011 era 

de 682,7 vehicles. Aquesta xifra, lleugerament superior a Catalunya i inferior al Vallès Oriental, ha 

augmentat considerablement a la darrera dècada. La taxa de motorització de Montmeló ha patit un 

creixement 5 vegades superior a Catalunya i el Vallès Oriental El creixement interanual entre el 2002 i el 

2011 de Montmeló ha estat de l’1,78%, mentre que a la comarca i Catalunya només del 0,35% i 0,30% 

respectivament. A partir del 2008, a tots els àmbits d’estudi, aquesta taxa assoleix valors negatius a 

causa de la crisi econòmica.  

Any Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes 

Tractors 
industrials 

Autobusos i 
altres Total 

2011 4.321 482 919 124 239 6.085 
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Taula 5. Parc de vehicles. Índex de motorització. Institut d’Estadística de Catalunya 

 

 

Figura 6. Índex de motorització comparat. Institut d’Estadística de Catalunya 
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Taula 6. Taxa de creixement de la motorització (%). Institut d’Estadística de Catalunya 

Seguretat viària 

Els estudis i estadístiques que elaboren els organismes responsables de la gestió del trànsit confirmen 

l’accidentalitat com un problema complex on intervenen multitud de factors. La necessitat d’estructurar el 

problema redueix aquests factors a quatre elements: la persona, el vehicle, la via i la gestió de la mobilitat 

que es fa en cada cas. 

Per atacar el problema, reconeixent la seva complexitat, cal utilitzar tots els recursos i mesures a 

disposició. Cal assumir la idea que, en seguretat viària els efectes d’una actuació es poden valorar en 

termes numèrics, però que cap mesura, per petit que sigui l’efecte, és menyspreable. 

Any Montmeló Vallès Oriental Catalunya 

2011 682,7 706,8 668,1 

Àmbits 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Creix. 
Interanual 

Montmeló 2,67 -0,76 4,50 2,61 2,71 6,02 1,97 -1,72 -0,69 0,48 1,78 

Vallès Oriental 0,69 -1,78 1,64 1,15 0,40 3,91 -0,77 -1,72 0,17 -0,24 0,35 

Catalunya -0,22 -2,92 2,39 1,42 0,04 4,40 -0,45 -1,70 -0,09 0,09 0,30 
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En l’àmbit local aquesta idea és fonamental, ja que es té un contacte directe i molt immediat amb els 

problemes i les seves conseqüències. En l’àmbit municipal és encara més fàcil comprovar com mesures 

de poca envergadura econòmica resulten beneficiosos pels ciutadans. Així, a l’hora de plantejar 

solucions s’ha de considerar totes les mesures que es pugui tenir a l’abast. Tant les més costoses com 

les més simples, i tant les més concretes, com les que tenen a veure amb la percepció o el 

comportament del conductor. Totes elles són part d’aquest fenomen complex que és l’accidentalitat en el 

trànsit. 

Al municipi de Montmeló, durant el darrer decenni (2001-2011) s’han produït 146 accidents, dels quals el 

55,5% en zona urbana i el 44,5% en zona interurbana. En aquest mateix període, hi hagué 26 ferits 

greus, i entre el 2001 i el 2011, 7 accidents mortals.  

Taula 7. Nombre d’accidents a Montmeló (2000-2010). Servei Català del Trànsit 

Accidents 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

En zona urbana 1 1 1 0 23 19 10 11 11 1 3 

En zona interurbana 5 3 2 3 2 10 9 9 5 11 6 

Taula 8. Nombre d’accidents mortals a Montmeló (2000-2008). Servei Català del Trànsit 

Accidents 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

En zona urbana 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

En zona interurbana 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

Taula 9. Nombre de ferits greus a Montmeló (2000-2010). Servei Català del Trànsit 

Ferits 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

En zona urbana 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 3 

En zona interurbana 1 2 1 3 0 1 0 1 0 1 6 
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3. CENTRES EDUCATIUS. CONTEXT TERRITORIAL 

3.1. Localització dels centres educatius 

El present estudi dels camins escolars de Montmeló comprèn la mobilitat global de quatre centres 

educatius del municipi. Els quatre centres es concentren a la zona nord del municipi.  

- Escola Bressol La Fireta: Carrer Poeta Maragall, 25. 

- CEIP Pau Casals: Carrer Prat de la Riba, 26 

- CEIP Sant Jordi: Carrer Pelai, 10 

- INS Montmeló: Avinguda Mil·lenari, 19 

 

Figura 7. Localització dels centres educatius en estudi. INTRA, SL 

CEIP Pau Casals

Escola Bressol La Fireta

INS Montmeló

CEIP Sant Jordi
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3.2. Estructura social del centres 

Segons les dades proporcionades per la coordinadora tècnica de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de 

Montmeló, la població dels centres escolars en estudi és de 1.552 alumnes d’edats compreses entre els 

0 i els 17 anys. 

Taula 10. Població dels centres escolars en estudi 

Centre d’estudis Cursos Alumnes 

IES Montmeló  E.S.O (1r, 2n, 3r, 4t) 565 

CEIP Sant Jordi E.I (3, 4 i 5 anys), E.P (1r,2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 469 

Escola Pau Casals E.I (3, 4 i 5 anys), E.P (1r,2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 416 

Escola Bressol La Fireta E.I (3, 4 i 5 anys) 102 

TOTAL  1552 
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4. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT 

L’elaboració de la diagnosi s’ha efectuat a partir de dades qualitatives i quantitatives que s’han recollit en 

base al treball de camp realitzat a l’entorn dels centres educatius i a partir de la informació recopilada en 

el qüestionari de mobilitat que s’ha repartir a tot l’alumnat dels centres educatius en estudi. Ambdós 

apartats s’han realitzat simultàniament. 

4.1. Auditoria tècnica in situ  

L’auditoria tècnica ha consistit en la realització d’una anàlisi acurada de l’estat dels accessos a cada un 

dels centres educatius en estudi (radi d’un quilòmetre), amb el propòsit de conèixer el nivell 

d’accessibilitat que presenten els carrers per circular-hi a peu amb seguretat i comoditat.   

Inventari de l’accessibilitat  

D’una banda s’ha efectuat un inventari de la vialitat de l’entorn de les escoles que s’ha complementat 

amb la realització d’un reportatge fotogràfic de la zona (vegeu plànol 2).  

S’han analitzat els següents elements: 

 la caracterització i l’estat dels passos de vianants. En aquest complet inventari (vegeu plànol 2) 

s’ha distingit, d’acord amb criteris d’accessibilitat, entre 

o els passos adaptats, segons el que estableix la Llei d’Accessibilitat i Supressió de 

Barreres Arquitectòniques; 

o passos practicables: (aquells que sense adequar-se completament al que estableix la 

normativa permeten un cert grau d’accessibilitat; 

o els passos no adaptats, que mantenen encara unes condicions que van clarament 

contra la normativa d’accessibilitat i suposen barreres clares i insalvables, i 

o passos de vianants elevats. Aquests són els més segurs i accessibles ja que suposen 

la continuïtat de la pròpia vorera sense desnivells ni obstacles i el vehicle es veu forçat a 

reduir la velocitat per travessar-los. 

o S’ha indicat, a més en aquest plànol, aquells punts de pas que no disposen de cap 

mena de marques viàries que indiquin l’existència de pas de vianants en aquell 

punt. L’inventari és en si mateix, una útil eina de treball i gairebé una guia-programa 

d’activitats de millora cara al futur. 
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 els sentits de circulació dels carrers (veure plànol 2) 

 les amplades de les voreres (veure plànol 5). El plànol reflecteix quin és l’estat de la 

infraestructura sobre la que ha de desenvolupar-se la mobilitat. L’amplada disponible tenint en 

compte obstacles i mobiliari urbà condiciona notablement la mobilitat a peu. 

 el pendent dels carrers (veure plànol 5). Aquest factor també alterar la definició d’un o altre 

itinerari i, a Montmeló, es troba algun entorn amb pendents rellevant a prop d’una de les escoles.  

 la ordenació i tipologia dels carrers (veure plànols 4 i 5). L’ordenació i disseny dels carrers ha de 

ser coherent amb  la funció que se li atribueixi. 

 els llocs reservats a aparcament públic (veure plànol 4). Les alternatives reals de desplaçament 

a les escoles també depenen de l’oferta i condicions de què disposa l’usuari. Per això s’ha de 

conèixer l’estat de la xarxa de transport públic. 

Comptatges de vianants 

D’altra banda, s’han efectuat comptatges de vehicles i de vianants el mes de juny de 2012 en horari de 

màxima demanda, de 7:45 a 8:00 h en el cas de l’IES; i de 8:45 a 9:00h. a les escoles d’educació infantil i 

primària. Tot seguit es detallen els llocs: 

 Escola Bressol La Fireta: Intersecció del carrer de Mercè Rodoreda amb el de Poeta Joan 

Maragall. 

 CEIP Sant Jordi: Intersecció dels carrers de Pelai i de Francesc Macià. 

 I.E.S. Montmeló: Intersecció del carrer de Mercè Rodoreda amb l’av. del Mil·lenari. 

 Escola Pau Casals: Interseccions del carrer de Prat de la Riba amb els de Ramón y Cajal i amb 

l’av. de Vilardebó. 

El plànol 1 presenta la localització dels centres dins l’àmbit del municipi. D’altra banda, les seccions i 

interseccions i moviments controlats es mostren a la fitxa de cadascun dels recomptes efectuats.  
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1)  ACCÉS A L’ESCOLA BRESSOL LA FIRETA. Carrer del Poeta Joan Maragall i intersecció dels 

carrers de Mercè Rodoreda i carrer del Poeta Joan Maragall  

Descripció i disfuncions 

L’entorn immediat d’accés a l’escola bressol és pel carrer Poeta Joan Maragall, una via amb un carril per 

sentit i una filera d’estacionament en el costat enfront de l’edifici de l’escola. Són carrils de circulació de 

poc més de 2,5 metres d’ample aproximadament. Aquestes amplades són correctes per a un espai urbà 

perquè no fomenten velocitats excessives, i encara més en un entorn escolar, amb persones sovint amb 

una percepció del risc inferior a la mitjana (nens, joves i gent gran) i amb acumulacions altes de vianants 

en franges de temps molt curt. 

A la part més propera a l’accés, no es detecta excessius problemes de trànsit buscant aparcament o 

aturant-se davant de la porta entorpint la circulació, a banda d’alguns casos aïllats d’indisciplina. 

Probablement això es deu a que, a més de l’oferta d’estacionament en filera del carrer, al final del tram, a 

pocs metres i ha una bossa d’aparcament de prop de 100 places. Així, s’estaciona a prop i s’accedeix 

fàcil i ràpid al centre. 

Al tram recte de Poeta Joan Maragall, a l’altura de l’escola, s’ha establert un pas de vianants sobre una 

plataforma a nivell de vorera la qual dóna accés directe a l’escola des de la vorera del davant. Per altra 

banda, les voreres del carrer tenen entre 1,5 i 2,0 metres d’ample.  

Pel que fa a la intersecció pròpiament dita (Mercè Rodoreda amb Poeta J. Maragall), disposa de 

passos de vianants practicables en tots quatre brancs (ramals). Els passos de Mercè Rodoreda, però, 

s’endinsen al carrer i s’allunyen de la intersecció.  

En aquests punts, el vianant tendeix a travessar recte traçant una mena de prolongació entre una vorera i 

la següent. I ho solen fer hi hagi o no hi hagi pas de vianants establert. L’existència del pas és doncs, un 

factor de seguretat que cal que estigui ben situat, per tal que el conductor s’adoni de la presència de 

vianants i evitar, així, atropellaments. 

Recompte de vianants i vehicles 

Del recompte efectuat s’observa que la major part dels alumnes arriben a peu. El carrer té una Intensitat 

Mitjana Diària (IMD) de 2.253 vehicles i que en el període de comptatge (15 minuts abans de l’inici de les 

classes) es compten 28 vehicles i un volum de fins a 118 vianants. 

No es detecta conflictivitat davant l’entrada per acumulació de vehicles aturats o incorrectament 

estacionats. L’existència de l’espai d’aparcament pròxim resol els problemes que es solen generar a 

altres punts, amb vehicles aturats momentàniament o mal estacionats (en doble filera, sobre la vorera o 

en llocs prohibits expressament a la calçada). 
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AFORAMENTS MANUALS DE COMPOSICIÓ Municipi: Montmeló 
 

 PUNT: Accés Escola Bressol La Fireta  Data: 12/06/2012 Hora: 8:45 – 9:00 h 

 

C. de Mercè Rodoreda 

C.  Poeta Joan Maragall 

ACCÉS  ESCOLA 

A 

B 

C 

 

 
VIANANTS 

VEHICLES  

Zona Moviment Lleugers Pesants Total 

A – Accés 45 B – A 19 - 19 

B – Accés 31 C – A 9 - 9 

C – Accés 42     

 

L’amplada de la vorera, acaba tenint un ample lliure efectiu en el tram d’1,5 metres per la ubicació dels 

fanals a l’exterior de la vorera. Sempre que sigui possible, en casos de voreres ajustades, cal buscar els 

elements i ubicacions que menys espai absorbeixen. 

Cal assenyalar l’existència de contenidors de recollida selectiva de residus just a tocar del pas de 

vianants que oculten la presència de vianants al pas fins que comencen a travessar la secció de 

calçada. És cert que ho fan sobre una plataforma i que els vehicles han de reduir la velocitat, però els 

contenidors allà són un obstacle visual que resta capacitat temps de maniobra i augmenten el risc 

d’atropellament. 
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. Carrer Poeta Joan Maragall. Visibilitat deficient 
al pas de vianants per la presència de 
contenidors de grans dimensions. 

Traçat recte del carrer Poeta Joan Maragall, on 
s’ha implantat pas elevat que redueix la velocitat. 

 
 

Els passos a la dreta i a l’esquerre de la imatge 
haurien d’estar alineats amb les voreres, seguint 
el que ara és la línia de detenció de Mercè 
Rodoreda.. 

Al fons de la imatge presa davant de la porta del 
centre, s’aprecia un vehicle accedint a 
l’aparcament. 

 

La intersecció es pot millorar en dos aspectes: 

 D’una banda, amb l’establiment d’orelles per evitar l’estacionament de vehicles en el pas o 

dificultant la visibilitat en el mateix. 

 En segon lloc, caldria alinear amb les voreres els passos que travessen el carrer de Mercè 

Rodoreda (pintades, amb pilones o construint vorera) acostant-los més a l’itinerari natural dels 

usuaris a peu. 

 La doble circulació és un dels elements negatius d’aquest tram. Si en aquest tipus d’entorns cal 

buscar una circulació calmada i condicions que permetin mantenir l’atenció de conductors i 

vianants, la circulació en doble sentit n’és un desavantatge. Caldria ordenar la circulació en els 

carrers de l’entorn per tal de poder establir sentit únic en aquest carrer. Evidentment, 

aquest mesura caldria complementar-la amb la disposició de més espai d’aparcament i algun 

pas més de vianants 
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2) ACCÉS AL CEIP SANT JORDI. Carrer de Francesc Macià i carrer de Pelai. Trams davant 

accessos i intersecció.  

Descripció i disfuncions 

El centre disposa de dues entrades, als carrers de Pelai i de Francesc Macià. Tots dos carrers són de 

sentit únic de circulació, si bé a Francesc Macià hi ha una filera d’estacionament i a Pelai, en tenen dues. 

L’amplada de les voreres a Pelai són d’1,5 metres però a Francesc Macià la vorera més pròxima al 

centre té una amplada d’uns 2 m, que suposa una millora molt notable quant a seguretat. 

Per crear un entorn més segur s’ha elevat tota la cruïlla, de manera que els vehicles que la travessen han 

de reduir la velocitat. Són diverses les cruïlles de l’entorn en què s’ha adoptat aquesta mesura: a l’eix de 

Timbaler del Bruc i a Francesc Macià, el que pot facilitar la creació d’un itinerari més segur si 

s’introdueixen algunes modificacions en l’ordenació/urbanització actual. 

No hi ha bosses d’aparcament en les immediacions dels accessos fora de les fileres d’estacionament 

en calçada dels propis carrers. 

No hi ha tampoc espais d’espera fora del centre, raó per la qual s’acumula moltes persones davant 

d’ambdós accessos i arriben a ocupar part de la calçada. En aquestes situacions d’acumulació és molt 

important disposar de tanques de protecció que separin la vorera del carril de circulació per evitar la 

invasió de la calçada per nens en el moment de sortida. Cap dels dos accessos disposa d’aquest tipus 

de tanca. Al carrer Pelai és menys greu ja que hi ha filera d’estacionament i els cotxes aparcats actuen 

com a element de contenció. Si aquestes places d’aparcament solen estar lliures a l’hora de sortir, la 

tanca continua sent necessària. 

 

  
Vista del carrer Pelai. Vianants circulant per la 
calçada i cotxes circulant. 

Carrer de Pelai, Les voreres resulten clarament 
insuficients. 
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La situació que es genera en els moments punta d’entrada i de sortida és que hi ha vehicles que s’aturen 

en plena intersecció per deixar nens (vegeu imatges) i, alhora, que al carrer Pelai hi ha vianants que 

circulen per la calçada. A les imatges es mostra també vianants travessant pel mig de la cruïlla entre els 

vehicles que transiten la intersecció i bé estan aturats per deixar nens. 

 

  
Cruïlla amb c. Pelai al fons. En una intersecció 
elevada, el vianant se sent en espai propi. 

Vehicle aproximant-se per Francesc Macià a la 
cruïlla. 

 

 

Els vianants travessen fora del pas. Un vehicles  
s’atura enmig de la cruïlla el temps necessari per 
portar el nen a dins del recinte de l’escola. 

 

 

Recompte de vianants i vehicles 

Durant el temps de control (8:45 a 9:00 h) s’han comptabilitzat a les voreres del carrer Pelai 170 

persones procedents del carrer Lluís Companys. A aquestes caldria sumar 30 més que, després de 

deixar el nen a l’accés de Pelai, continuen a peu cap a la cruïlla amb Francesc Macià. El trànsit cap a 

l’accés 2 (secció de voreres de Francesc Macià davant l’escola) és de 214 vianants, que suposa una 

concentració remarcable. Per la seva banda, als accessos s’ha comptabilitzat uns volums de trànsit 

motoritzat de 54 vehicles pel carrer Pelai i de 14 per Francesc Macià. 
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 Cal actuar en l’eix de carrer Pelai i dotar-lo d’espai de vianants suficient. 

 Cal disposar mesures de disciplina a la intersecció en moments punta de trànsit per mantenir 

neta la cruïlla i assolir bona visibilitat entre vianants i vehicles. A més, aquesta actuació 

redundarà en una major fluïdesa 

 

AFORAMENTS MANUALS DE COMPOSICIÓ Municipi: Montmeló 
 

 Punt: Accessos CEIP Sant Jordi  Data: 14/06/2012 Hora: 8:45 – 9:00 h 

 
C.  Francesc Macià 

C. Lluís Companys 

ACCÉS 2 ESCOLA 

ACCÉS 1 ESCOLA 

C. de Pelai 

A 

B 

D 
C 

 

 
VIANANTS 

VEHICLES  

Zona Moviment Lleugers Pesants Total 

A – Accés 1 60 A – B 42 1 (bus escolar) 43 

B – Accés 1 30 A – D 11 - 11 

A – Accés 2 110 C – B 2 - 2 

B – Accés 2 184 C – D 12 - 12 

A – Accés 1 - cruïlla 30     
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3)  ACCÉS A L’IES MONTMELÓ. Avinguda del Mil·lenari . Tram davant accés i intersecció amb el 

carrer de Mercè Rodoreda.  

Descripció i disfuncions 

L’entrada a l’Institut s’efectua per un sol accés situat a l’avinguda del Mil·lenari. Aquest carrer té doble 

sentit de circulació, un carril per banda i una filera d’estacionament també a cada costat. Al costat enfront 

de l’IES no hi ha edificació, el que dóna al tram una visió d’espai obert que pot arribar a afavorir velocitats 

inadequades. De fet, en tot el tram no hi ha cap pas de vianants ni tampoc elements reductors de 

velocitat. Hi ha senyals de límit de velocitat a 40 km/h al principi del tram en tots dos sentits de la marxa. 

Tampoc no es troben senyals que indiquin que s’està entrant en una àrea escolar, que contribueix a 

captar una major atenció per part dels conductors que no tenen relació directa amb l’accés al centre. 

La vorera del costat del centre té una amplada de 3 metres amb arbres que resten l’amplada útil i queda 

en 2 metres aproximadament. Hi ha un cert moviment de bicicletes al centre que comparteixen espai 

amb el vehicle. 

Al començament del tram, a l’altura de la cruïlla amb el carrer Poeta Joan Maragall, hi ha un solar que 

s’utilitza com a espai d’estacionament. Més que l’aparcament, la mancança principal rau en la necessitat 

de calmar el trànsit per tal que la convivència entre els diferents modes sigui harmònica. 

 Caldrà tenir en compte que els passos són necessaris no només per trencar la possible velocitat, 

sinó també per atorgar a la zona un “aire” més urbà per aconseguir una conducció més 

calmada. 

 A més, caldrà cuidar els detalls en aspectes com la ubicació dels passos dins del que es 

considera com a itinerari “natural” per al vianant, que és la distància més curta. Els passos 

que queden massa lluny de la intersecció es tendeix a no utilitzar-los i es generen riscos en 

travessar fora de zones senyalitzades per al vianant. 

 Igualment, serà necessari parar atenció quan es situïn els passos per tal que els contenidors 

de recollida selectiva es desplacin fins a punts on no suposin destorbs visuals que puguin 

generar riscos. 

Per al que respecte a un entorn més ampli, s’aprecien bones condicions en el carrer de Mercè Rodoreda, 

connector també natural amb el carrer Poeta Joan Maragall. Per aquest carrer i pel passeig de les Corts 

Catalanes precisament és per on es dibuixen els principals fluxos a peu des l’IES en la tornada des dels 

centres, especialment des de l’escola bressol i l’IES (vegeu plànol de línies de desig i el de 

desplaçaments a peu que s’han definit per a cadascuna de les escoles). 
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 El plànol d’inventari de l’accessibilitat mostra voreres de més de 2,0 metres a mercè Rodoreda. 

La cruïlla amb el carrer Poeta Joan Maragall té passos practicables, però caldrà treballar per tal 

d’aconseguir progressivament un itinerari completament adaptat.  

No hi tanques de separació entre vorera i calçada, si bé es considera suficient els 3 metres de vorera i la 

filera d’estacionament davant la porta del centre. El nivell de percepció del risc en alumnes d’aquests 

nivells educatius és superior al dels nens de primària.  

  

Vista del tram a l’altura del carrer de Mercè 
Rodoreda. 

Vista del tram passat el carrer Poeta J. Maragall, a 
l’altura del centre comercial. 

  

Ciclistes acostant-se a l’Institut compartint 
calçada amb els vehicles. 

Vista en hora d’entrada. Encara que no sembla 
que es produeixin col·lapses, el moviment de 
vehicles i de vianants és important. 

 

Recompte de vianants i vehicles 

En el temps de control, s’arriben a comptar  a la cruïlla fins a 450 vianants, un nombre considerable en 

aquest marge de temps. Recordar que s’uneixen els fluxos que procedeixen de la pròpia avinguda del 

Mil·lenari (zona a l’altura de carrer Luis Chamizo i Josep Tarradellas) amb el flux d’alumnes per Mercè 

Rodoreda.  

Del costat contrari (oest) n’arriben en el mateix període uns 85 vianants. 

El trànsit de vehicles relacionats amb viatges a l’escola no són aquí massa rellevants. Tan sols 17 

vehicles arriben en els 15 minuts des del costat de Mercè Rodoreda i 15 des de la banda oposada.  



Estudi de camins escolars al municipi de Montmeló  29 

 

 

 

AFORAMENTS MANUALS DE COMPOSICIÓ Municipi: Montmeló 
 

 Punt: Accessos IES Montmeló  Data: 12/06/2012 Hora: 8:45 – 9:00 h 

 

C. de Mercè Rodoreda Av. del Mil·lenari 

ACCÉS  ESCOLA 

A 

B 

C 

 

 
VIANANTS 

VEHICLES  

Zona Moviment Lleugers Pesants Total 

A – Accés 85 A – B 15 - 15 

B – Accés 175 B – A 13 - 13 

C – Accés 275 C – A 4 - 4 

  C – B 9 - 9 
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4)  ACCÉS AL CEIP PAU CASALS. CARRERS DE Prat De la Riba i de Pau Casals i intersecció 

entre ambdós.  

Descripció i disfuncions 

L’escola Pau Casals té els accessos als carrers Prat de la Riba i a Ramón y Cajal. En tots dos casos molt 

pròxims a interseccions. L’aspecte positiu és que totes dues cruïlles són plataformes elevades a nivell de 

vorera i on el vehicle no és, o no ha de ser, el protagonista.  

Tant l’avinguda de Vilardebó com Prat de la Riba i Ramón y Cajal són carrers d’un sol sentit. En el cas de 

Prat de la Riba, el pendent del carrer és de l’entorn del 10%. 

L’avinguda de Vilardebó i també Pau Casals tenen estacionament a banda i banda del carrer i unes 

voreres entorn d’1,5 metres d’amplada efectiva. Prat de la Riba, amb una secció similar, disposa d’una 

sola filera d’aparcament. 

No són carrers on s’observin velocitats excessives; hi ha senyalitzat un límit de velocitat de 20 km/h a 

Prat de la Riba. Les imatges, però, mostren una aglomeració de vianants en els moments d’accés que 

desborda la capacitat de les voreres de la zona. Les zones d’espera a l’exterior no poden absorbir 

tampoc l’acumulació de vianants en aquests moments puntuals, amb la qual cosa, hi ha un cert grau de 

conflicte entre vehicles que ja abandonen la zona amb els vianants que esperen l’obertura del centre. A 

l’accés dels cicles inferiors (per la cruïlla de Vilardebó amb Prat de la Riba) hi ha control d’agents de 

policia per regular la circulació, que és evidentment, necessari en les condicions actuals.  

En el cas de la intersecció no regulada per l’agent de policia, el fet de disposar de la cruïlla com a 

plataforma elevada fa que els vianants utilitzin aquest com un espai propi, independentment de la 

presència dels passos de vianants. De tal manera que els vehicles que travessen aquesta zona hagin 

d’anar sortejant a molt baixa velocitat els vianants que troben arreu (vegeu imatges). 

 

  

Vista de l’entrada per Prat de la Riba. Vista de l’av. Vilardebó, carrer d’aproximació a 
l’entrada per Prat de la Riba. 
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Pujada per carrer Prat de la Riba. Entrada d’alumnes. Control i vigilància policial. 

 

Pel que fa als itineraris d’aproximació, cal remarcar que: 

En l’eix de l’av. Vilardebó, en les quatre interseccions del tram entre Timbaler del Bruc i Prat de la Riba, 

només hi ha un pas de vianants (no adaptat). Ni tan sols a la cruïlla amb Dr. Robert, la única intersecció 

amb quatre ramals, hi ha passos de vianants. 

És important remarcar que l’avinguda de Vilardebó té unes voreres d’uns 2,5 metres amb arbrat al llarg 

de pràcticament tot el carrer. Aquest arbrat es troba en parterres sense pavimentar, amb el que l’espai 

útil de vorera queda en un ample d’1,2 metres aproximadament. Per la seva banda, la secció de carrer é 

de 7 metres, amb una filera d’aparcament. La distribució d’espai entre els usuaris, tenint en compte que 

és un eix cap a l’escola, està desequilibrat.  

L’eix d’Anselm Clavé, tram entre els mateixos carrers que l’anterior, és millor, perquè hi ha pràcticament 

tots els passos de vianants que calen, però bona part d’aquests no són adaptats. 

Finalment, la pujada cap a l’escola per Prat de la Riba està ben dotada de passos, però té un punt feble, 

la intersecció amb el carrer Cervantes, on 3 dels 4 passos de vianants no estan adaptats. 

 Cal concentrar una línia d’actuacions clarament en l’eix de l’avinguda Vilardebó, amb la 

dotació de passos de vianants a les cruïlles descrites abans i buscant un nou repartiment de 

l’espai que permeti absorbir l’afluència de vianants. 

 Cal resoldre la qüestió de la pavimentació de les voreres i la instal·lació d’escossells que 

recuperin part de l’espai útil per a caminar. Tot i això, a llarg termini, s’hauria de plantejar 

d’ajustar els carrils de circulació i l’ampliació de les voreres. 

 Prat de la Riba ha de ser l’altre eix. Actualment disposa d’una secció de calçada de 6 metres i 

queden per a circular en un sol sentit fins a 4 metres d’ample. Aquesta amplada és excessiva i 

alhora, manté unes voreres que es demostren clarament insuficients en moments d’accés i 
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sortida de l’escola. Cal ampliar les voreres, especialment al costat on no hi ha aparcament, ja 

que queda més exposada al trànsit. 

 Cal disposar elements que impedeixin l’aparcament immediatament abans d’un pas de vianants 

per tal d’evitar els problemes de visibilitat i el risc d’atropellament. Aquest és el cas del pas de 

vianants a Prat de la Riba arribant a la cruïlla amb Ramón y Cajal (vegeu imatge). Una mesura 

de baix cost pot ser una jardinera gran abans del pas. En altres casos es pot establir aparcament 

de motos o de bicicletes per aconseguir aquesta distància de seguretat al pas, però si no hi ha 

motocicletes aparcades o un impediment físic, els conductors acabaran envaint l’espai per 

aparcar el cotxe.  

 

  

Tram d’aproximació (en pendent) per Prat de la 
Riba. Voreres insuficients. 

Cruïlla Prat de la Riba amb Pau Casals. 
Aglomeració davant l’entrada del centre. 

 

 

Aparcament a Prat de la Riba abans del pas de 
vianants. Afecta la visibilitat. 

 

 

Recompte de vianants i vehicles 

En la intersecció 1, en l’accés de l’escola de l’av. Vilardebó, en un quart d’hora es compten 15 vehicles, 

12 dels quals s’aproximen per aquesta mateixa via i 3 per l’extrem de Prat de la Riba. L’av. Vilardebó té 

una IMD de 1.436 vehicles. 



Estudi de camins escolars al municipi de Montmeló  33 

 

 

Des dels dos costats de Ramón y Cajal, s’acosten en total a la cruïlla de Prat de la Riba 21 i 24 vehicles. 

Pel que fa als vianants, els volums més grans s’acosten des de Prat de la Riba, al sud de la intersecció 

amb Ramón y Cajal (65) i des de Ramón y Cajal a l’oest de la intersecció (41). 

 

AFORAMENTS MANUALS DE COMPOSICIÓ Municipi: Montmeló 
 

 Punt: Accés Escola Pau Casals  Data: 20/06/2012 Hora: 8:45 – 9:00 h 

 

E 

C. de Ramón i Cajal 

Av. de Vilardebó 

ACCÉS 
ESCOLA 2 

ACCÉS 
ESCOLA 1 

C. de Prat de la Riba 

A 

B 

D 

C 
 

 
VIANANTS 

VEHICLES  

Zona Moviment Lleugers Pesants Total 

A 36 A – C 12 1 13 

B 41 B – C 21  21 

C 65 D – C 24  24 

D 23 E – C 2  2 

E 12     
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4.2. Qüestionari de mobilitat 

Qüestionari 

S’ha repartit un qüestionari a tot l’alumnat dels centres educatius INS Montmeló, l’Escola Sant Jordi, 

l’Escola pau casals i de l’Escola bressol La Fireta amb l’objectiu de conèixer de primera mà quins són els 

hàbits de mobilitat d’anada i tornada a l’escola. El qüestionari de mobilitat es pot consultar a l’annex del 

present document. 

El qüestionari consta de set qüestions: 

1. Horari 

2. Mode de desplaçament més habitual d’entrada 

3. Mode de desplaçament més habitual de sortida 

4. Per què no aneu al centre educatiu a peu? 

5. Si el desplaçament al centre el feu en vehicle privat, teniu dificultat per trobar aparcament? 

6. Si porteu el vostre fill/a a l’escola en vehicle privat, on estacioneu o atureu el vehicle? 

7. Quines mesures prioritzaríeu per millorar l’accés a peu al centre educatiu 

8. Dibuixa el teu itinerari (a peu/vehicle privat/etc) 

Recollida, validació i tractament de les dades 

L’univers poblacional de l’estudi està configurat pels 1.552 alumnes que estudien als quatre centres 

escolars en estudi.  

Es va lliurar un qüestionari de mobilitat a tots els alumnes dels centres educatius: Escola Bressol La 

Fireta, CEIP Sant Jordi, INS Montmeló i Escola Pau Casals. Es va repartir el mes d’octubre de 2012 i 

se’ls va recollir al mes següent. 

Nivell de participació 

Dels 1.552 alumnes enquestats, 625 van retornar el qüestionari omplert, xifra que suposa un 40,3% de 

participació respecte al total de l’univers. 
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Amb un nivell de confiança del 95’5%, el marge d’error pel conjunt dels centres escolars ha estat de ±3’1. 
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El tractament de les dades s’ha realitzat mitjançant el programa estadístic SPSS.  

Pel que fa al tractament, s’ha analitzat cada centre educatiu per separat. L’anàlisi s’ha centrat amb els 

apartats que s’enumeren tot seguit: 

 

1. Participació per cursos 

 2. Municipi de procedència  

 3. Mitjà de transport habitual 

 4. Motius per no desplaçar-se a peu al centre educatiu 

 5. Dificultat o no per a trobar estacionament del vehicle privat 

 6. Lloc d’estacionament en els desplaçaments en vehicle privat 

 7. Mesures prioritàries per millorar l’accés a peu al centre educatiu 
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Escola Bressol La Fireta 

A l’escola bressol La Fireta s’han completat un total de 34 qüestionaris, que sobre un total de 102 

alumnes suposa un mostreig del 33% de la població total del centre. El repartiment dels alumnes és el 

següent: 

 

1) Participació per cursos (es consignen les edats dels nens i nenes) 
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2) Municipi de residència 

7 dels 34 alumnes del mostreig (gairebé el 21%) 

resideixen a altres poblacions. Aquest percentatge 

de residents foranis és molt específic de l’escola 

bressol respecte dels altres centres. Com es veurà, a 

la resta de centres escolars, els residents de fora de 

Montmeló no superen el 5%. 

Aquest fet també condiciona l’elecció del mitjà de 

desplaçament. 

 

 

Montmeló
79%

Altres 
poblacions

21%
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3) Mitjà de transport habitual 

Dels 34 enquestats, tan sols 1 enquestat manifesta més d’un tipus de mitjà de transport. En sortides, no 

n’hi ha cap. 

Poc més de la meitat dels alumnes arriben al centre acompanyats en vehicle particular. La resta de 

casos són a peu, i no hi ha altres mitjans utilitzats.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

A peu

Bici

Bus

Tren

Moto

Cotxe particular

Vehicle compartit

48,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

51,4%

0,0%

Total desplaçaments

(mitjà 1+mitjà 2): 35

 

Pel que fa a les sortides, els desplaçaments són majoritàriament a peu (fins a un 73,5%) i el cotxe passa 

de 18 casos en les entrades a 9 en les sortides de l’escola del tota de la mostra de 34 i reduint del 51,4% 

al 26,5% el seu pes sobre el total de viatges. En les sortides no es registra cap cas on es declari un 

segon mitjà de transport. 
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4) Motius per no desplaçar-se a peu al centre educatiu 

El fet d’aprofitar el desplaçament de feina/estudi per portar els nens a escola (50%) i la valoració de viure 

massa lluny comprenen el 90% dels casos en que no es fa el desplaçament a peu a l’escola. Un 5% més 

al·lega la rapidesa com a motiu i la resposta “altres” completa el 5% restant. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Visc massa lluny

Inseguretat viària

Rapidesa

Comoditat

Deficiències del camí

Aprofito desplaçament v.p.

Altres

41%

0%

5%

0%

0%

50%

5%

 

5) En desplaçaments amb vehicle privat: teniu dificultats per trobar aparcament? 

29% 71%

NoNs/Nc

 

A on estacioneu o atureu el vehicle habitualment? 

Només 24 dels 34 enquestats (71%) responen a la primera de les dues preguntes d’aquest apartat i 

diuen que no tenen dificultats per trobar lloc d’aparcament. La resta, no respon la pregunta. Aquests 24, a 

més, declaren que aparquen a prop del centre. 

6) Mesures prioritàries per millorar l’accés a peu al centre educatiu 

S’han agrupat les puntuacions (1 a 9) en la priorització de mesures per promoure els desplaçaments a 

peu al centre i s’han establert 3 respostes :Molt prioritari (1,2), Prioritari (3,4,5) i Menys prioritari (6,7,8 i 9).  

Un 41% dels enquestats considera molt prioritari disposar de voreres més amples i accessibles com un 

factor de millora per a l’accés a peu al centre. Per a un 21% ho és el disposar de més passos de 

vianants. En tercer i quart lloc apareixen la vigilància policial i l’existència de places regulades 

d’estacionament a prop de l’escola. 
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Entre els factors considerats en un segon nivell de prioritat (puntuats de 3 a 5) es troben la possibilitat de 

tenir horaris més flexibles (17%) i més espai d’aparcament (16%). El gràfic mostra els percentatges 

assolits per a cadascuna de les opcions de l’enquesta.  
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 Fins a un 21% dels nens tenen residència fora de Montmeló. 

 L’arribada a l’escola es reparteix al 50% entre el cotxe particular i a peu.  

 Un 71% declara no tenir problemes per trobar aparcament i que ho fan a prop del centre. 

 El factor de millora declarat majoritàriament com a “molt prioritari” ha estat la possibilitat de 
disposar de voreres més amples i accessibles.  

ESCOLA BRESSOL LA FIRETA 
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CEIP Sant Jordi 

El centre d’educació infantil i primària Sant Jordi té un total de 469 alumnes. Han respòs el qüestionari 

127 alumnes, el què representa el 27,1% de la població escolar del centre. D’aquest total d’enquestes, el 

18,1% corresponen a alumnes que cursen educació infantil. La distribució per cursos és la següent: 
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2) Municipi de residència 

El 96% dels alumnes enquestats resideixen a Montmeló. Aquest valor és pràcticament idèntic en la 

consideració global de les més de 600 enquestes realitzades (4 centres d’educació) a Montmeló. En la 

consideració centre a centre, però, hi ha algunes especificitats. 
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3) Mitjà de transport habitual 

Hi ha hagut 13 casos en mitjà d’arribada i 11 en mitjà de transport de sortida en què s’ha consignat un 

segon mitjà de transport. Aquests són casos en què s’alterna entre un i altre mode de desplaçament. 

Així, aquests casos, que suposen entorn del 10% dels enquestats, s’han considerat conjuntament, és a 

dir s’ha sumat com si es tractés d’una altra enquesta. Gairebé el 85% dels alumnes arriben a peu a 

l’escola, ja sigui sols o acompanyats. El cotxe particular és en el 14,4% dels casos el mitjà d’arribada.  
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Pel que fa a les sortides, el cotxe perd pes i l’anar a peu arriba gairebé al 90% dels alumnes enquestats. 
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4) Motius per no desplaçar-se a peu al centre educatiu 

Un 15% dels alumnes no es desplacen a peu a l’escola Sant Jordi, bàsicament perquè consideren que 

viuen massa lluny. 

S’han detectat fins a un 40% de desplaçaments al centre efectuats per pares que van a treballar i 

aprofiten per aproximar al fill/a. Aquests alumnes difícilment canviaran de mitjà de transport.  Aquells que 

no van a peu per raons de seguretat viària són tan sols un 2% dels enquestats. 
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5) En desplaçaments amb vehicle privat: teniu dificultats per trobar aparcament? 

 

 

 

 

A on estacioneu o atureu el vehicle 
habitualment? 

Encara que un 53% dels enquestats 

responen que tenen dificultats per 

trobar lloc d’aparcament, el 73% 

declara que habitualment aparquen a 

prop del centre. A més, un 13% diu 

que s’aturen un moment a prop de 

l’escola per deixar o recollir l’alumne.  
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6) Mesures prioritàries per millorar l’accés a peu al centre educatiu 

S’han agrupat les puntuacions (1 a 9) en la priorització de mesures per promoure els desplaçaments a 

peu al centre i s’han establert 3 respostes :Molt prioritari (1,2), Prioritari (3,4,5) i Menys prioritari (6,7,8 i 9).  

De les mesures proposades inicialment per millorar l’accés a peu al centre educatiu, la major part de les 

persones enquestades consideren com a molt prioritari, el condicionament de les voreres per fer-les més 

amples i accessibles (28% del total valorat com a prioritat 1 i 2). En segon i tercer lloc es prioritza la 

vigilància policial i la disposició de més passos de vianants per creuar els carrers amb seguretat i confort. 
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Entre les mesures exposades dins de la categoria “Altres” hi ha la de no permetre la 

circulació/aparcament al voltant de l’escola en els moments d’accés i també (com a “obstacle a la 

vorera”) els problemes que generen aspersors que reguen coincidint amb l’hora d’entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amb un 96% de residents al municipi, l’arribada en cotxe particular es situa en un 14,4% i 
prop del 70% arriben a peu acompanyats. 

 Per a les sortides, la presència del cotxe particular es redueix a un 10%. 

 Com a motiu per no anar a peu a l’escola, un 40% declara que aprofita el viatge a la 
feina/estudi per deixar el/els nens a escola i un 27% que ho fa per la rapidesa. 

 La percepció o no de problemes per aparcar es reparteix gairebé a parts iguals entre els 
que si i els que no valoren que hi hagi dificultats. Tot i això, fins al 73% declaren que 
estacionen “a prop” del centre. 

 Voreres més amples i accessibles (28%) i la vigilància policial (22%) són els factors de 
millora valorats com a “molt prioritaris”.  

CEIP SANT JORDI 
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INS Montmeló 

L’Institut és a Montmeló el centre d’educació amb més alumnes, amb 565 alumnes, És també el centre 

on la mostra és major, ja que s’han retornat 320 enquestes, el 56,5% del total de la població estudiada. 

És cursa tot el cicle d’ESO i el mostreig està repartit d’una manera equilibrada entre la població estudiada 

per cursos. 

1) Participació per cursos 
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2) Municipi de residència 

El 96% dels alumnes enquestats resideixen a Montmeló.  
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3) Mitjà de transport habitual 

Hi ha 26 casos d’enquestats que consignen un segon mitjà de transport d’entrada i 20 que fan el mateix 

en el de sortida. Aquests són casos en què s’alterna entre un i altre mode de desplaçament. Així, aquests 

casos, que suposen entorn del 6-7% dels enquestats, s’han considerat conjuntament, és a dir s’ha sumat 

com si es tractés d’una altra enquesta. El 84% dels alumnes arriben a peu a l’escola. Gairebé el 53% ho 

fa acompanyat. La quota del cotxe es situa en el 7,6% i hi ha una petita part (2%) que declaren compartir 

vehicle.  
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Pel que fa a les sortides, es manté l’esquema de les entrades amb lleus variacions en favor de l’opció de 

desplaçament a peu acompanyat. 
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4) Motius per no desplaçar-se a peu al centre educatiu 

De les 93 respostes obtingudes, el motiu més freqüent és el de viure massa lluny del centre, amb un 

51%. Un 25% no ho fan per la rapidesa i, en aquest cas, el fet d’aprofitar un viatge a feina/estudi és tan 

sols del 3%. Cal recordar que el grau d’autonomia dels alumnes és ja superior als centres anteriorment 

analitzats.  
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5) En desplaçaments amb vehicle privat: teniu dificultats per trobar aparcament? 

 

 

 

A on estacioneu o atureu el vehicle 
habitualment? 

Com es comprova, el 82% declara 

no tenir problemes per aparcar. Tot i 

això, són només un 37% aquells que 

aparquen a prop del centre 

d’ensenyament i fins a un 51% dels 

que hi van en vehicle els que 

s’aturen un moment per deixar baixar 

els alumnes.  
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6) Mesures prioritàries per millorar l’accés a peu al centre educatiu 

S’han agrupat les puntuacions (1 a 9) en la priorització de mesures per promoure els desplaçaments a 

peu al centre i s’han establert 3 respostes :Molt prioritari (1,2), Prioritari (3,4,5) i Menys prioritari (6,7,8 i 9).  

De les mesures proposades inicialment per millorar l’accés a peu al centre educatiu, la major part de les 

persones enquestades consideren com a molt prioritari, el condicionament de les voreres per fer-les més 

amples i accessibles (29%) l’establiment d’un horari més flexible (22%). Disposar de més passos de 

vianants per creuar els carrers amb seguretat i confort ocupa el tercer lloc, amb un 21%,  

0

5

10

15

20

25

30 29

7

17

7

22

3

6 5
4

%

Molt prioritari

Voreres més amples i accessibles

PK bicicletes

Més Passos Vianants

Vigilància policial

Horari més flexible

Control PK en vorera

Més espai d'estacionament

Estacionament regulat a l'entorn

Altres

 

El gràfic següent mostra quins són els aspectes que s’han valorat com a “prioritaris” i no com a “molt 

prioritaris”. 
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 El 84% dels alumnes arriben a peu a l’escola i un 96% són residents a Montmeló. 

 Es declara en l’enquesta que un 53% de les arribades es fan “a peu acompanyat”. 
L’explicació és que algunes respostes han entès l’anada en grup amb companys dins 
d’aquesta categoria. En realitat, la major part d’aquests casos cal considerar-la com “a peu 
sol” ja que es tracta d’alumnes amb una certa autonomia. El cotxe és el mitjà d’arribada en 
un 7,6%. 

 Viure lluny (51%) i la rapidesa (25%) són els motius més freqüents per a no desplaçar-se a 
peu al centre educatiu. 

 La dificultat per aparcar tampoc és un problema a l’entorn de l’Institut; així ho declara el 
82%. Així, es troba un 37% que diuen aparcar a prop del centre escolar i són fins a un 53% 
els que s’aturen un moment a prop, i marxen. 

 Unes voreres més àmplies i accessibles es considera com a “molt prioritari” en la major 
part dels casos. Aquesta és, per al 29% de respostes, la primera millora que caldria 
introduir per augmentar el desplaçament a peu.  

IES MONTMELÓ 
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Escola Pau Casals 

L’Escola Pau Casals té 416 alumnes i s’han retornat 144 enquestes, el que representa una mostra del 

34,6% de mostra. És cursa tot el cicle d’educació primària. 

1) Participació per cursos 
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2) Municipi de residència 

Tan sols un cas del total de la mostra resideix fora de Montmeló (0,7%). 
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3) Mitjà de transport habitual 

L’ús del vehicle particular arriba pràcticament al 36% dels desplaçaments d’entrada a l’escola, tot i que és 

el centre amb un major percentatge d’alumnes residents al municipi. Entorn d’un 62% d’alumnes arriba a 

peu a l’escola. 
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Pel que fa a les sortides, hi ha una distribució similar si bé el nombre d’alumnes a pau arriba al 70,9% 

sumant els que ho fan sols i els que ho fan acompanyats. El cotxe particular perd pes com a mitjà de 

sortida del centre, tot i que es manté prop del 28% del total de desplaçaments. 
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4) Motius per no desplaçar-se a peu al centre educatiu 

S’ha obtingut 90 respostes sobre motius per no anar a peu a l’escola. Aprofitar el desplaçament a la 

feina/estudi representa el 40% dels casos. La rapidesa (23%) i la distància entre el domicili i l’escola 

(18%) són els casos que es presenten amb més freqüència darrera d’aquest.  
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5) En desplaçaments amb vehicle privat: teniu dificultats per trobar aparcament? 
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A on estacioneu o atureu el vehicle habitualment? 

Un 84% dels enquestats declara que 

no tenen problemes per aparcar. 

Aquest percentatge s’acosta molt al 

d’aquells enquestats que estacionen 

a prop de l’escola (82%). 
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6) Mesures prioritàries per millorar l’accés a peu al centre educatiu 

S’han agrupat les puntuacions (1 a 9) en la priorització de mesures per promoure els desplaçaments a 

peu al centre i s’han establert 3 respostes :Molt prioritari (1,2), Prioritari (3,4,5) i Menys prioritari (6,7,8 i 9).  

De les mesures proposades inicialment per millorar l’accés a peu al centre educatiu, la major part de les 

persones enquestades consideren com a molt prioritari, el condicionament de les voreres per fer-les més 

amples i accessibles (33% del total valorat com a prioritat 1 i 2). El segon grup més nombrós 

d’enquestats (20%) valora com a “molt prioritari” la vigilància policial i amb un 18%, disposar de més 

passos de vianants per creuar els carrers amb seguretat i confort. 
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El gràfic següent mostra quins són els aspectes que s’han valorat en segon terme, o sigui, com a 

“prioritaris”. 
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 L’escola té 416 alumnes. El 99,3% de la mostra són residents a Montmeló. 

 Poc més del 62% dels alumnes arriben a peu (sols o acompanyats) i un 37% en cotxe, 
gairebé tots ells en cotxe no compartit. 

 En les sortides, l’anar a peu arriba al 71%, en detriment de l’ús del cotxe particular. 

 Com a motiu per no anar a peu a l’escola, un 40% diu que aprofita el viatge a la 
feina/estudi per deixar el/els nens a escola i un 23% declara que ho fa per la rapidesa. 

 La percepció majoritària entorn de l’aparcament és que no hi ha dificultats (84%). De fet, 
un 82% declara que estaciona a prop del centre educatiu. 

 Voreres més amples i accessibles (33%) són amb diferència la millora considerada com a 
més prioritària per assolir un major nombre de desplaçaments a peu.  

CEIP PAU CASALS 
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Consideració global (4 escoles) 

El nombre total d’alumnes és de 1552 i un nombre total d’enquestes de 625, que representa el 40,3% del 

total. A l’IES és on s’ha rebut un grau major de resposta a l’enquesta, i s’ha arribat a un 56,6% de 

participació responent a l’enquesta. La distribució per cursos es mostra tot seguit. 

1) Participació per cursos 
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2) Municipi de residència 

Els alumnes, en un 96% són residents al municipi. L’escola bressol és el centre on més residents forans 

hi ha en termes relatius (20%) i el CEIP Pau Casals, on hi ha més residents locals, amb el 99%.. 

Montmeló
96%

Altres 
poblacions

4%
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3) Mitjà de transport habitual 

Gairebé el 18% dels desplaçaments es fan amb cotxe particular, i un 1,5% en compartit. El mode, amb 

diferència, més utilitzat és l’anar a peu, amb el 77%. Aquesta dada revela la importància de disposar 

d’uns itineraris segurs i còmodes que permetin mantenir i, fins i tot, augmentar el volum d’alumnes que 

arriben caminant. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

A peu sol

A peu acompanyat

Bici

Bus

Tren

Moto

Cotxe particular

Vehicle compartit

23,1%

54,3%

3,1%

0,1%

0,0%

0,1%

17,7%

1,5%

Total desplaçaments
(mitjà 1+mitjà 2): 667

 

4) Motius per no desplaçar-se a peu al centre educatiu 

De les més de 250 respostes, el 31% al·lega raons de distància i un 23% la rapidesa com a factors 

determinants per no anar a peu a l’escola. El 27% diuen que aprofiten el viatge a feina per deixar els 

nens a escola i sols un 3% addueix motius de seguretat viària per no anar a peu.  

La seguretat, confort i deficiències del camí agrupen un 11%. Aquesta xifra és una bossa de 

desplaçaments que es poden guanyar per l’anar a peu si es generen les condicions necessàries.  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Visc massa lluny
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5) En desplaçaments amb vehicle privat: teniu dificultats per trobar aparcament? 

24% 76%

NoSí

  

A on estacioneu o atureu el vehicle habitualment? 

A prop del 
centre 69%

Altre punt i 
anem a peu 3%

Aturem un 
moment a prop 

22%

Altres 5%

 

Dels desplaçaments en vehicle privat, el 76% no té la sensació que sigui problemàtic trobar un lloc per 

aparcar i, de fet, gairebé el 70% ho fa a prop del centre escolar. Aquestes dues respostes tenen una gran 

correlació: d’aquells que troben fàcil aparcar, el 69% aparca a prop i un 22% s’atura un moment a prop i 

marxa després de deixar els nens. Aquest fet (facilitat per aparcar) és un estímul per continuar mantenint 

el mitjà de transport motoritzat. 
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6) Mesures prioritàries per millorar l’accés a peu al centre educatiu 

S’han agrupat les puntuacions (1 a 9) en la priorització de mesures per promoure els desplaçaments a 

peu al centre i s’han establert 3 respostes :Molt prioritari (1,2), Prioritari (3,4,5) i Menys prioritari (6,7,8 i 9).  

Aspectes “Més prioritaris”  

Per al 30%, disposar de voreres amples i accessibles és l’aspecte que cal millorar de manera prioritària i 

l’existència de més passos de vianants agrupa a un 17%. 
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El gràfic següent mostra quins són els aspectes que s’han valorat en segon terme, o sigui, com a 

“prioritaris”. Aquests resultats mostren que els ítems del gràfic anterior són realment determinants a l’hora 

de triar un mode o altre de desplaçament a escola ja que la valoració secundària és molt igualada entre 

aspectes. Entre aquests que condicionen molt, les condicions de seguretat i comoditat (voreres amples i 

accessibles i més passos de vianants) són clau. 
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4.3. Diagnòstic global  

L’auditoria tècnica efectuada a l’entorn dels centres educatius i sobre la xarxa viària municipal, revela un 

seguit de situacions i necessitats relacionades amb la mobilitat escolar que es concreten en: 

 Es considera necessari la millora de les condicions de seguretat dels principals itineraris a peu a 

les escoles, el que comportarà mesures d’ordenació de la mobilitat i de millores en l’espai urbà.  

 S’ha detectat que una part important dels passos de vianants existents no estan adaptats i que 

encara roman una part de la xarxa on manquen passos de vianants. Cal remarcar en aquests 

darrer cas (manca de passos) l’eix de l’av. Vilardebó 

 Hi ha importants desnivells en dos casos: una de les vies d’accés al CEIP Sant Jordi i una altra al 

CEIP Pau Casals, que condicionen la tria del mitjà de transport. Al CEIP Pau Casals s’accentua 

la presència del cotxe particular com a mitjà (37% de les arribades). 

 L’univers poblacional de l’estudi de camins escolars està configurat pels 1.552 alumnes que 

estudien als quatre centres escolars en estudi (Escola Bressol La Fireta, CEIP Sant Jordi, INS 

Montmeló i CEIP Pau Casals). 

 Del total d’enquestats, 625 van retornar el qüestionari complimentat, xifra que suposa un 40,3% 

de participació respecte al total de l’univers. 

 El 96% dels alumnes dels centres educatius en estudi resideixen al municipi de Montmeló. 

 El 19% dels alumnes dels centres educatius en estudi es desplacen habitualment en cotxe 

particular (sol o compartit). Un 77% van a peu a l’escola. 

 Del total de respostes sobre motius per no anar a peu, un 31% diuen que no ho fan perquè viuen 

massa lluny; i un 27%, perquè aprofiten el viatge a feina o estudi per deixar els nens a escola. La 

seguretat viària és el motiu en un 3,2% dels casos. 

  Respecte a la qüestió de l’aparcament, un 76% declara no tenir dificultat per estacionar; i, de fet, 

a la segona pregunta (on acostuma a estacionar o aturar-se) un 69% declara que aparca a prop 

del centre d’educació i més d’un 22% que “s’atura a prop” per deixar els nens a l’escola i marxa.  

 Les tres mesures prioritàries que cal adoptar amb urgència segons els enquestats són: 

1) Ampliar voreres i fer-les més accessibles 

2) Instal·lar més passos de vianants 

3) L’establiment d’horaris més flexibles 
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4.4. Definició dels itineraris escolars  

La primera acció a dur a terme i pas indispensable per a la concreció de les propostes és definir els 

principals itineraris escolars. Per arribar a aquesta definició, s’ha dissenyat uns mapes on es mostra les 

línies de desig de mobilitat, a partir, de la localització geogràfica del domicili dels alumnes de cada centre 

respecte d’aquest (plànols 4.1 a 4.4). Les concentracions marquen línies de mobilitat que s’han de 

potenciar introduint millores. Les línies marquen franges a grans trets. La precisió i determinació dels 

camins és una feina més de detall atenent a l’estat bàsic (previ) de les vies que més s’acosten a les línies 

principals de desig.  

També s’ha elaborat centre a centre uns plànols on es combina la localització dels domicilis d’alumnes 

amb franges marcades a cada 100 metres de radi de l’escola. La combinació d’aquests plànols amb 

dades de l’enquesta permet trobar, si hi són, correlacions entre la distància i el mode o el grau de 

dispersió de l’alumnat. En grans concentracions, la tasca de millora i de definició de camins es planteja 

amb més facilitat i, sovint, utilitzant menys recursos econòmics. La dispersió suposa un handicap a l’hora 

de definir els camins ja que l’àrea que s’ha d’abastar és superior i, per tant, els costos augmenten (vegeu 

plànols 5.1 a 5.4). 

Els itineraris escolars es defineixen a partir de la informació aportada pels mateixos alumnes, pares i 

mares, que descriuen la ruta que realitzen en el seu camí a peu a l’escola. A partir d’aquesta informació 

s’ha pogut estimar el volum total d’alumnes que utilitzen els diversos carrers i, establint un llindar (30 

alumnes) a partir del qual un carrer es considera que reuneix un nombre considerable de desplaçaments, 

s’ha dibuixat el plànol d’intensitats d’alumnes que es desplacen a peu a cada escola i un de total dels 

quatres centres (plànols 6.0 a 6.4).  

El següent pas és acotar aquest plànol d’intensitats a partir dels vials amb una major intensitat registrada, 

amb l’objectiu de definir els principals recorreguts a l’escola. La xarxa de camins que aquests itineraris 

dibuixaran serà sobre la qual es dissenyaran i planificaran les propostes i mesures d’actuació. Aquesta 

xarxa, a la vegada, ha de complir una sèrie de requisits: 

 Ha de consistir en un itinerari o itineraris definits que compleixin les millors condicions de 

mobilitat perquè els nens i nenes puguin desplaçar-se sense córrer cap perill. 

 Ha de ser un itinerari invariable perquè els nens i nenes s’hi habituïn i el puguin compartir amb 

altres companys de l’escola, tan grans com petits. 

 Ha de tractar-se d’un itinerari ajustat en el temps, que no suposi per als nens i nenes haver 

d’allargar la distància que han de recórrer. 

 Ha de tenir un traçat senzill, sense haver de salvar obstacles com passos subterranis o 

passarel·les elevades per evitar els vehicles a fi que no discrimini aquells nens i nenes que tenen 

problemes de deambulació. 
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Línies de desig i àrees d’influència 

La localització dels alumnes de La Fireta mostren una gran dispersió en el terme municipal. Així, no es 

poden definir línies clares de desig. D’altra banda, la proximitat al centre, l’àrea amb més concentració 

d’alumnes es troba a 700 metres (29% alumnes), però amb un valor absolut baix:7 nens. (plànol 3.1) 

El CEIP Sant Jordi mostra 3 franges que ressalten respecte la resta: cap a la confluència de Poeta 

Maragall i Mil·lenari, una altra que seguiria la direcció del carrer Francesc Macià i una tercera sobre 

Timbaler del bruc. En l’àrea definida per un radi de 400 metres s’agrupa gairebé el 60% dels alumnes del 

centre.  

L’Institut dibuixa la major part de les línies a l’est del centre, amb una banda que ressalta traçant una 

línia imaginària entre l’IES i Pompeu Fabra amb carrer de Vic. Una quarta part dels alumnes es troba en 

una àrea a 300 metres del centre. A 500 metres es troba gairebé la meitat dels alumnes.  

Finalment, Pau Casals dibuixa una línia més important en la direcció de la confluència de carretera de 

Vic i la confluència amb Doctor Robert. En aquest cas, gairebé el 50% dels alumnes es troben dins d’un 

radi de mig quilòmetre. 

El plànol 6.0 mostra la intensitat total de vianants a la xarxa què serveix de base per a la definició dels 

eixos on cal disposar de condicions de seguretat específiques en relació a la mobilitat escolar. Són: 

 L’av. del Mil.lenari, entre l’IES i el c. Luís Chamizo, 

 C. Mercè Rodoreda, entre l’av. del Mil.lenari i Corts Catalanes,  

 Eix del c. Poeta Joan Maragall-Josep A. Clavé, entre c. Mercè Rodoreda i c. Nou, 

 Eix dels  c- Corts Catalanes-c. Diputació-c. Vic fins a c. J. Verdaguer 

 Eix del c. Timbaler del Bruc, entre av. Vilardebó-c. Pompeu Fabra fins al c. Folch i Torres 

 Itinerari des de Poeta Joan Maragall per Lluís Companys-c. Pelai i Francesc Macià, 

 Av. Vilardebó, 

 C. Prat de la Riba, entre av. Vilardebó i c. Ayrton Senna, i 

 C. Federico García Lorca, entre Timbaler del Bruc i M. Jacint Verdaguer. 

Les propostes tindran com a escenari aquells carrers o trams de la xarxa descrita que no disposin encara 

de les condicions necessàries per a la mobilitat escolar segura. 
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5. ESCENARI DE FUTUR 

La redacció del present estudi de camí escolar s’emmarca en les Directrius Nacionals de Mobilitat 

(DNM), que tenen com a propòsit bàsic millorar l’accessibilitat i reduir els impactes negatius associats al 

transport. 

A partir de la diagnosi de mobilitat efectuada al municipi de Montmeló s’han detectat una sèrie de 

disfuncions i problemàtiques que cal resoldre per tal de millorar la seguretat i l’accessibilitat als centres 

educatius en estudi, amb mitjans de transport no motoritzats (especialment a peu). 

Per donar resposta a cada un d’aquests elements que afecten directa o indirectament a l’accessibilitat 

dels centres escolars s’han establert tres línies estratègiques o àmbits d’actuació amb consonància amb 

les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM).  

Les DNM, desplegades mitjançant la Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma que estableix “els principis i 

els objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les 

mercaderies adreçada a la sostenibilitat i la seguretat” (art.1). L’aplicació d’aquests objectius s’ha de dur 

a terme “mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i 

indicadors de control” (art. 6.1). Algunes de les accions que es promouen en les DNM són:  

- “Facilitar l’accessibilitat als centres de treball i estudi a peu i en bicicleta” (acció 5.4) 

- “Disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica associada a la mobilitat” (accions 15.2 i 15.3) 

-  “Promoure l’execució de campanyes de sensibilització per a una mobilitat sostenible” (acció 15.6) 

- “Disminuir la sinistralitat i l’accidentalitat associada a la mobilitat” (acció 15.4) 

L’indicador 1 de les DNM feia referència precisament a la motorització, concretament als turismes per 

cada 1.000 habitants i preveia que el nombre de turismes per cada 1.000 habitants es reduís un 5% 

durant el període 2004-2012. Aquest objectiu, que també quedava recollit en el Pla Director de Mobilitat 

de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM), no s’ha complert al municipi de Montmeló, on s’ha 

registrat en aquest període (2004-2012) un increment de la motorització d’un 5,2%. 

El gràfic següent reflecteix l’evolució del nombre de turismes per cada 1.000 habitants al municipi de 

Montmeló. Per variar aquesta tendència caldrà apostar decididament per un nou model de mobilitat més 

sostenible que prioritzi la mobilitat amb mitjans de transport alternatius al vehicle privat, és a dir, pels 

desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport col·lectiu (autobús). La situació actual de crisi econòmica 

i de necessitats de control de despesa pot ser una oportunitat per iniciar a posar els fonaments del canvi. 
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Figura 8. Turismes per cada 1,000 habitants. Escenaris de futur. 
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Escenari DNM Motorització Montmeló  

Els camins escolars, així com els demés plans sectorials d’àmbit local que tenen a veure amb la mobilitat 

(plans de mobilitat urbana, plans locals de seguretat viària, etc) són eines i estratègies que han de 

promoure i incentivar aquest canvi de model.  

5.1. Línies estratègiques a seguir 

A continuació es concreten tres línies estratègiques, la divisió de les quals s’adapta als criteris i objectius 

definits per la Llei 9/2003 de la Mobilitat, que mitjançant les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM), 

orienta les actuacions en l’àmbit de la mobilitat als centres d’estudi i treball per tal de facilitar-ne 

l’accessibilitat a peu i en bicicleta.  

1. Educació viària. “Planificar la realització del camí escolar com a una iniciativa de recurs educatiu, 

de civisme i bones practiques en l’ús del espai  públic, i de participació en les mesures correctores.” 

 

 

2. Accessibilitat universal. “Convertir el trajecte d’anar a l’escola en una activitat quotidiana 

agradable, segura, i ambientalment correcta, potenciant un procés de treball conjunt entre 

l’administració i l’escola.” 
3. Mobilitat sostenible, prevenció i seguretat. “Prioritzar la mobilitat a peu, bicicleta i transport 

públic o escolar, en detriment de la mobilitat en vehicle privat definint un camí escolar en funció de les 

necessitats dels pares i mares i de les condicions de la via pública.” 
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6. PROPOSTA DE CAMINS ESCOLARS 

Les actuacions proposades referents al camí escolar de Montmeló s’agrupen en les tres línies 

estratègiques que es desenvolupen tot seguit:  

1. Educació viària. “Planificar la realització del camí escolar com a una iniciativa de recurs educatiu, de 

civisme i bones practiques en l’ús del espai  públic, i de participació en les mesures correctores.” 

ACTUACIÓ 1.1 Manual de bones pràctiques 

ACTUACIÓ 1.2 Campanya de sensibilització als centres educatius 

ACTUACIÓ 1.3 Mobilitat a la web 

ACTUACIÓ 1.4 Col·laboració dels comerços amb el camí escolar 

ACTUACIÓ 1.5 El Bus a Peu 

 

2. Accessibilitat universal. “Convertir el trajecte d’anar a l’escola en una activitat quotidiana agradable, 

segura, i ambientalment correcta, potenciant un procés de treball conjunt entre l’administració i l’escola.” 

ACTUACIÓ 2.1 Ampliació de voreres/canvis de secció 

ACTUACIÓ 2.2 Itineraris camins escolars i senyalització 

ACTUACIÓ 2.3 Adaptació de passos de vianants existents a PMR’s 

ACTUACIÓ 2.4 Implantació de nous passos de vianants 

 

3. Mobilitat sostenible, prevenció i seguretat. “Prioritzar la mobilitat a peu, bicicleta i transport públic o 

escolar, en detriment de la mobilitat en vehicle privat definint un camí escolar en funció de les necessitats 

dels pares i mares i de les condicions de la via pública.” 

ACTUACIÓ 3.1 Redefinició de sentits de circulació dels carrers 

ACTUACIÓ 3.2 Definició de zones de pacificació del trànsit (zones 20 i zones 30 - PMU)  

ACTUACIÓ 3.3 Xarxa cívica. Definició xarxa vianants 

ACTUACIÓ 3.4 Instal·lació d’elements de seguretat en l’accés als centres  
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6.1. Educació viària 

1. Educació viària. “Planificar la realització del camí escolar com a una iniciativa de recurs educatiu, de 

civisme i bones practiques en l’ús del espai  públic, i de participació en les mesures correctores.” 

ACTUACIÓ 1.1 Manual de bones pràctiques 

ACTUACIÓ 1.2 Campanya de sensibilització als centres educatius 

ACTUACIÓ 1.3 Mobilitat a la web 

ACTUACIÓ 1.4 Col·laboració dels comerços amb el camí escolar 

ACTUACIÓ 1.5 El Bus a Peu 

 

ACTUACIÓ 1.1 - MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES 

Es proposa la creació d’un manual de bones pràctiques per a alumnes, pares, mares i professorat, que 

inclouria el decàleg de regles i preceptes bàsics (normes de comportament) per desplaçar-se en 

comoditat i seguretat als centres escolars en estudi en diferents mitjans de transport i conèixer els punts 

més conflictius. 

Alguns problemes relacionats amb el camí escolar tenen difícil solució si no s’aconsegueix millorar 

l’educació i el civisme de les persones, i per això cal insistir en la necessitat de respectar les normes de 

convivència i de circulació (no aparcar irregularment sobre les voreres i passos de vianants, etc). 

 

ACTUACIÓ 1.1 

Descripció Manual de bones pràctiques per desplaçar-se amb comoditat i seguretat al 
centre escolar 

Agents implicats Centres / Ajuntament 

Unitats 1 manual 

Cost econòmic estimat 5.000 € 
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ACTUACIÓ 1.2 - CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES ESCOLARS 
 

ACTUACIÓ 1.2 

Descripció Campanya de sensibilització als centres escolars. Itinerari a peu als voltants 
dels centres i treball a l’aula 

Agents implicats Centres / Ajuntament/Policia Local 

Unitats 4 campanyes 

Cost econòmic estimat  4.000 € 

Com a complement de la tasca d’educació viària que realitza el cos de la Policia Local als centres 

educatius de Montmeló, es proposa que els alumnes que cursen segon d’educació primària rebin 

anualment, unes sessions específiques sobre mobilitat sostenible, amb l’objectiu de promoure i 

fomentar els avantatges que suposa caminar i practicar exercici físic en la millora de la qualitat de vida o 

la necessitat de preservar el medi ambient. Aquestes tasques de conscienciació es treballarien a l’aula i 

al carrer.   

Si la distància entre el domicili i l’escola permet anar a peu, cal fer el possible per augmentar el nombre 

d’alumnes que van a peu al centre educatiu i d’aquesta manera contribuir a la reducció del trànsit 

motoritzat. 

 

ACTUACIÓ 1.3 - MOBILITAT A LA WEB 

Es proposa que en les pàgines web dels centres educatius s’inclogui informació general i específica 

relacionada amb aspectes com són la mobilitat i l’accessibilitat a l’escola, prenent especial atenció als 

mitjans de transport menys contaminants i més saludables. Alhora seria adequat que cada escola 

comptés amb informació necessària per poder compartir cotxe, així com informació relativa a l’oferta de 

transport públic. 

 

ACTUACIÓ 1.3 

Descripció Actualitzar les webs dels centres escolars amb informació relacionada amb la 
mobilitat a l’escola 

Agents implicats Centres / Ajuntament 

Unitats 4 webs 

Cost econòmic estimat  2.000 € 
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ACTUACIÓ 1.4 - COL·LABORACIÓ DELS COMERÇOS AMB EL CAMÍ ESCOLAR 

Amb el propòsit d’ajudar a fer més segurs els desplaçaments a peu a l’escola i aprofitant la presència 

permanent i oberta que tenen al carrer, es pretén incentivar als establiments comercials situats a l’entorn 

escolar a que col·laborin i s’involucrin amb el camí escolar en el cas de que algun noi o noia necessiti 

suport o ajuda puntual. Es proposa identificar als comerços que així ho desitgin amb una etiqueta 

adhesiva que s’enganxaria a la porta de l’establiment.  

ESTABLIMENT ADHERIT 

AL CAMÍ ESCOLAR  

ACTUACIÓ 1.5 –EL BUS A PEU 

Es proposa establir una línia de camí escolar amb diverses parades marcades. Una persona adulta, 
contractada per l’Ajuntament, farà el recorregut i anirà recollint els infants a cada parada fins arribar al 
centre escolar. L’AMPA i l’escola seran qui demanaran aquest servei a l’Ajuntament, i el Consell Escolar 
assumirà el compromís de la ruta de bus.  

      

ACTUACIÓ 1.4 

Descripció Lliurament d’etiquetes adhesives dels camí escolar als establiments comercials 

Agents implicats Centres / Ajuntament 

Cost econòmic estimat  500 € 

ACTUACIÓ 1.5 

Descripció Establiment d’una línia de camí escolar amb diverses parades 

Agents implicats Centres / Ajuntament/ 

Cost econòmic estimat  1000 € 
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6.2. Accessibilitat universal 

2. Accessibilitat universal. “Convertir el trajecte d’anar a l’escola en una activitat quotidiana agradable, 

segura, i ambientalment correcta, potenciant un procés de treball conjunt entre l’administració i l’escola.” 

 

ACTUACIÓ 2.1 Ampliació de voreres/ canvis de secció 

ACTUACIÓ 2.2 Itineraris camins escolars 

ACTUACIÓ 2.3 Adaptació de passos de vianants existents a PMR’s 

ACTUACIÓ 2.4 Implantació de nous passos de vianants 

Les propostes dels apartats 2 (Accessibilitat universal) i 3 (Mobilitat sostenible) s’han grafiat en el plànol 

7, amb una visió global de la xarxa proposada de camins escolars i també en els plànols 8.1 a 8.4, amb 

el detall de l’entorn de cadascun dels centres estudiats.  

 

ACTUACIÓ 2.1 - AMPLIACIÓ DE VORERES 

ACTUACIÓ 2.1 

Descripció Ampliació de voreres/canvi de secció 

Agents implicats Ajuntament 

Unitats 
1.013 m2 de superfície  ampliació voreres 
    
 

Cost econòmic estimat Ampliació voreres 
Cost unitari = 150 €/m2    

Cost ampliació voreres= 151.950 € 
 

Es proposa ampliar les voreres dels carrers pròxims als centres escolars en estudi per tal de millorar 

l’accessibilitat a peu i contribuir a que els desplaçaments domicili - centre educatiu es duguin a terme 

amb una major comoditat i seguretat.  
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Escola Bressol La Fireta 

Acció 2.1.1.- Es proposa l’ampliació de la vorera al carrer Poeta Joan Maragall en el costat de 

l’escola des del carrer Josep Tarradellas fins al carrer Carles Linde de l’amplada actual de 2,0 a 3,0 m 

d’ample (690 m2). Quedarà una secció de calçada de 3,0 m de circulació i una filera d’estacionament de 

2,0 m.  

Una alternativa més econòmica és substituir l’ampliació de la vorera per un carril de 2,0 m  d’eix cívic 

per a la circulació de vianants, amb pintura diferenciada i separació física de la calçada amb elements 

de cautxú cada 2 m  

   

Proposta de creació d’eix cívic per a la circulació de vianants, amb pintura diferenciada, al Carrer Poeta Maragall. 

Acció 2.1.2..- En el costat oposat al de l’Escola Bressol La Fireta, es proposa l’a construcció d’una 

orella a l’altura del pas de vianants elevat fins alinear la vorera amb el límit de la filera d’estacionament 

(14 m2) (vegeu plànol 8.1). 

Acció 2.1.3.- En la intersecció amb el carrer Mercè Rodoreda, construir dues orelles al costat 

oposat a l’escola per protegir el pas de vianants de l’estacionament irregular a banda i banda del pas 

(38m2). 

 

CEIP Sant Jordi 

Acció 2.1.4.- Es proposa l’ampliació de la vorera del carrer Pelai (costat de l’escola), entre el c. 

Francesc Macià i Lluís Companys, de l’amplada actual de poc més d’1,5 m a 3,5 m d’ample (169 m2). 

Acció 2.1.5.- En el tram de Pelai, entre Francesc Macià i Timbaler del Bruc es varia la secció de calçada. 

En el costat nord del carrer s’habilitarà un carril de 2,0 m com a eix cívic per a la circulació de 

vianants, amb pintura diferenciada i separació física de la calçada amb elements de cautxú cada 2 m. El 

tram quedarà amb una línia d’estacionament i un carril de circulació per a vehicles a motor (113m2).  
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La imatge de l’esquerra mostra un exemple d’un altre municipi d’un eix cívic per a la circulació de vianants. A la 

dreta, una imatge del  Carrer Pelai, on hi ha la proposta d’habilitar un carril de vianants d’aquest estil. 

Acció 2.1.6.- Ampliació de vorera a Lluís Companys, en la intersecció amb Francesc Macià (30 

m2). Es suprimeixen dues places d’aparcament just abans del pas que hi havia i s’urbanitzen com a part 

de la vorera. Aquesta peça de vorera és la que ha de rebre els vianants que travessen el carrer pel pas 

elevat (vegeu plànol 8.2). 

 

IES Montmeló 

Acció 2.1.7.- Construcció d’una orella per ubicar places d’aparcament de bicicletes (20 places) i iniciar 

el pas de vianants (31 m2). 

Acció 2.1.8.- Es manté la secció de calçada en el tram, si bé es modifica l’ús habilitant a la banda nord 

de l’av. del Mil·lenari un espai d’aparcament per a motocicletes suficient per a 10 places. 

CEIP Pau Casals 

Acció 2.1.9.- Al tram del carrer Prat de la Riba, entre Ramón y Cajal i av. Vilardebò, hi ha dues 

alternatives proposades. 

 Alternativa 1: Ampliació de vorera al carrer Prat de la Riba (costat escola) entre el carrer de 

Ramón y Cajal i el pas de vianants elevat davant l’entrada al centre (72 m2). 

 Alternativa 2: Pavimentació única de tot aquest tram, elevat al nivell de la vorera. 

Acció 2.1.10.- En el tram de l’av. Vilardebó, entre Timbaler del Bruc i Prat de la Riba, es varia la secció 

de calçada. En el costat est del carrer s’elimina una línia d’aparcament i s’habilitarà un carril de 2,0 m 

com a eix cívic per a la circulació de vianants, amb pintura diferenciada i separació física de la 

calçada amb elements de cautxú cada 2 m. El tram quedarà amb una línia d’estacionament i un carril de 

circulació per a vehicles a motor (820 m2).  
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ACTUACIÓ 2.2 - ITINERARIS CAMINS ESCOLARS I SENYALITZACIÓ 

Acció 2.2.1.-Tenint en compte els recorreguts més utilitzats pels nens i nenes per anar als centres 

educatius, s’ha definit una xarxa d’itineraris de camins escolars, cartografiats al plànol 7. 

Acció 2.2.2.- Per tal d’assolir una xarxa escolar ben definida, es proposa senyalitzar les interseccions 

clau dins de la xarxa escolar proposada: 

 Prat de la Riba, amb el carrer Ramon y Cajal i amb carrer de Balmes 

 Timbaler del Bruc, amb l’av. de Vilardebó, amb J.A. Clavè i amb c. Diputació. 

 Carrer de Lluís Companys, amb el carrer Poeta Joan Maragall i amb Diputació 

 Carrer de Mercè Rodoreda, amb els carrers Poeta Maragall, Diputació i amb l’av. del Mil·lenari. 

 Cruïlla av. Mil·lenari amb Poeta Joan Maragall. 

A continuació es mostra un exemple de senyal vertical per marcar els itineraris de camí escolar.

ACTUACIÓ 2.2 

Descripció Xarxa d’itineraris de camins escolars i senyalització horitzontal de simbologia 

Agents implicats Ajuntament 

Unitats 11 senyals horitzontals de simbologia 

Cost econòmic estimat Cost unitari (m2)= 30 €    Cost total= 330 € 
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ACTUACIÓ 2.3 - ADAPTACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS EXISTENTS A PMR’S 

Acció 2.3.1.- Es proposa l’adaptació de 23 passos de vianants per tal de que infants i persones amb 

mobilitat/visió reduïda puguin creuar el carrer amb confort i seguretat dins la xarxa d’itineraris escolars 

(vegeu plànol 6.1 d’inventari). 

  
Carrer Federico García Lorca, sortint a Doctor Robert. 
Preparatius per a executar obra d’adaptació al punt en el 
moment de l’inventari. 

Carrer Prat de la Riba, pujant cap a CEIP Pau Casals. Encara hi ha 
esglaó al pas. 

Els passos que cal adaptar són: 

 Avinguda del Mil·lenari amb el carrer de Mercè Rodoreda (1 pas) 

 Carrer del Poeta Joan Maragall amb Lluís Chamizo (4 passos), 

 Carrer del Poeta Joan Maragall amb carrer de Lluís Companys (2 passos) 

 Carrer de Josep A. Clavè amb Mossèn Jacint Verdaguer (2 passos) 

 Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i Federico García Lorca (2 passos) 

 Carrer de Josep A. Clavè amb carrer del Doctor Robert (2 passos) 

 Carrer de Josep A. Clavè amb carrer Nou (4 passos) 

 Avinguda de Vilardebó amb carrer del Doctor Robert (1 pas) 

 Carrer Cervantes i d’Apel·les Mestres (1 pas) 

ACTUACIÓ 2.3 

Descripció Construcció de guals per a vianants de vorera rebaixada, adaptats per a PMR 

Agents implicats Ajuntament 

Unitats 46  guals adaptats a PMR (23 passos de vianants) 

Cost econòmic estimat Cost unitari= 540 €    Cost total= 24.840 € 
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 Carrer Cervantes i carrer Prat de la Riba (3 passos) 

 Carrer de Prat de la Riba i carrer Ayrton Senna (1 pas) 

 

ACTUACIÓ 2.4 - IMPLANTACIÓ DE NOUS PASSOS DE VIANANTS 

Acció 2.4.1.- Es proposa la implantació d’11 passos de vianants adaptats a PMR (un d’ells elevat) a 

les interseccions dels carrers de l’entorn dels centres educatius o dels itineraris escolars que no en 

disposen. El plànol 6.1 mostra l’estat de les diverses interseccions (existència o no i condicions dels 

passos). Les interseccions afectades són: 

 Carrer de Lluís Companys amb carrer Pelai (1 pas elevat nou) 

 Davant entrada IES Montmeló (1 pas elevat) 

 Avinguda Vilardebó amb Mossèn Jacint Verdaguer (2 passos) 

 Avinguda Vilardebó amb carrer del Doctor Robert (4 passos) 

 Avinguda Vilardebó amb carrer Nou (2 passos) 

 Avinguda Vilardebó amb carrer d’Apel·les Mestres (3 passos) 

 Carrer de Ramón y Cajal amb carrer d’Apel·les Mestres (1 pas) 

 
Avinguda Vilardebó amb carrer d’Apel·les Mestres. 
Manca pas. 

ACTUACIÓ 2.4 

Descripció Implantació de nous passos de vianants 

Agents implicats Ajuntament 

Unitats 11 passos de vianants  estàndards 
2 passos de vianants elevat 

Cost econòmic estimat Pas de vianants estàndard. Cost unitari= 1.160 € 
Pas de vianants elevat. Cost unitari= 6.000 € Cost total= 24.760 € 
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6.3. Mobilitat sostenible, prevenció i seguretat 

3. Mobilitat sostenible, prevenció i seguretat. “Prioritzar la mobilitat a peu, bicicleta i transport públic o 

escolar, en detriment de la mobilitat en vehicle privat definint un camí escolar en funció de les necessitats 

dels pares i mares i de les condicions de la via pública.” 

 

ACTUACIÓ 3.1 Redefinició dels sentits de circulació dels carrers 

ACTUACIÓ 3.2 Definició de zones de pacificació del trànsit (zones 20 i zones 30 - PMU)  

ACTUACIÓ 3.3 Xarxa cívica. Definició xarxa vianants 

ACTUACIÓ 3.4 Instal·lació d’elements de seguretat en l’accés als centres 

 

ACTUACIÓ 3.1 – REDEFINICIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ DELS CARRERS 

La circulació en doble sentit en zones d’especial afluència de vianants fa el trànsit més complex i la 

generació de més riscos de fricció entre vehicles i entre vehicles i vianants. A les interseccions s’ha de 

gestionar un major nombre de moviments i el vianants hi ha d’aportar un quota extra d’atenció amb 

vehicles en moviment des de dues bandes. Així, els passos de vianants i, en general, travessar el carrer 

a peu, l’estacionament o abandonar el vehicle després d’estacionar es complica i comporta un major risc. 

La circulació en sentit únic simplifica el trànsit, millora la capacitat dels trams i redueix els riscos pels 

vianants. Per crear espais més segurs, doncs,  

Acció 3.1.1.- es proposa l’establiment en un sol sentit (est-oest) del carrer del Poeta Joan Maragall, 

entre els carrers de Timbaler del Bruc i de Carles Linde, on hi ha la rotonda. Aquesta via concentra les 

afluències a l’escola bressol i part de la mobilitat cap a l’Institut.  

 

ACTUACIÓ 3.1 

Descripció Redefinició dels sentits de circulació dels carrers 

Agents implicats Ajuntament 

Unitats 15 unitats (senyalització vertical) 

Cost econòmic estimat Senyalització vertical. Cost unitari= 260 € Cost total= 3.900 € 



76  MEMÒRIA 

 

ACTUACIÓ 3.2 – DEFINICIÓ DE ZONES DE PACIFICACIÓ DE TRÀNSIT 

Zones 30 

Acció 3.2.1.- D’acord amb el que proposa el Pla de Mobilitat Urbana, es definirà com a carrers zona 30 

totes les vies de xarxa secundària dins dels barris residencials. Aquesta regulació permet una gestió 

més fàcil que la dels carrers exclusivament per a vianants i pretén potenciar els desplaçaments a peu i 

en bicicleta. La zona ve definida  

Caldrà senyalitzar d’inici de zona 30 els carrers que penetren cap al nucli de Montmeló des de l’av. del 

Mil·lenari, i senyals de final de zona en els que surtin cap a aquesta via. 

Caldrà senyalitzar també a les rotondes d’entrada/sortida del nucli urbà des de Timbaler del Bruc, des del 

pont de la BV-5156, i des del pont sobre el riu Congost en el carrer Santiago Rusiñol; i des de la carretera 

BV-5003 cap a la Ronda del Turó de la Bandera. Finalment, des de l’av. del Congost en la cruïlla amb 

Onze de Setembre i al tram superior del carrer del Telègraf. Els carrers Doctor Ferran i Telègraf es 

troben en el perímetre de zones residencials, raó per la qual es proposa de convertir-los en zona 30. 

En aquells carres en què no hi ha una proposta específica, es proposa un disseny de 1 sol carril de 

circulació amb aparcament en línia a les dues bandes. Es proposa seccions de 3,10 m i aparcament 

d’1,90 m. I les voreres, de 2,0 a 2,5 metres 

Les condicions en aquestes zones per a vies dins els itineraris de vianants es relacionen tot seguit: 

 límit de velocitat 30km/h 

 aparcament alternat la banda entre trams de carrer per evitar que s’assoleixin velocitats 

excessives. 

 Localització de l’aparcament al costat contrari al de l’entrada dels vehicles que venen pel carrer 

perpendicular, millorant, així, la visibilitat a la cruïlla. 

 Establir orelles a les voreres en la banda on hi hagi línia d’estacionament per millorar la visibilitat 

dels vianants als passos en relació als vehicles que s’aproximen. 

ACTUACIÓ 3.3 

Descripció 
Definició de zones de pacificació (Actuacions PMU). En el cas de Montmeló, 
aquestes actuacions ja estaven  previstes en el PMU. No es pot atribuir directament 
la seva execució específicament al Camí Escolar tot i que coopera a assolir els 
objectius plantejats per als itineraris a escola. 

Agents implicats Ajuntament 

Unitats - 

Cost econòmic estimat (€) - - 
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 Amplada mínima de voreres d’1,5 a 2 metres per facilitar el desplaçament de dues persones o 

una amb cotxet, carret de compres, paraigües, sense mobiliari urbà ni arbrat. 

 Disposar passos de vianants a tots els costats de les cruïlles i un pas per travessar el carrer, 

com a mínim, cada 150 metres. 

 Rampes i rebaixos de voreres a tots els passos de vianants a nivell de calçada d’acord amb el 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya i la normativa de supressió de barreres arquitectòniques. 

 Finalment, en carrers amb seccions inferiors a 8-9 metres, no s’hauria d’autoritzar l’aparcament. 

Zones amb prioritat per als vianants 

Acció 3.2.2.- Dins d’aquesta àrea definida amb límit 30 km/h, hi ha un nucli que el PMU defineix com a 

una zona de prioritat per a vianants i que s’inclou en el present estudi en considerar-se beneficiós per a 

promoure uns itineraris escolars més segurs. En aquests espais es disposarà preferentment de 

seccions de paviment únic i es senyalitzarà com correspon a l’inici i sortida de la zona amb 

senyals S-28 i S29. 

Es tracta de la zona definida pels eixos: 

 Avinguda Vilardebó – carrer Pelai 

 Carrer de Lluís Companys 

 Primer de Maig – Pompeu Fabra – carrer de Vic, i tancant l’àrea amb  

 Carrer del Doctor Ferran. 

 

ACTUACIÓ 3.3- XARXA CÍVICA.DEFINICIÓ XARXA VIANANTS 

 

ACTUACIÓ 3.3 

Descripció Definició xarxa vianants 

Agents implicats Ajuntament 

Unitats 933 m2 de superfície pintura eix cívic 
 501 ml de longitud de separadors cautxú 

Cost econòmic estimat (€) 

Habilitació carril pintura 
Cost unitari = 25 €/m2 
 
Separadors cautxú 
Cost unitari= 114 €/ml 
 

Cost marcat eix cívic= 23.325 € 
 
 
Cost elements separadors= 57.114 € 
 
Cost total= 80.439 € 
 



78  MEMÒRIA 

 

Acció 3.3.1.- Es proposa la creació d’un tram complet, continu i segur amb el caràcter d’eix cívic, és a dir 

un itinerari on es preservi o es generi les condicions segures amb espai específic per a moure’s a peu. 

Pel que fa a les bicicletes, atenent a les mesures per pacificar el trànsit, especialment en l’entorn més 

pròxim als centres, amb velocitats de circulació de 20 km/h, es considera que es pot establir la 

convivència d’ambdós mitjans (vehicle-bicicleta).  

Aquesta mesura afecta al recorregut definit per: 

Avinguda de Vilardebó, des de Prat de la Riba (davant Escola Pau Casals) fins al carrer del Timbaler del 

Bruc, 

Continuació de l’anterior eix pel carrer Pelai i Lluís Companys fins a carrer del Poeta Joan Maragall, 

Carrer del Poeta Joan Maragall des de Lluís Companys fins a la rotonda en la intersecció amb l’avinguda 

del Mil·lenari. 

Cal assenyalar que els trams principals: avinguda de Vilardebó i el de carrer del Poeta Joan Maragall han 

estat descrits en l’apartat d’ampliació de voreres i canvi de secció. Les característiques de l’eix seran, tal 

com s’ha especificat, amb un carril de 2 m d’ample, en calçada, amb pintura diferenciada i elements de 

separació físics de cautxú, instal·lats cada 2 m. 

 

ACTUACIÓ 3.4 – INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS DE SEGURETAT EN L’ACCÉS ALS CENTRES 

Entre les mesures de seguretat que s’apliquen habitualment als punts de sortida d’alumnes de les 

escoles hi ha les tanques de separació entre la calçada i la vorera. La finalitat és contenir els vianants i 

evitar la invasió descontrolada de la calçada en les franges punta d’afluència de vianants als centres. 

Quan l’espai d’espera per recollir els nens és exterior al centre, assegurar la zona és més necessari. 

Aquestes tanques guien els desplaçaments cap als passos de vianants més pròxims. 

Acció 3.4.1.- Es proposa la instal·lació de dos trams de barana de seguretat davant de l’escola bressol 

La Fireta a banda i banda del pas de vianants situat a les portes del centre. Es tracta de dues peces de 

16 i 22 metres de longitud. 

ACTUACIÓ 3.4 

Descripció Elements de seguretat en l’accés immediat als centres – tanques de protecció-
baranes 

Agents implicats Ajuntament 

Unitats 174 ml de barana de protecció amb travesser i barres cada 15 cm. 

Cost econòmic estimat (€) 75 €/ml Cost total= 13.050 € 
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Acció 3.4.2.- Es proposa la instal·lació d’una barana de seguretat davant del CEIP Sant Jordi, al llarg 

d’un tram de 68 m de longitud (entre Francesc Macià i Lluís Companys). La finalitat és guiar els vianants 

a la sortida de l’escola fins els passos de vianants situats als extrems d’aquest tram.  

Acció 3.4.3.- Es proposa la instal·lació d’una barana de seguretat davant de l’INS Montmeló, entre el pas 

de vianants i davant de la porta del centre amb una longitud total de 25 m. 

Acció 3.4.4.- Es proposa la instal·lació d’una barana de seguretat davant del CEIP pau Casals, en dos 

trams, de 9 metres (a l’altura de la plataforma de la intersecció amb l’avinguda Vilardebó) i de 34 m entre 

el pas de vianants davant la porta i el pas de vianants a la intersecció amb el carrer Ramón y Cajal.  
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7. Taula resum de les mesures correctores 

1. Educació viària. “Planificar la realització del camí escolar com a una iniciativa de recurs educatiu, de 
civisme i bones practiques en l’ús del espai  públic, i de participació en les mesures correctores.” 

Núm
. 

Descripció Agents implicats Cost econòmic estimat (€) 

1.1 Manual de bones pràctiques Centres / Ajuntament 5.000 €  

1.2 Campanya de sensibilització als centres Centres / Ajuntament 4.000 € 

1.3 Mobilitat a la web Centres / Ajuntament 2.000 € 

1.4 Col·laboració dels comerços amb el camí 
escolar 

Ajuntament 
 / Comerços 500 € 

1.5 Establiment d’una línia de camí escolar amb 
diverses parades Centres / Ajuntament 1000 € 

   12.500 € 

2. Accessibilitat universal. “Convertir el trajecte d’anar a l’escola en una activitat quotidiana agradable, 
segura, i ambientalment correcta, potenciant un procés de treball conjunt entre l’administració i l’escola.” 

Núm
. 

Proposta Agents implicats Cost econòmic estimat (€) 

2.1 Ampliació de voreres/canvi secció Ajuntament 151.950  € 

2.2 Itineraris camins escolars i senyalització Ajuntament 330 € 

2.3 Adaptació de passos de vianants a PMR’s Ajuntament 24.840 € 

2.4 Implantació de nous passos de vianants Ajuntament 24.760 € 

   201.860 € 

3. Mobilitat sostenible, prevenció i seguretat. “Prioritzar la mobilitat a peu, bicicleta i transport públic o 
escolar, en detriment de la mobilitat en vehicle privat definint un camí escolar en funció de les necessitats 
dels pares i mares i de les condicions de la via pública.” 

Núm
. 

Proposta Agents implicats Cost econòmic estimat (€) 

3.1 Redefinició dels sentits de circulació dels carrers Ajuntament 3.900 € 

3.2 Definició de zones de pacificació del trànsit 
(zones 30 i zones 20 – PMU) Ajuntament - € 

3.3 Xarxa cívica. Definició xarxa de vianants Ajuntament 80.439 € 

3.4 Instal·lació d’elements de seguretat en l’accés 
als centres – baranes de protecció Ajuntament 13.050 € 

   97.389 € 
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