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1. METODOLOGIA  

Aquesta relatoria recull totes les aportacions realitzades durant els dos tallers participatius per 

elaborar el diagnòstic i propostes dins de l’estudi de mobilitat urbana sostenible de Sant Julià 

de Vilatorta que es va realitzar durant el 2021. També s’ha incorporat la informació recollida 

dins de la sessió informativa que es va fer el 29 de juliol del 2021 per presentar els dos tallers 

participatius i invitar a la participació.  

1.1 SESSIÓ INFORMATIVA  

L’objectiu d’aquesta sessió informativa va ser explicar als veïns i a les veïnes de Sant Julià de 

Vilatorta que s’està elaborant un estudi de mobilitat del municipi amb el suport de la 

Diputació de Barcelona i que es realitzaran dos taller participatius dins d’aquest estudi.  

La sessió informativa va anar acompanyada d’una campanya de comunicació amb el lema 

MOU-TE PEL POBLE! Adreçada tant a les xarxes social com a les xarxes informals del municipi 

per incentivar a la participació.  

 

L’acte es va desenvolupar de 19:30 a 21:00 a la sala d’actes del Pavelló del municipi, amb 

representació de totes les parts implicades amb l’estudi de mobilitat. L’acte es va dividir en 

les següents parts:  
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Per part del municipi es va emmarcar que s’ha fet fins ara en l’àmbit de la mobilitat i la 

necessitat de realitzar un estudi de mobilitat. Per part de la diputació es va emmarcar què és 

un estudi de mobilitat. I per la part del Col·lectiu Punt 6 es va explicar com i quan serien els 

tallers participatius. Aquesta sessió completa està disponible a la web de l’ajuntament.  

Es va obrir un torn obert de preguntes per què les persones assistents poguessin realitzar els 

comentaris o els dubtes després de la presentació, aquestes qüestions també estan recollides 

com a preocupacions o temes a incorporar.  

Dins de l’acte també es va aprofitar per recollir l’experiència individual de les persones que 

hi van assistir dins dels fulls de participació individual. Cada full de participació individual s’ha 

recollit la següent informació:  

- Edat / gènere 
- On vius? 
- Amb quantes persones vius?  
- Cuides de persones dependents? Quantes?  
- Necessites ajuda per fer alguna activitat quotidiana?  
- Participes a títol individual? i/o en representació d’entitat o associació? Indica quina: 
- Com et mous pel poble? (marca tots els mitjans de transport que utilitzis) A peu/ En 

bicicleta/ En cotxe privat/ En transport públic/ Altres:  
- Quins són els motius dels desplaçaments quotidians? (marca tots els motius pels quals 

et desplacis pel poble) Feina remunerada/ Estudis/ Tasques de cura/ Oci/ Activisme/ 
Altres:  

- Amb qui realitzes els teus desplaçaments quotidians? Sol/a/ Acompanyant, Indica 
amb qui/ Altres 

- Descriu quins són els teus principals desplaçaments quotidians al municipi? (indiquen 
els 5 principals o tots els que et , per exemple: anar a casa de la meva mare, caminar 
al voltant del poble, anar a comprar a la botiga de queviures, acompanyar la meva filla 
a la Llar, ...) 

- Descriu 3 elements que afavoreixen la teva mobilitat quotidiana al poble 
- Descriu 3 elements que NO afavoreixen la teva mobilitat quotidiana al poble 
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1.2 TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR EL DIAGNÒSTIC 

Es va proposar un taller obert presencial a l’espai públic del poble a tota la ciutadania per 

treballar conjuntament el diagnòstic de mobilitat del municipi. Es va realitzar la convocatòria 

tan per xarxes socials com per xarxes informals i contactes més directes per incentivar a la 

participació.  

 

Es van realitzar dues dinàmiques participatives amb dos grups diferents per poder obtenir 

informacions diverses. A més a més, es va recollir informació de la canalla que van venir amb 

les persones participants dins de l’espai habilitat que es va fer per a elles amb el suport dels 

joves de l’esplai del poble.  

1. Mapa col·lectiu sobre la mobilitat quotidiana  

A la mateixa plaça Catalunya es va situar un mapa molt gran de tot el municipi amb el títol 

Com és la teva mobilitat quotidiana a Sant Julià de Vilatorta? A cada persona participant se 

li va entregar un paper per poder seguir el guió de les preguntes a resoldre en aquesta sessió. 

Per una banda, hi ha una primera aproximació individual per analitzar la mobilitat quotidiana 

de cadascú per després compartir-ho de forma conjunta quins elements són favorables i quins 

desfavorables. Cada paper tenia un número i unes enganxines amb el mateix número per 

ubicar en el mapa.  

La fitxa individual de cadascú era aquesta: 
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A més a més, darrera de cada full hi havia la recollida de les mateixes dades de participació 

que en la primera sessió informativa.  
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2. Recorregut d’observació de la mobilitat quotidiana 

Un altre grup de persones van realitzar un recorregut que es va preparar prèviament per 

tractar diferents temes que són relatius quan parlem de la mobilitat quotidiana a Sant Julià.  

A cada persona participant se li va entregar un paper per poder seguir el recorregut  amb les 

parades establertes i al principi es va explicar com funcionaria.  

El full que es va entregar és:  

 

A més a més, darrera de cada full hi havia la recollida de les mateixes dades de participació 

que en la primera sessió informativa.  
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1.3 TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR PROPOSTES 

Es va proposar un taller obert presencial en un espai tancat a tota la ciutadania per treballar 

conjuntament les propostes de mobilitat del municipi presentades per l’equip redactor de 

l’estudi de mobilitat després de la realització del diagnòstic.  

 

El taller es va realitzar el 10 de desembre de 18:00 a 20:00 a la sala de conferències del 
pavelló municipal de Sant Julià. I es va desenvolupar amb la següent escaleta:  

 

Com en altres sessions realitzades també es va realitzar la recollida de les dades de 

participació de les persones assistents.  
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I per últim, una valoració individual de la sessió realitzada:  
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2. DADES DE PARTICIPACIÓ 

2.1 SESSIÓ INFORMATIVA  

En la sessió informativa han participat un total de 26 persones segons les dades recollides en 

els fulls de responsabilitat individual. 22 persones han respost els fulls de participació, essent 

majoritàriament dones (64%). 

La franja d’edat amb més participació ha estat la de 51 a 70 anys (9 persones: 6 dones i 3 

homes) i de 31 a 50 anys (7 persones: 3 dones i 4 homes). A més, a partir dels 71 anys la 

participació ha estat exclusivament de dones, tot segons els fulls de participació. Les franges 

d’edat més joves (infància, adolescència i joventut) no han tingut representació tret d’un home 

d’entre 19 i 31 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta sobre on viuen les persones participants, només han respost 11 persones (50% 

de les participants) de les quals totes viuen en el centre del poble i a prop de la majoria de 

serveis del municipi.  

Respecte el número de persones de la unitat de convivència, les respostes han estat diverses. 

Una dona gran que viu sola, 7 persones viuen amb una altra persona, 11 formen part de 

unitats de convivència entre 3 i 4 persones. Alhora, hi ha una persona que forma part d’un 

nucli de convivència de 6 persones i, finalment, hi ha una persona que varia de 4 a 8 persones.  

Gràfic 2. Participació en la sessió informativa 
segons sexe 

 
Elaboració pròpia a partir dels Fulls de 
participació  

 

Gràfic 2. edat de les persones participants 
segons sexe 

 
Elaboració pròpia a partir dels Fulls de 
participació  
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Pel que fa a les dependències, de les 22 persones que han respost els fulls de participació, 

una persona és depenent, i 5 persones tenen persones dependents a càrrec (3 dones i 2 

homes). Alhora, dues persones afirmen que necessiten ajuda per a fer alguna activitat 

quotidiana.  

Finalment, a banda de la participació individual, hi ha hagut participació de persones que 

formen part de diferents associacions i entitats, que són les següents: 

 Projecte Camí Escolar (AMPA Roser+AFA Bellpuig). 
 Plataforma Nova Mobilitat (Vilatorta i Vilalleons) 
 Club Esportiu Vilatorta 
 Casal d’Avis Font Noguera 
 Plataforma Mobilitat Sostenible 
 Associació Caramelles del Roser 

COM ET MOUS PEL POBLE? 

De les 22 persones que han respost els fulls de participació, gairebé totes es mouen a peu 

(19 persones, 86,4%) pel municipi. Destaca que dues persones (un home i una dona) es 

mouen en cadira de rodes (9,1%) i no fan servir cap altre mitjà de mobilitat.  

El cotxe privat és un mitjà de mobilitat habitual per a moure’s pel poble, ja que el 63,6% el 

fan servir, i gairebé la meitat de les persones participants es mouen en bicicleta, un 45,5%. 

Una persona també fa ús del patinet i destaca que cap de les persones participants fan ús del 

transport públic per a moure’s pel poble. 

Entre les dones, l’anar a peu o en cadira de rodes és el majoritari, sumant un total de 92,8% 

de les dones que es mouen pel poble d’aquesta manera. El cotxe privat és el següent mitjà 

de mobilitat més utilitzat, essent la resposta del 64,3% de les dones participants. La bicicleta 

és un mitjà de mobilitat menys utilitzat per part de les dones, essent el 35,7%.  

La totalitat dels homes es mouen a peu o en cadira de rodes (100%). La bicicleta i el cotxe 

privat s’utilitzen de manera similar per part dels homes, essent un 62,5% respectivament. 

 Dones % Homes % 

A peu 85,7 87,5 

Cadira de rodes 7,1 12,5 

En bicicleta 35,7 62,5 

En cotxe privat 64,3 62,5 

En patinet 7,1 0,0 
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La combinació de mitjans de mobilitat per a moure’s pel poble és diversa.  

- Només dues persones (dues dones) fan servir només un mitjà, l’anar a peu. I dues 
persones únicament la cadira de rodes. 

- En la combinació de dos mitjans, combinen a peu i en bicicleta 4 persones i a peu i 
en cotxe privat un total de 8 persones. També una persona ho fa combinant la 
bicicleta i el cotxe privat. 

- Una persona (una dona) combina fins a 4 mitjans: a peu, en bicicleta, en patinet i en 
cotxe privat.  

 Dones Homes Total 

A peu 2 0 2 

A peu; En bicicleta 2 2 4 

A peu; En bicicleta; En cotxe privat 1 3 4 

A peu; En bicicleta; En cotxe privat; En patinet 1 0 1 

A peu; En cotxe privat 6 2 8 

Cadira de rodes 1 1 2 

En bicicleta; En cotxe privat 1 0 1 

Total general 14 8 22 

 

QUINS SÓN ELS MOTIUS DELS DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS? 

A la pregunta sobre els motius dels desplaçaments quotidians han respost 22 persones (13 

dones i 7 homes). L’oci és el motiu de desplaçament que més persones fan (75%), seguit de 

les tasques de cura (60%). Els desplaçaments per activisme també tenen un pes important, 

essent 45% de les persones participants que es desplacen quotidianament per a fer activisme. 

La feina remunerada i els estudis tenen menys pes en els desplaçaments quotidians de les 

persones participants.  

Pel que fa als motius dels desplaçaments entre les dones, el 75% de les dones es desplacen 

per motius d’oci i el 61,5% per realitzar tasques de cura. 46,2% de les dones es desplacen 

per activisme i un 7,7% per motius d’estudis.  

El 71,4% dels homes fan desplaçaments amb motius d’oci i 57,1% per fer tasques de cura. El 

42,9% dels homes es desplacen per activisme i 28,6% per feina remunerada.  
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Destaca que entre les tasques de cura, s’han senyalat: 

o Compra (7 dones i 5 homes) 
o Escola (1 dona) 
o Portar filles i fills a extraescolars o a casa d'amics (1 dona) 
o CAP (1 dona) 

També en l’oci, una dona a assenyalat la piscina i visitar a familiars i amistats. 

 

 Dones  Homes Total 

Feina remunerada 0,0 28,6 10,0 

Estudis 7,7 0,0 5,0 

Tasques de cura 61,5 57,1 60,0 

Oci 76,9 71,4 75,0 

Activisme 46,2 42,9 45,0 

AMB QUI REALITZES ELS TEUS DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS? 

Les persones participants majoritàriament fan els desplaçaments al poble tant soles com 

acompanyades (54%) i entre les respostes hi havia familiars (parelles, fills o filles i altres) i 

amistats. El 32% de les persones participants realitzen els seus desplaçaments pel poble soles, 

mentre que el 14% ho acostumen a fer només acompanyades de familiars i amistats. 

 

Pel que fa a anar acompanyades,  

- 4 dones esmenten els fills,  
- 2 dones i 3 homes la família,  
- 1 dona el seu marit, 4 homes la companya/parella/dona/muller i  
- 3 dones acompanyades d’amistats.  

7; 32%

3; 14%

12; 54%

Sol/a Amb familia/amistats Sola i/o acompanyada
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2.2 TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR EL DIAGNÒSTIC 

En el primer taller participatiu han participat un total de 30 persones, segons dels dades 

recollides en els fulls de participació, essent majoritàriament dones (1/3 de les participants). 

La participació al mapa col·lectiu ha estat de 15 dones i 5 homes, mentre que en el recorregut 

la participació ha estat de 5 dones i 5 homes.  

En aquesta sessió de participació la franja d’edat amb més participació ha estat la de 31 a 50 

anys, representant més de la meitat de les persones participants, i sent majoritàriament dones 

(13 dones i 4 homes). La resta d’edats han tingut una representació similar essent d’entre 3 i 

4 persones en cada franja d’edat.  

 

 

Respecte el número de persones de la unitat de convivència, la major part de les participants 

conviuen en unitats de convivència d’entre 3 i 4 persones, representant el 60% de les 

persones participants. Així i tot, hi ha diversitat de unitats de convivència, des de les de dues 

persones (10%) i unitats d’entre 5 i 7 persones la resta de participants. 

El 80% de les persones participants afirmen no tenir persones dependents a càrrec. El 20% 

restant afirma tenir entre 1 i 3 persones depenents a càrrec i només una persona afirma que 

necessita ajuda per a realitzar algunes activitats quotidianes. 

Finalment, a banda de la participació individual, hi ha hagut participació de persones que 

formen part de diferents associacions i entitats, que són les següents: 

Gràfic 4. Participació en el primer taller 
participatiu segons sexe 

  
Elaboració pròpia a partir dels Fulls de 
participació 

Gràfic 4. edat de les persones participants en el 
primer taller participatiu segons sexe 

 

Elaboració pròpia a partir dels Fulls de 
participació  
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 BusBici (AFA Bellpuig) 
 Associació Caramelles del Roser 
 Esplai Serrallonga 
 Plataforma Nova Mobilitat (Vilatorta i Vilalleons) 
 Casal d’Avis Font Noguera 

COM ET MOUS PEL POBLE? 

De les 30 persones que han respost els fulls de participació, totes es mouen a peu (100%) pel 

municipi. Destaca que una dona es mou en cadira de rodes (3,3%). 

El cotxe privat i la bicicleta són un mitjà de mobilitat habitual per a moure’s pel poble, ja que 

el 60% el fan servir. 

Tres persona (tres dones) també fa ús del patinet (10%) i destaca que cap de les persones 

participants fan ús del transport públic per a moure’s pel poble. 

El 65% de les dones participants fa ús de la bicicleta per a moure’s pel poble, i aquest 

percentatge és el mateix que el cotxe privat. El 15% també fan ús del patinet. 

El 50% del homes participants fa ús de la bicicleta per a moure’s pel poble, i aquest 

percentatge és el mateix que el cotxe privat.   

 Dones (%) Homes (%) 

A peu 100 100 

Cadira de rodes 5 0 

En bicicleta 65 50 

En cotxe privat 65 50 

En patinet 15 0 

QUINS SÓN ELS MOTIUS DELS DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS? 

A la pregunta sobre els motius dels desplaçaments quotidians han respost 29 persones (19 

dones i 10 homes). L’oci és el motiu de desplaçament que més persones fan (79%), seguit de 

les tasques de cura (55%). Els desplaçaments per feina remunerada, per estudis i per activisme 

també tenen un pes important, essent 34,5%, 24% i 21% de les persones participants que es 

desplacen quotidianament respectivament.  

Pel que fa als motius dels desplaçaments entre les dones, el 58,6% de les dones es desplacen 

per motius d’oci i el 44,8% per realitzar tasques de cura. 20,7% de les dones es desplacen 

per feina remunerada, 17,2% per activisme i un 13,8% per motius d’estudis.  
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El 60% dels homes fan desplaçaments amb motius d’oci i 40% per feina remunerada. El 30% 

dels homes es desplacen estudis i per tasques de cura. Finalment per activisme es desplacen 

el 10% del homes. .  

 Dones Homes Total 

Activisme 17,2 10,0 20,7 

Estudis 13,8 30,0 24,1 

Feina remunerada 20,7 40,0 34,5 

Oci 58,6 60,0 79,3 

Tasques de cura 44,8 30,0 55,2 

NC 3,4 0,0 3,4 

 

Destaca que entre les tasques de cura, s’han senyalat: 

o Compra (9 dones i 2 homes) 
o Portar filles i fills a extraescolars, a l’escola o al parc (4 dones) 

També en l’oci, dues dones han assenyalat fer esport.  

AMB QUI REALITZES ELS TEUS DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS? 

Les persones participants majoritàriament fan els desplaçaments al poble tant soles com 

acompanyades (57%) i entre les respostes hi havia familiars (parelles, fills o filles i altres) i 

amistats. El 25% de les persones participants realitzen els seus desplaçaments pel poble soles, 

mentre que el 18% ho acostumen a fer només acompanyades de familiars i amistats. 

 

 

 

 

7; 25%

5; 18%

16; 57%

Sol/a Acompanyat/da Sol/a i acompanyat/da
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2.3 TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR PROPOSTES  

En el segon taller participatiu han participat un total de 5 persones, segons dels dades 

recollides en els fulls de participació, essent majoritàriament homes (60% de les persones 

participants). 

En aquesta sessió de participació la franja d’edat amb més participació ha estat la de 31 a 50 

anys i de 51 a 70 anys. Han participat dos homes de 31 a 50 anys, un home i una dona de 51 

a 70 anys i una dona de més de 71 anys i més.  

 
Gràfic 5. Participació en el segon taller 
participatiu segons sexe 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels Fulls de 
participació 
 

Gràfic 6. Edat de les persones participants 
en el segon taller participatiu segons sexe 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels Fulls de 
participació 

Respecte el número de persones de la unitat de convivència, hi ha diversitat entre les 

participants, essent d’entre dues a 6 persones en les diverses unitats de convivència. 

 Dones Homes Total 

2 persones 1  1 

4 persones  2 2 

5 persones  1 1 

6 persones 1  1 

 

El 80% de les persones participants afirmen no tenir persones dependents a càrrec. El 20% 

restant és un home amb fills petits a càrrec. Aquesta pregunta s’hauria de formular d’alguna 

altra forma ja que sabem que la majoria tenien criatures al seu càrrec.  

2; 40%

3; 60%

Dones Homes

1 1

2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

31-50 51-70 71 +

Dones Homes
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Finalment, a banda de la participació individual, les persones participants formaven part de 

diferents associacions i entitats, que són les següents: 

 Associació Caramelles del Roser 
 Plataforma Nova Mobilitat (Vilatorta i Vilalleons) 

COM ET MOUS PEL POBLE? 

De les 5 persones que han respost els fulls de participació, totes es mouen a peu (100%) pel 

municipi.  

La bicicleta és un mitjà de transport habitual per moure’s, entre les participants, el 60% la fa 

servir, mentre que el cotxe privat també és un mitjà de transport habitual, essent el 40% de 

les participants que el fan servir per moure’s pel municipi. Cap de les persones participants 

fan ús del transport públic per a moure’s pel poble. 

Entre les participants, les dones fan servir la bicicleta i el cotxe privat de forma similar (50% 

respectivament), mentre que entre els home, hi ha més homes que fan servir la bicicleta en 

comparació amb el cotxe privat (67% i 33% respectivament).  

 Dones (%) Homes (%) 

A peu 100% 100% 

En bicicleta 50% 67% 

En cotxe privat 50% 33% 

QUINS SÓN ELS MOTIUS DELS DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS? 

A la pregunta sobre els motius dels desplaçaments quotidians han respost 5 persones (2 

dones i 3 homes). L’oci és el motiu de desplaçament que més persones participants fan 

(100%), seguit de les tasques de cura i activisme (40% respectivament). Els desplaçaments per 

feina remunerada té un pes de 20%, essent només una persona que treballa en el municipi. 

No hi ha cap persona que es desplaci per estudis propis en el municipi.    

 Total  

Activisme 40% 

Feina Remunerada 20% 

Oci 100% 

Tasques de cura 40% 

 

Destaca que entre les tasques de cura, s’han senyalat: Compra (1 home i 1 dona) 
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AMB QUI REALITZES ELS TEUS DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS? 

Les persones participants fan tots els desplaçaments tant soles com acompanyades. Una 

persona no ha respost a aquesta pregunta. A més, algunes han respost que ho fan 

acompanyant fills/es, parella, família, amics i veïns.  

2.3.1 VALORACIÓ TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

La valoració mitjana de la sessió ha estat bona, amb una valoració mitjana de 4,04 sobre 5. 

Essent l’equip dinamitzador el més ben valorat, amb 4,8 sobre 5 i el temps emprat el que s’ha 

valorat més desfavorablement amb una mitjana de 3 sobre 5. El contingut de la sessió i l’espai 

utilitzat per a portar-la a terme han tingut una valoració de 4,2 i 4,4 sobre 5 respectivament i 

el desenvolupament de 3,8 sobre 5. 

 Valoració mitjana 

Continugt 4,2 
Desenvolupament 3,8 
Equip Dinamitzador 4,8 

Temps emprat 3 

Espai 4,4 

 

També s’ha preguntat sobre el mitjà de comunicació pel qual les participants s’han assabentat 

de la realització de la sessió. Les persones participants s’han assabentat per tres vies diferents: 

 A través de Infovilatorta (dues persones) 
 Al través del correu electrònic (una persona) 
 A través de la Plataforma Mobilitat (una persona) 

Finalment s’ha preguntat sobre la facilitació per a l’assistència de la sessió.  

Sobre la diversitat de persones convocades, una persona ha respost que no considera que hi 

ha hagut diversitat i una altra no ha contestat.  

Dues persones consideren que l’horari proposat no facilita la participació, així com dues altres 

han respost que sí. Una persona no ha respost aquesta pregunta. 

Respecte la proximitat i accessibilitat del lloc on s’ha fet l’activitat, totes les persones 

participants coincideixen amb que han facilitat la participació 

Finalment, generalment es considera que els serveis oferts per conciliar les activitats no han 

facilitat la participació (dues persones). A aquesta pregunta una persona ha respost que sí i 

dues no han contestat. A més, en els comentaris finals, una persona ha afegit que “faltaven 

serveis per als infants (famílies)”.  
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 Comentaris: 

 Bona feina, de tot s'aprèn! 
 Faltaven serveis per als infants (famílies) 

Algunes reflexions sobre la participació: 

Durant el taller han sorgit algunes consideracions pel que fa a aquests tallers i en concret 

aquest últim taller participatiu per elaborar propostes.  

Es considera que a la sessió informativa i al primer taller de diagnòstic es considera que hi va 

haver una participació molt elevada en comparació amb aquest segon, i quins són els motius 

de la baixada de participació.  

En primer lloc, es considera que la data escollida per a la realització d’aquest taller propostiu 

no ha facilitat la participació degut a que s’ha dut a terme un divendres desprès d’un pont al 

desembre.  

al desembre desprès d’un pont i tal, que anem tots de bòlit amb activitats, compres... 

També hi ha la qüestió de quins són els canals que s’han utilitzat per traslladar la convocatòria 

i si ha arribat a totes les persones que hi van participar. Ja que cal tenir en compte que hi ha 

població que no es sent interpel·lada en convocatòries genèriques i cal desenvolupar altres 

activitats i estratègies per a arribar-hi.  

Es valora positivament la participació que hi ha hagut en un poble petit com Sant Julià, però 

les participants consideren que ho ha estat prou i que tenen la sensació de ser sempre les 

mateixes persones. Hi ha una manca de diversitat que en properes convocatòries cal treballar.  
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3. RELATORIA DE LES SESSIONS  

3.1 SESSIÓ INFORMATIVA  

Dins dels elements que s’han recollit a les dades de participació individual, cadascuna de les 

persones que ha participat en la sessió i que ho ha omplert hem recollit les següents 

respostes.  

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS 

Han anomenat diversos llocs concrets del municipi. I 7 persones han indicat la zona on viuen.  

 

El llocs que s’han marcat són:  
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ELEMENTS QUE AFAVOREIXEN LA MOBILITAT QUOTIDIANA AL POBLE 

PROXIMITAT. Un dels elements que es considera que afavoreixen la mobilitat quotidiana al 

poble és la proximitat (4 homes i 2 dones) entre serveis i equipaments al municipi i també la 

proximitat a l’entorn natural. Especialment es parla del centre del poble, però també es 

considera que el fet de ser un municipi petit facilita aquesta proximitat.  

TRÀNSIT. Respecte el trànsit de vehicles motoritzats hi han fet referència 6 persones (4 dones 

i 2 homes). Algunes persones (1 home i 1 dona) consideren que un aspecte favorable de la 

mobilitat quotidiana al poble és el poc trànsit. Així i tot, algunes persones (3 dones i 1 home) 

proposen la reducció de trànsit, la velocitat i el soroll, per exemple, invertint la prioritat o 

reduint la velocitat a la travessia i a tots els carrers. 

ALTRES. Altres aspectes favorables als quals s’ha fet esment (6 persones: 3 homes i 3 dones) 

tenen a veure amb l’accessibilitat, les millores recents en camins per a vianants, la baixa 

contaminació, la bona senyalització, la seguretat viària i el bon estat de la urbanització o el 

fet de trigar menys temps caminant o en bici que agafant el cotxe. També s’assenyalen 

aspectes socials com la interacció i el contacte social al poble o el fet de poder anar a fer la 

compra amb els fills/es.  

Aquests aspectes no queden clar si són favorables que ja existeixen o propostes que 

millorarien la mobilitat al poble:  

 Carrils i espais per anar amb bicicleta per moure's pel poble 
 Connexió entre espais escolars/lúdics/centre 

ELEMENTS QUE NO AFAVOREIXEN LA MOBILITAT QUOTIDIANA AL POBLE 

VORERES. Com a elements desfavorables destaquen temes relacionats amb les voreres, ja 

que estan en mal estat (5 persones – 3 homes i 2 dones), hi ha voreres molt estretes (3 

persones – 2 dones i 1 home), a més de la ocupació de voreres per part de cotxe i taules de 

terrasses de bar i la vegetació d’alguns jardins particulars que envaeixen les voreres. Destaca 

també que hi ha desnivells molt pronunciats i que hi ha dificultat per a baixar de les voreres 

per a persones que fan servir cadira de rodes.  

VEHICLE MOTORITZAT. Com a aspectes desfavorables també es parla del trànsit dels vehicles 

motoritzats, que a vegades és elevat (3 persones, 2 homes i 1 dona), generant soroll excessiu. 

A més, la velocitat (4 persones: 2 homes i 2 dones) dels vehicles a motor genera inseguretat 

a les persones vianants. També hi ha mala visibilitat en creuaments i problemes per a creuar 

la carretera. Es comenta que es prioritza la mobilitat en vehicle motoritzat i que a vegades els 

cotxes ocupen l’espai per a vianants. Manca d’aparcament per a cotxes.  
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S’apunta la Carretera Montserrat com a desfavorable (2 dones) pel el fet que hi passen 

vehicles de gran tonatge, alhora que els cotxes agafen molta velocitat tot i haver un semàfor 

de velocitat, aquest no es respecta.  

També s’ha fet menció de temes relacionats amb la manca d’accessibilitat en alguns itineraris, 

com que hi ha itineraris amb molta pendent (p. ex. per arribar a la piscina municipal) (1homes) 

o la manca d’itineraris cap a Folgueroles i pobles veïns.  

La manca ce connexió entre equipaments municipals (escola-pavelló-piscina-centre del 

poble) i que hi ha pocs serveis i comerços en el municipi també s’han senyalat com a aspectes 

desfavorables.  

TORN OBERT DE PREGUNTES 

S’han fet un total d’12 intervencions. 9 persones han intervingut, majoritàriament dones (6 

dones i 3 homes).  

Sobre el transport públic:  

Dona; A Sant Julià de Vilatorta i falten equipaments, serveis i comerços. Les persones es 

desplacen a Vic majoritàriament per a qualsevol cosa (anar al metge, anar a botigues, etc.) 

Els horaris i freqüències del transport públic no són facilitadors, a més de no ser accessibles, 

amb dificultats per a persones que es desplacen en cadira de rodes o amb cotxets de nadons. 

Si no hi ha un transport públic que faciliti aquests desplaçaments quotidians cap a altres 

municipis, com a Vic, l’única manera de desplaçar-se és el cotxe privat. 

Clar, hi van quatre perquè tu saps que els horaris són horrorosos i que no es pot fer res més 
que agafar el cotxe privat perquè si no, no et coordines. 

Home. Cal renovar horaris dels autobusos, fa molts anys que estan igual, i la mobilitat ha 

canviat. Cal tenir en compte que l’autobús no només et porta a un lloc, sinó que també t’ha 

de tornar. Es posa l’exemple del dissabte al matí per anar al mercat, es podria facilitar anar 

amb criatures si hi hagués més horaris, i en cas de perdre l’autobús de les 13h, en tinguessis 

un altre, per exemple, a les 14h.  

Però en el moment en que un autobús no només et porta al lloc, sinó que et pot arribar a 
tornar, aquest autobús passa a ser interessant. 

Com exemple, un dissabte al matí, anar al mercat és inviable perquè l’autobús últim que 
torna és a les 13h, i realment pots agafar el primer i tornar, però a la mínima que vas amb 
un nen a la mà, és impossible. 

Home. Es proposa pensar en altres formes de mobilitat compartida, per exemple el cotxe 

compartit. 
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les idees de cotxe compartit, que segurament han d’anar lligades al vehicle elèctric, serien 
molt interessants per a famílies que han de tenir un 2on o 3r cotxe per a cobrir unes 
necessitats molt i molt puntuals. 

Sobre l’accessibilitat: 

Dona. Cal tenir en compte les diversitats funcionals, el poble no està preparat per anar en 

cadira de rodes. No és accessible. També es comenta que s’haurien de facilitar els 

desplaçaments cap al Centre de Dia per aquelles persones que no poden fer-ho 

autònomament, per exemple, amb un servei que ho faci.  

Jo mai havia vist tants disbarats com ara, a la mobilitat al carrer, perquè mai m’hi havia 
trobat. 

Home. Es comenta que les voreres del carrer Núria són molt estretes i no faciliten la mobilitat 

de persones amb cadira de rodes o amb cotxets de nadó, per exemple.  

(...) a vegades ens sembla que és un percentatge molt petit de població i són molts. Des 
dels que anem en cotxet fins els que ens costa fer dues passes. 

Sobre la mobilitat ciclista:  

Dona. Els arbres que hi ha en el camí cap a Vilalleons fan que aquell tram sigui molt estret, i 

no passen dues bicicletes alhora.  

I trobo el tros aquell dels arbres, que no passem. Que és molt estret, allà, no sé si hi hauria 
alguna solució. 

Sobre el procés participatiu i la participació: 

Home (Plataforma per la Mobilitat). Es pregunta com es motivarà la participació de les 

persones joves d’entre 15 i 24 anys, ja que es posa de manifest que és complexa i que no s’hi 

està arribant. Es destaca la importància de tenir aquest col·lectiu en compte.  

Home (Plataforma per la Mobilitat). Es presenta la Plataforma per la Mobilitat Sostenible de 

Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, que neix fruit de conèixer la realització d’un Estudi de 

Mobilitat. Han fet contactes per fer un programa de xerrades sobre mobilitat i necessiten 

recolzament municipal per a la cessió d’espai i material per a realitzar-la. Demanen afegir el 

programa al calendari del procés de participació.  

Dona (Plataforma per la Mobilitat). Aquestes xerrades volen ser una eina més per a tenir 

informació sobre mobilitat, especialment la ciclista.  

Dona (Plataforma per la Mobilitat). Cal reforçar la participació. 

Però som molts més. Hem de ser més en la participació. I no només les sessions que es 
faran, que està molt bé, sinó que hi participi el màxim de gent possible, pel tema del 
consens. 
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Dona. Es valora la participació com una eina potent per anar més enllà de l’Equip de Govern 

i generar un consens com a poble. És important que tothom participi.  

Altres temes: 

Dona. Posar papereres en el camí nou que va cap al polígon.  

Que està molt bé aquell tros, però hi falten papereres. 

Dona. En el Parc de les Set Fonts hi ha cavalls que passen i deixen els excrements, nens i 

nenes que juguen a la sorra. Hi ha un problema de higiene que s’hauria de solucionar. Es 

parla de tancar el parc per a nens i nenes, tancar el parc per al pas de cavalls i que passin per 

la part de darrere del parc.  

3.2 TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR EL DIAGNÒSTIC 

3.2.1 Mapa col·lectiu sobre la mobilitat quotidiana 

En aquest apartat s’hi reflecteixen els temes favorables i desfavorables de la mobilitat a Sant 

Julià, que s’han extret de l’activitat participativa del Mapatge Col·lectiu tenint també en 

compte totes aquelles respostes que s’han donat en els fulls de participació omplerts aquell 

mateix dia per part de les participants.   

 

Mapa resultat del taller 



RELATORIA DELS TALLERS PARTICIPATIUS DE L’ESTUDI DE MOBILITAT DE SANT JULIÀ DE VILTATORTA 

Col·lectiu Punt 6 SCCL 
Trafalgar 48, local 2, 08010 Barcelona Tel: 623223456 
colectivopunto6@gmail.com - http://www.punt6.org  

27

TEMES FAVORABLES: 

Es parla de la proximitat que té el municipi de serveis i equipaments, així i tot es detecten 

mancances, com poder comprar diaris/papereria. Es considera un valor positiu el fet de poder 

desplaçar-se a peu en un radi pròxim.  

El comerç està tot localitzat en una zona: Carrer Núria, Carretera Ntra. Sra. de Montserrat, 

entre d’altres. En aquest sentit, el fet de poder anar a peu i en bicicleta incentiva trobar-se 

amb altres persones i conèixer-se entre veïnes. Però també es comenta que les piscines 

queden més allunyades de la resta, sobretot l’accés, i també que les persones que viuen en 

la zona del Parc de les Set Fonts tenen una orografia més complicada per accedir a peu al 

centre del poble, ja que fa pujada. 

La part social d’anar a peu i en bicicleta i trobar a gent, somriure a la gent que coneixes. 

És una passada.  

Si agafo el cotxe per anar a comprar, em perdo tota la part social que és anar de casa meva 
a la compra.  

A més, també es valora positivament que existeix aparcament pròxim a equipaments i zones 

de gran afluència (comercial). Hi ha aparcament proper al Parc de les Set Fonts, però a l’estiu 

és escàs per a tots els cotxes que s’hi apropen.  

Proposta: Clar, si m’ho diguessin a mi, jo segregaria. Els pàrquings principals, però que no 
entri el cotxe dintre del municipi. És la meva opinió.  

També es valoren positivament tots els camins que hi ha al municipi, que permeten la 

connexió amb l’entorn natural, per exemple, la Ruta dels Molins, la Font Trobada, Can 

Tramuntana, entre d’altres. En aquest sentit, també es fa referència a la connexió del nucli de 

Sant Julià de Vilatorta amb Vilalleons, on s’ha pacificat el trànsit i es comenta que és bonic. 

El fet que s’hagi segregat el polígon de la resta del municipi es valora positivament.  

Un altre punt positiu és que el polígon està separat del municipi. S’han tret les naus de 
dintre el municipi i s’han situat fora.  

Es parla del BusBici com una experiència positiva de mobilitat  

És a dir, la gent que ve de Vilalleons en BusBici, son uns herois... venen per aquí, per 
Francesc Macià... per aquí... travessen, baixen per la plaça, pugen pel carrer Sant Roc, 
paren... els nens del Bellpuig diuen adéu als del Roser, i els del Roser segueixen fins aquí. 
Hi ha uns quants que venim d’aquí i ens ajuntem amb aquests a la Plaça Major, i seguim el 
mateix recorregut. 

Es valora positivament el pas de vianants que s’ha fet al Carrer Altarriba amb al carretera 

principal.  Una persona diu que s’hauria d’haver fet també un pas per a bicicletes. Però una 

altra diu que hi és. 
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Altres temes favorables: 

- Obertura del pas entre el passeig Catalunya i la carretera d'entrada al poble 
- Connexió del Passeig Catalunya amb la Carretera de Vic (vianants) 
- La sortida no té vorera de continuïtat (c. Barcelona) (des de l'Estació Meteorològica) 
- Carril bici 
- Aparcament de bicis 
- BusBici 
- La dificultat per aparcar davant de casa em fa anar a peu i en bici. 
- Facilitat de connexió amb cotxes des de casa o l'eix transversal 

 

TEMES DESFAVORABLES: 

SOBRE LA PRIORITAT DE VEHICLE MOTORITZAT 

Per una banda, en relació amb la prioritat de vehicles motoritzats, es comenta que en general 

hi ha molt trànsit de cotxes i motos que, a més, en alguns carrers del centre del poble van a 

molta velocitat, per exemple l’Av. Puig i Cunyer i la carretera Ntra. Sra. de Montserrat. Es diu 

també que el trànsit dificulta l’accessibilitat al Parc de les Set Fonts. Tot això genera percepció 

d’inseguretat.  

A part de la condició física de l’espai, també es parla d’un tema de conscienciació i comoditat. 

Així, tot i que el municipi està pensat per a una mobilitat rodada, també es considera que hi 
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ha un costum establert i que cal més conscienciació i educació en el canvi de prioritats en la 

mobilitat. Està molt establert el fet de voler aparcar de porta a porta, i potser cal revertir això, 

per exemple, fomentant deixar el cotxe a un aparcament que estigui a 100m, no cal que 

estigui a la porta. 

A més, es concreten els següents carrers a tenir en compte:  

- Connexió a Vilalleons: 

Hi ha molt trànsit per la carretera, i es considera que això va en augment. El fet d’haver 

pacificat alguns carrers, com Balmes, fa que tot desenvoqui en aquest carrer.  

- Av. Ntra Senyora de Montserrat – BV-5201 

És una carretera principal, i per moure’s en cotxe al poble s’hi ha de passar, també la població 

del nucli de Vilalleons. Hi ha molt trànsit i es va a molta velocitat. Es fan adelantaments 

perillosos. També hi ha cotxes que paren davant de les botigues per anar-hi a comprar, per 

exemple, davant del Forn de pa.  

Una cosa, hi ha una carretera, a part de que desenvoquen tots els cotxes aquí, la velocitat 
és exagerada. Els cotxes adelantant... però bèstia eh, passant motos a 80 km/h 

La carretera convida a anar en cotxe. No convida a anar-hi a peu 

En aquesta carretera hi ha el CAP, on hi ha un semàfor que normalment està en ambre i en el 

que, per a creuar hi ha un botó per als vianants. Moltes vegades els vehicles motoritzats no 

respecten aquest semàfor i es considera perillós. A més, es vol posar una biblioteca en l’edifici 

del CAP, i cal considerar que caldrà un espai per a estar amb infants a fora de la biblioteca i 

resoldre les prioritats, ja que és necessari tenir més espai i donar prioritat a la mobilitat activa 

i a l’estada.  

La autonomia de la gent dependent i dels infants d’aquesta part del poble és nefasta.  

Doncs aquí en el punt conflictiu del semàfor de la carretera hi va la biblioteca. 

Si la biblioteca ha d’anar aquí, ha d’haver un espai per estar amb els nens a fora, ...  

Els nens no poden arribar sols.  

Pacifiquem aquesta zona, es que si no, no podem conviure.  

En l’encreuament davant del Bar Núria es comenta que hi ha molta gent que creua la carretera. 

Hi ha molt mala visibilitat degut a que la carretera fa una corba, i això sumat a que no hi ha 

pas de vianants, és perillós. Els passos de vianants més propers es troben a davant el CAP i a 

davant del Fort de Pa Sant Julià i ambdós queden lluny.  

Jo el que he posat, allà davant del bar Núria, allà hi ha molta gent que creua, moltíssima. I 
és un punt de molt mala visibilitat perquè els cotxes venen... 
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No hi ha pas zebra, oi? Has d’anar fins al forn, o has d’anar fins al CAP. 

Sorgeix la proposta de donar prioritat a la mobilitat activa els diumenges, limitant 
l’accés als vehicles motoritzats.  

- Carrer Núria  

El carrer Núria és considera massa estret per a assumir tot el trànsit de vehicles motoritzats 

que assumeix. És un carrer que fa de connexió amb tots els carrers i serveis que estan ubicats 

a la par de “dalt” del municipi. 

A més, es comenta que en carrer Núria hi ha la Crossandra, un comerç molt concorregut i a 

on la gent hi va en cotxe. Això fa que es generi molt de trànsit de cotxes fent voltes per 

aconseguir parar davant. 

El trànsit del carrer Núria, amb lo estret que és. 

El carrer Núria és un carrer de connexió molt, molt bèstia amb tots els carrers (serveis?) de 
dalt.  

No pots accedir enlloc si no passes pel carrer Núria. 

I la Crusandra (c. Núria) és un punt d’atracció... hi ha molta gent que hi va en cotxe.  

 

SOBRE LES VORERES 
Es parla de les voreres del municipi en general són estretes i tenen molts obstacles. A més, 

hi ha una manca de continuïtat a les voreres i algunes estan en mal estat. 

Facilitar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda per les voreres (sovint hi ha pals 
elèctrics o faroles que ho dificulten). 

La vorera al costat de l’escola El Roser, abans d’arribar al carrer Osona, és molt estreta i no 

es pot passar. A més, l’Avinguda Puig i Cunyer és de doble direcció de circulació i això ho fa 

més complicat. Es proposa ampliar la vorera i fer només un carril, on els cotxes s’alternin al 

passar i hagin de reduir la velocitat.  

En el carrer Núria la vorera és molt estreta en un dels costats. Això, sumat amb la quantitat 

de trànsit de vehicles motoritzats fa complicada la mobilitat a peu i en bici, especialment si 

vas amb infants a comprar o desplaçar-te.  

Quan vols venir aquí a peu, o en bici, amb els nens a comprar és un punt d’aquells de... és complicat 

passar amb la bici, és complicat... 

URBANITZACIONS 

Es comenta que la Urbanització Pleuna té voreres estretes i falta manteniment i il·luminació, 

a més d’estar mal connectada.  
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És una urbanització molt abandonada jo crec. 

El carrer Barcelona es considera millor que Puig i Cunyer per la mobilitat ciclista. Es va decidir 

passar per allà amb el BusBici Perquè els nens d’aquesta zona normalment no van per Puig i 

Cunyer en bici perquè fa molta por. Però només té una direcció i la tornada de l’escola l’han 

de fer per Puig i Cunyer, i no poden tornar amb autonomia (no hi ha BusBici de tornada). 

Llavors, els has d’anar a buscar tu. 

El problema és que aquesta canalla no poden tornar pel carrer Barcelona perquè és contra 
direcció i no hi ha excepció de bicis. 

En la zona de les piscines falten passos de vianants en general a tots els carrers.  

Il·luminació. Posar faroles baixes a la zona de l'Albereda, Pleuna, etc. 

ZONA FONT D’EN TITUS 

En la zona de la Font d’en Titus els carrers son de doble sentit, i en alguns s’hi pot aparcar, 

fent que la zona de la calçada quedi molt estreta i genera problemes perquè no hi caben dos 

cotxes alhora, per exemple, en el carrer Sant Martí. Es proposa fer un sol sentit de circulació.  

Llavors, això és la llei de qui passa primer. Hauria de ser d’un sentit. 

El que passa que lo negatiu és que és el regne del cotxe i això és l’Oeste, però lo positiu 
és que tantíssims metres de vial que es poden convertir dos metres  per bicis, o fer 
aparcament o fer alguna cosa.  

TRANSPORT PÚBLIC 

Hi ha tres parades d’autobús a Sant Julià: una a les Piscines, una a la Plaça i l’altra a Puig i 

Cunyer. 

Es comenta que hi ha moltes mancances pel que fa al transport públic, en diferents sentits: 

Per una banda, la promoció i informació sobre el transport públic és deficitària. Sant Julià 

gaudeix de tarifa integrada de transport públic, de manera que amb una targeta de 6 Zones 

es pot anar fins a Barcelona, fent canvi a Vic. Es considera que la gent no té coneixement 

d’aquest fet.  

Així, tot i que s’ha de mentalitzar i conscienciar sobre l’ús del transport públic i altres mitjans 

de mobilitat actius, aquests s’han d’adaptar a les necessitats de les usuàries per a que sigui 

realment efectiu.  

Clar, s’ha de comptar en mentalitzar.. clar, si la gent no el fa utilitzar... 

si no l’adaptem a les necessitats de la gent, no el farà servir la gent. Llavors el que fem de 
reduir freqüències, encara s’adaptarà menys i encara el farem servir menys 
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Es considera que els horaris de transport públic no tenen en compte la vida quotidiana de les 

persones que viuen a Sant Julià i les seves necessitats, sobretot tenint en compte les persones 

que tenen fills que van a l’escola.  

En aquest sentit, cal tenir en compte, no només els horaris de treball remunerat, sinó també 

els horaris escolars, per exemple, en que puguis deixar les criatures a l’escola i desprès anar 

a buscar l’autobús per anar a Vic. També cal tenir en compte la tornada. 

I el volem a les 8:30h per arribar a les 9h a Vic. Un a les 9:15h si tu vols...  

O a les 9:10h que puguis anar a deixar la canalla. S’haurien de regular les hores pensant.... 

I tornada, perquè pots pujar, però baixar és un drama. Una família que només tingui un 
cotxe, la persona cuidadora, que ja sabem quin perfil és, no pot treballar, perquè no pot 
arribar a Vic si només té un cotxe.  

També és important que l’horari sigui més ampli. Entro a Barcelona a treballar a les 8h, que 
és un horari normal. I l’autobús comença a les 8h del matí. Baixava en bicicletes perquè si 
no... 

L’autobús a Vic no funciona els diumenges i festius, i això obliga a anar en cotxe o taxi, per 

exemple, si tornes de viatge en diumenge. L’autobús fins a Vic triga molt perquè fa moltes 

parades. no sé si es pot fer un tipus de bus directe... però el que no pot ser és que tinguis el mateix 

de Barcelona a Vic que de Vic a Sant Julià, entre l’espera i tot plegat. 

Es valora positivament l’autobús que va de Vic a Barcelona, baixa cada 15 minuts i va ple. 

Però també cal pensar la mobilitat a altres municipis sense haver de passar per Barcelona.  

Antigament per anar a Vic hi havia dos llocs establerts on podies esperar per a que t’agafés 

algun cotxe i aprofitar el viatge, tant a Vic com a Sant Julià (anar i tornar). Aprofitant les 

tecnologies actuals, es podria fer una App per a compartir trajectes en cotxe.  

Abans el que es feia és que tu et posaves al banc d’aquí de la carretera a fer autoestop, i la gent que 

baixava, et baixava. I llavors et posaves a la carretera Montserrat, allà davant del Brindis (?), i allà els 

de Sant Julià que tornaven, et recollien.  

També es parla de la manca de transport públic per a anar al polígon, ja que hi ha molta gent 

que hi treballa i molts cotxes que hi aparquen.  

MOBILITAT EN BICICLETA 

S’anomena manca de carrils bici, es troba a faltar especialment al carrer Puig i Cunyer i altres 

carrers transitats com el carrer Altarriba o la carretera Ntra. Sra. de Montserrat. Carril bici per 

dins el poble i també s’apunta el dèficit en aparcament de bici.  

Es proposa posar un servei de bici elèctrica compartida amb una estació a Sant Julià i l’altre 

a Vic. Això porta a parlar de la necessitat d’infraestructura, com implantar una xarxa de carril 
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bici que faci connexió entre els dos municipis, de la mateixa manera que es vol fer la connexió 

Vic-Manlleu. 

Una persona comenta que hi ha un recorregut alternatiu en bicicleta passant per l’Av. Puig i 

Cunyer i agafant el camí de Folgueroles. Proposa invertir en la connexió en bicicleta Sant 

Julià-Folgueroles perquè, diu, pot ser més econòmica.  

ALTRES TEMES DESFAVORABLES: 

- Connectar/urbanitzar el pas pel bosc de l'Avinguda St. Llorenç entre l'Albereda i la 
zona de les piscines/Tenis. Obertura Av. Sant Llorenç 

- Adequar les escales que baixen a les Set Fonts 
- Faroles massa altes. Els arbres fan ombra.  
- Més arbrat en carrers 
- Més llum als carrers 
- Gossos deslligats pel carrer. Defecacions abundants 
- Més passos per a vianants marcats 
- Tancar parcs i places públiques, ja que hi ha perill que els nens travessin la carretera 
- Manquen zones peatonals/espais segurs pels infants 
- Distribució dels equipaments entorn les escoles  
- Urbanitzacions allunyades amb mala connexió peatonal 
- Pujades i baixades segons on es viu 

3.2.2 Recorregut d’observació de la mobilitat quotidiana 

En aquest apartat s’hi reflecteixen els temes favorables i desfavorables de la mobilitat a Sant 

Julià, que s’han extret de l’activitat participativa del recorregut al voltant del municipi  tenint 

també en compte totes aquelles respostes que s’han donat en els fulls de participació 

omplerts aquell mateix dia per part de les participants.   
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Mapa de Sant Julià ubicant el recorregut que es va realitzar 
 
Aquesta relatoria s’ha dividit segons les parades que es van realitzar durant el recorregut:  

1. PUNT DE TROBADA: PLAÇA CATALUNYA 

Sobre el transport públic: 

 

En aquest punt s’aprofita per parlar sobre el transport públic del municipi. No totes les 

persones participants el fan servir amb la mateixa freqüència. En general, es comenta que la 

poca freqüència i els horaris establerts no incentiven a fer servir aquest mitjà de transport. A 

més, està pensat generalment pels horaris de treball remunerat, i no té en compte que per 

exemple que els diumenges o a la nit també ens desplacem. 

Per anar al cine al teatre... no és treballar només. O anar de visita a... 
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Una persona comenta que ara no el fa servir mai perquè té cotxe, però sí que el feia servir de 

jove per anar a estudiar, i comenta que la freqüència i els horaris eren correctes per a 

desplaçar-se per  estudis. 

Així i tot, una altra persona que l’ha fet servir força explica que falten més freqüències, i tenir 

en compte els enllaços que es poden fer a Vic amb altres transports. Cal més coordinació. A 

més, en tema d’horaris, comenta que al matí surt molt tard, i a la nit torna molt d’hora, de 

manera que no li és útil. L’autobús està pensat per a les persones que van a treballar a Vic en 

bus. En general, es coincideix en el fet que els horaris són molt limitats. 

(...) hi ha un problema d’horaris, i  en concret, per exemple, per a fer enllaços per altres 
transports públics, Vic és horrorós, perquè no està coordinat, surt massa tard al matí, i torna 
massa aviat al vespre. 

També sorgeix la pregunta sobre si els autobusos estan adaptats per a cadires de rodes, i es 

comenta la importància de que tots ho estiguin, per assegurar que les persones que van en 

cadira de rodes puguin fer servir aquest servei, especialment si les freqüències són 

insuficients.  

Jo no sé si hi ha cap autobús que sigui adaptat per a cadires de rodes, no ho he demanat 

i no ho he fet servir mai. 

El tema és si tots ho son o no, perquè si hi ha poca freqüència... 

[De camí al següent punt el recorregut passa pels carrers Compositor Ramon Victori, Balmes i 

Sant Roc. ] 

Durant el recorregut, es parla d’accessibilitat a nivell físic, i també d’accessibilitat de persones 

amb baixa visió. En aquest sentit, es parla dels colors que tenen pobles i ciutats del territori, 

ja que generalment són de color gris, tant asfalt i voreres, com també mobiliari urbà i elements 

com fanals, senyals verticals, etc. Aquest fet fa que hi hagi poc contrast entre els elements 

urbans, i que les persones amb baixa visió no els distingeixin, i tampoc els desnivells i 

esglaons. Durant el recorregut surten alguns exemples, i també la proposta de posar colors 

que aportin contrast i ajudin a distingir els obstacles. 

 (...) clar, jo veig tot gris, molt molt gris, i això em provoca problemes en alguns casos. I si 
vols... ara aquí no hi ha cap, però ja trobarem algun de pals, faroles i coses d’aquestes... les 
papereres potser són d’un color gris més fosc... el terra és gris, l’asfalt és gris... tot és gris. 
I per a mi molt més.  

Respecte l’accessibilitat, es comenta que hi ha molts comerços al municipi que no tenen 

l’accessibilitat resolta, de manera que moltes vegades és fa impossible entrar-hi en cadira de 

rodes.  

Es parla de canviar prioritats fent reduir la velocitat de vehicles motoritzats.  
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El fet de ser un poble, fa que permeti anar pel mig de la calçada quan es va a peu, 

especialment quan vas en grup i no s’hi cap a les voreres, o també es creua en llocs on no hi 

ha pas de zebra. A vegades això genera conflicte amb vehicles motoritzats en hores punta o 

bé alguns que corren molt per aquests carrers poc concorreguts. 

Sovint hi ha molt poc trànsit i llavors agafem molta confiança i el problema és que en el 
moment puntual que hi ha trànsit és molt perillós perquè anem nosaltres molt confiats... 

perquè a vegades creuen molt ràpid per llocs que... i diuen, oh, es que no estàs al pas de 
zebra... doncs preferiria que no hi hagués pas de zebra. 

Una persona comenta que s’hauria de visibilitzar la peatonalització, traient els passos de zebra 

i fent vigilar als conductors i circular més a poc a poc. Això genera debat, perquè els passos 

de vianants, d’altra banda, també donen seguretat, especialment per als infants, perquè ajuda 

a assegurar-te que tens la prioritat.  

En el carrer Balmes, a prop de carrer Sant Roc, hi ha un pas de vianants que és accessible per 

a cadires de rodes, cotxets, persones que tenen baixa visió, persones cegues, etc. Així i tot, 

s’hauria de tenir en compte els recorreguts, ja que aquesta accessibilitat no té continuïtat per 

creuar altres passos.  

Però moltes vegades també veus, i ara quan veníem, no sé qui era, però aquesta senyora 
que li costava baixar... o no sé on era... jo trobo molt bé aquell pas de vianant que ha 
quedat a nivell, ajuda a reduir velocitat i a més és súper accessible. Però desprès et deixa 
en aquesta vorera que hem vist..., i quan arribes aquí, que a més hi ha el casal d’avis i el 
centre de dia, no hi ha pas de vianants. I no pots accedir. I tampoc pots anar a allò que dius, 
bueno, per allà n’hi ha. Aquella vorera no és ni gaire accessible. 

No està resolt la mobilitat a peu accessible en aquest carrer d’accés al casal d’avis i la zona 

poliesportiva, ja que tot i que el pas de vianants en sí és accessible, no ho és arribar-hi des 

de l’altra cantó del carrer perquè hi ha esglaó i les voreres són estretes. S’obra també el debat 

si cal fer més infraestructures per la mobilitat a peu o si el que s’ha de fer és com a vianants, 

ocupar l’espai dels cotxes.  

Però el debat és això. Nosaltres hem d’estar a la vorera, o aquí al mig... nosaltres tenim el 
dret d’estar aquí, això és una entrada de veïns, i aquí hi ha la plaça Catalunya ve d’aquí, i 
aquí pot haver-hi alguns dibuixets a terra que aquí ja donen, ei, vigila conductor, que aquí 
hi pot passar gent i ja està. Que no hi hagin d’estar aquí a munt tots. Que nosaltres 
poguéssim anar claríssimament per aquí, en diagonal i el que sigui. Aquí és una mica el 
debat. Hem de reduir tot el nostre moviment a peu a la vorera, o també... en aquest carrer, 
és per aquests 20 cotxes...? jo dubto. 

Sorgeix la idea de fer una xarxa de carrers pensada per a una mobilitat més tranquil·la, i una 

altra pensada per moure’s amb més velocitat. Alhora, cal canviar el concepte de que el cotxe 

és qui té sempre la prioritat. 
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Sacrificar vol dir que el donem als cotxes, que no vol dir que no tinguem lloc les bicis o els 
vianants, però algun o altre els hi hem de donar la... de ei, aneu tots per aquí que a tota la 
resta volem estar tranquils pel mig, o compartir l’espai. Llavors, potser la decisió també és 
decidir en quins carrers volem estar i a quins volem passar.  

Però tenim molt arrelat el concepte de que el vehicle és l’amo del carrer. Costa de canviar. 
Però per això estem aquí, per intentar canviar el concepte. 

Es valora positivament els passos de vianants elevats que s’han fet però que els acabats a 

vorera encara presenten alguns aspectes d’accessibilitat: petits esgraons entre el pas de 

vianant, la vorera i la calçada que no es veuen i fa ensopegar a gent gran, no hi ha prou 

il·luminació a l’entorn del pas de vianants, no es senyala els esglaons o desnivells ni amb 

pintura ni amb material reflectant, entre d’altres 

2. ZONA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

 

El recorregut fa una parada a la cantonada del carrer Martí i Pol amb Sant Roc per a parlar 

d’una zona que sembla el final del poble, però on alhora hi ha equipaments com el 

poliesportiu i el casal d’avis. Es comenta que tot i que hi ha il·luminació en els carrers, no és 

suficient i el sumatori de ser una zona poc habitada amb la baixa il·luminació fa que es percebi 

insegura. A més, a vegades els llums no funcionen o estan tapats pels arbres.  
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Vas per aquí i aquella zona encara.. però aquí fa molta por. I a vegades no van els llums, 
això també es veritat, i no funcionaven els de Puig i Cunyer, i és una avinguda llarga, i encara 
fa més por. 

Sobre la il·luminació, se suma el fet que és una llum tènue no acompanya a les persones que 

tenen poca visió, que comenten que és millor una llum més freda, com la que s’ha col·locat 

a la cantonada de Balmes amb Jacint Verdaguer.  

Em va més bé els blancs, i llum freda, no blanca, freda. Per exemple, la cantonada de 
Balmes amb Jacint Verdaguer, hi ha un parell de faroles blanques, m’hi veig molt més bé. 
Però molt. 

Des del sector de comerciants de Sant Julià es demana una llum “neta, clara i blanca” en els 

carrers més comercials dels municipis per a incentivar a la gent a passejar-hi.  

Quan dic carrer Núria, us parlo de les 4 o 5 artèries, o no sé quina paraula s’ha fet servir... 
els carrers principals on hi ha activitat. Aquí, si hi ha d’haver molta il·luminació, o a darrere 
dels barris... 

En aquest sentit, des de l’Ajuntament es comenta que hi ha una concessió d’un 50% de 

finançament de l’IDAE i es vol fer la transició a les llums LED. 

S’apunta com a punt conflictiu el tros de calçada que hi ha entre el carrer Sant Roc i el carrer 

del Fang, ja que és d’una sola direcció de cotxes, però moltes vegades, per estalviar-se la 

volta, els cotxes fan aquest petit tros en contra-direcció.  

Es parla de que el pas de vianants de davant del casal d’avi hauria d’ocupar tot el pas de la 

cantonada, no penalitzar a les persones que van a peu o amb cadira de rodes a anar a buscar 

el pas de vianants, que a més arribar no és accessible, sinó fer el creuament prioritari per a 

vianants i per l’accés al casal d’avis.  

Crec que hauria de ser una zona que anés d’aquí a aquí, que les persones grans poguessin 
travessar i poguessin passar (cantonada Casal Avis – c. Sant Roc). Uns punts a tota la cruïlla, 
i que sigui un punt de descarrega, de passar per on es vol. 

Que poguessis creuar en diferents direccions, sense necessitat d’un pas de vianants, de 
manera segura, no? 
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Casal d’avis i Centre de dia: 

 

Durant el recorregut, es demana explícitament passar per davant el centre de dia i aturar-nos 

al carrer Pare Manuel Cazador amb el carrer dels Marquesos de Vilallonga. Es vol parlar en 

aquest punt sobre l’accessibilitat al Centre de Dia.  Tot i que l’entrada al Centre de Dia és 

accessible, el recorregut que has de fer per a que ho sigui des de l’espai públic és molt llarg, 

i podria fer-se més curt. 

En molts casos, en el municipi, es troben que hi ha obstacles que tapen la visibilitat entre 

cotxe i vianant, especialment les persones de poca alçada. En aquest cas, davant del Centre 

de Dia, és un contenidor que tapa la visibilitat, però hi ha altres passos, com el de la ONCE 

de carrer Núria, que són els vehicles aparcats. 

Després tenim lo de la visibilitat als pàrquings... (...) i es que els nens... no els veus mai. i els 
nens surten de darrere el cotxe, miren així, i corren. 

A més, es comenta que moltes vegades, cadires de rodes i cotxets, per exemple, solucionen 

la manca d’accessibilitat a les voreres del municipi anant per la calçada, com és el cas del 

recorregut cap al centre de dia pel carrer Sant Roc.  

però per entrar a aquell portal d’allà, hem de pujar aquí. és incoherent. Si fas un edifici per 
gent gran, que si vas en cadira de rodes vas dos... lo normal és que s’hi faci una entrada 
accessible i reduir el recorregut. Clar!!! 
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Com que hem d’anar pel mig del carrer, perquè ja veus com està... doncs et ve un cotxe 
una mica picat d’aquí... i sempre em fa por. 

Fins fa poc, el carrer Marquesos de Vilallonga era de doble direcció, i ha millorat molt amb la 

conversió a una sola direcció perquè era molt estret. Això porta a parlar de la necessitat tenir 

en cotxe per a fer algunes activitats, però a dins el poble pots anar d’un lloc a l’altre a peu.  

Ens hauríem d’acostumar  que, per sant julià, a peu.  

Es parla de les dificultats que es troben les persones amb cadira de rodes al municipi, com 

una dona que va caure perquè es va ensopegar amb una claveguera o la dificultat que hi ha 

en alguns pendents. 

Ja tenim herència d’anar fent, però sí que ens trobem molt aquests canvis de pendent... 
que això... una cadira aquí te la fa tombar. 

PASSEIG VERDAGUER 

En el passeig Verdaguer, es valora positivament el canvi d’il·luminació a LED que s’ha fet, i 

també el fet que il·lumini la vorera.  

Veus, amb aquesta llum blanca m’hi veig molt més bé. Un canvi bestial per a mi 

Expliquen que hi ha moltes voreres del municipi envaïdes per obstacles, com senyals verticals, 

fanals, arbres, etc. A més, a vegades no estan posats a una mateixa distància de la calçada, 

dificultant encara més el pas, especialment per a cadires de rodes, cotxets i persones amb 

baixa visió. En relació a això, també hi ha suports als pals telefònics que ocupen molt espai i 

no es veuen bé, sobretot les persones amb baixa visió, i es considera perillós perquè les 

persones es poden ensopegar i fer-se mal (per exemple, al carrer Verdaguer).  

 (...) i desprès la distància, especialment en voreres estretes, que hi ha des de la vorera al 
pal. Que a vegades et trobes que un està a un pam de distància, i el següent està a dos 
pams de distància. Per tant, et queda un tros així de vorera, i desprès un tros més estret. 

Aquí hi ha un vent, com les tendes de campanya, protegint. Clar, si jo miro recte, ara encara 
perquè sé que hi és, però no el veig si estic gairebé aquí... que passa, que els meus peus 
ja hi ha passat. 

Es valora positivament l’existència d’arbres en els itineraris del poble, de manera que hi ha 

ombra i naturalesa.  

Jo una cosa que valoro de Sant Julià de caminar, és que en molts carrers tens ombra, hi ha 
verd, i és molt agradable l’itinerari. 
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3. CONSULTORI MÈDIC I CARRER DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 

Es fa una parada davant del Consultori Mèdic.  
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Es considera que l’edifici del CAP és accessible, però el recorregut per arribar-hi no ho és. A 

més, l’accés accessible al CAP és una rampa molt forta que dificulta molt la mobilitat en cadira 

de rodes, ja que si no és elèctrica, la persona acompanyant ha de fer molta força o demanar 

un cop de mà a altres persones.  

És forta aquesta rampa, perquè si no vas amb una cadira elèctrica... un dia vaig anar amb 
una cadira i dic, noies ajudeu-me!! 

Davant el CAP hi ha un pas de zebra amb semàfor. Els arbres que hi ha col·locats tapen molt 

la visibilitat del pas de zebra i dels semàfors i es considera perillós perquè els vehicles que 

van per la calçada no veuen els vianants que volen creuar i viceversa.  

Està al mig del pas, el que passa que la gent no s’hi fixa, potser, perquè hi ha l’arbre. 

(...) estàs darrere de l’arbre i és com el joc, jo em moc, tinc verd, passo... i clar, els nens... 
aquí hem volgut resoldre alguna cosa però hem fet tot malament. 

Aquí et poses darrere aquest plàtan, i els que venen del poble no et veuen.  

La carretera Ntra. Sra. De Montserrat fa de barrera al municipi, la manca de visibilitat i la 

velocitat amb la que van els vehicles motoritzats, que a més a vegades no paren en els passos, 

fan que les persones vianants la creuin amb inseguretat i por de possibles atropellaments. Es 

proposa pacificar-la d’alguna manera que faci que els vehicles de la calçada redueixin la 

velocitat. Això també ajudaria a reduir el soroll. Algunes persones parlen de convertir-la en 

via urbana i, fins i tot, posar-ho a l’altura de vianants i reduir la velocitat a 20 km/h.  

Jo crec que de Sant Julià, tot el que és la carretera, fa un efecte barrera molt bèstia. 

(...) d’alguna manera, que els cotxes vagin més a poc a poc, és més segur. I més pel soroll. 

Respecte la carretera, també es parla dels bars que hi ha (Núria i Jepi). Les terrasses que 

tenen amb taules i cadires redueixen l’espai per a vianants, de manera que, entre la carretera 

i la terrassa del bar no hi queda gairebé espai per passar, i encara menys en cadira de rodes.  

Quan hi ha la terrassa d’aquest bar... a peu gairebé no passes, perquè entre els bancs, la 
terrassa... no queda vorera 

una vorera així estreta, posen dos bancs, les taules, dues cadires... i ja no passes. 
Literalment. Has de baixar a la carretera... perquè no és carrer, és carretera. 

A més a més, la corba que fa la carretera redueix molt la visibilitat, i tot i que no hi ha pas de 

vianants, la gent hi creua perquè els passos de zebra més propers estan molt allunyats. Es 

considera que tota aquesta zona i fins al CAP hauria de revisar-se i pacificar-se, perquè és un 

centre important d’activitat.  

Si ho volguéssim fer bé, per passar d’un bar a l’altre te n’has d’anar al CAP a girar pel pas 
de peatons, que això no ho fa ningú, i te n’has d’anar al podòleg, a girar, que no ho fa 
ningú.  
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Tot això es veu agreujat pel fet que molts cotxes fan parada a davant els comerços, i es 

condisera que aquesta mentalitat ha de canviar.  

 

4. CARRER NÚRIA  

Respecte el carrer Núria, es comenta que és dels carrers més importants del municipi i per on 

més gent hi passa, així i tot, es considera que la calçada és massa ampla per una sola direcció 

de cotxes i això va en detriment de l’espai per a vianants, que queda molt reduït. Per un 

costat, la vorera és massa estreta per poder caminar-hi amb seguretat en cadira de rodes o 

cotxet.  

Aquest és el carrer que passa més gent de tot el poble. En cotxe, a peu i tot.  

Pots anar molt ràpid. Aquí van molt ràpid... 

No pot ser que el lloc on hi ha més gent només es pugui passar per una vorera. No pot ser. 
Les voreres segueixen a banda i banda del carrer. 

En aquest sentit, es recorden moments arrel de les mesures imposades arrel la pandèmia del 

coronavirus COVID-19, que es formaven cues molt llargues de persones que volien entrar a 

comerços com la farmàcia o l’estanc, i no hi havia prou espai a les voreres.  

Es considera que hauria d’haver voreres amples a banda i banda del carrer Núria, i reduir la 

calçada.  

Si podem passar per banda i banda, pacifiquem al mateix temps el carrer. 
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S’aprofita el pas de vianants que hi ha al carrer Albereda, arribant a carrer Núria, per comentar 

que no estan pensats per a que les persones que van a peu puguin travessar els carrers sense 

desviar-se. Això es comenta que s’ha arreglat bastant al carrer Balmes. 

Perquè llavors el que fem els vianants és passar per un lloc que no hi ha pas de vianants. 
Perquè el vianant hauria d’anar recte.  

Es parla de diversos passos de vianants que estan mal pensats degut a que hi ha molts 

obstacles i dificulten poder travessar amb seguretat, especialment a les persones amb 

mobilitat reduïda o persones baixetes, com els nens i nenes. És el cas del pas de vianants de 

carrer Albereda, al costat de la caseta de la ONCE, en que en una banda hi ha aparcament 

de cotxes que tapen la visibilitat, i el pas queda estretit entre la farola, la caseta de la ONCE 

i l’aparcament de motos.  

Directament dius, els nens que no vagin al pas de zebra perquè estan darrere d’un cotxe. 

Hi ha molts obstacles. Entre la caseta, el pal, la farola, l’aparcament de motos i tal... si 
posessin un pas de zebra aquí, segurament seria més senzill. 

I el pas de zebra aquí, per anar amb la cadira... i tens aquell pal... 
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Es valora la possibilitat de treure aparcament en el carrer Núria per aprofitar aquest carrer 

més comercial per a que s’hi pugui caminar. En aquest moment sorgeix el debat de si això 

seria contraproduent o no per als comerços. Es posa l’exemple del Carrer Manlleu i que es 

va pacificar i ha tingut molt bona rebuda. Així i tot, una persona comenta que cal tenir en 

compte que Vic i Sant Julià tenen una població molt diferent, i que la configuració allargada 

de Sant Julià fa que molta gent agafi el cotxe per a tot.  

Aquí el que nosaltres demanem és que hi hagi una... o sigui, que tingui ús sempre el vianant, 
però que també es pugui accedir i aparcar, però no aparcar per a deixar el cotxe, sinó per 
recollir el producte, anar a la caixa...  

Sorgeix la proposta de fer el carrer Núria tot al mateix nivell, sense voreres, i que la prioritat 

fos de les persones vianants.  

Ha quedat clar, pacificada, plataforma única, accés restringit als cotxes... 

- Si volguéssim una idea de màxims, per dir-ho d’alguna manera, que portem anys també 
rumiant, aquí la idea seria fer-ho tot a nivell de peató, que no hi haguessin voreres, i que 
pogués passejar primer la gent i després els cotxes.  

Avancem i veiem com és un espai a on no passen els cotxes. 
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5. ZONA DEL CASC HISTÒRIC 

Les voreres del Casc Antic de Sant Julià són generalment estretes.  

Per anar cap a la plaça de l’Esglèsia des del carrer Núria no hi ha cap pas de vianants amb 

rampa. El pas de vianants que hi ha en el carrer Núria per anar cap a la plaça de l’església no 

està ben senyalitzat.  

L’accés a la plaça de l’església té uns esglaons i una rampa amb una barana en un costat, que 

queda en una vorera que no és accessible per a cadira de rodes.  

Per anar a l’església tampoc hi ha cap rampa per pujar. A les voreres. 

Aquesta rampa d’aquí no pots accedir-hi, des de la vorera. 

A les voreres hauria de ser sempre... jo ho he vist a molts llocs, pas de zebra, rampa.  

Perquè no tenim cap senyal que digui que tenim un pas de vianants, fan amb cotxe com 
volen. 

Pel que fa a l’accessibilitat, també es comenta que cal que les escales tinguin bandes 

antilliscants, i es poden aprofitar per posar-les d’un color que contrasti amb el color de 

l’escala, per facilitar la visibilitat de les escales a les persones amb baixa visió.  

Però si l’antilliscant el fas, que si això és blanc o fas negre, i si això és negre ho fas blanc, 
solventes tots els problemes ... 

El parc de les Set Fonts s’utilitza habitualment com espai d’oci, però es comenta que sobretot 

l’utilitzen visitants d’altres poblacions, però també al matí hi van moltes famílies de Sant Julià 

amb la canalla. A vegades l’Ajuntament hi fa activitats, hi ha un bar i a l’estiu hi ha una ombra 

molt agradable. Hi ha escales i també una rampa molt pronunciada, que és perillosa en cadira 

de rodes.  

6. ENCREUAMENT AMB CARRER MARE DE DEU DE MONTSERRAT 

En aquest punt, en la cantonada entre el carrer Montseny i la carretera BV-5202 hi ha un 

aparcament gran i també comença la carretera que va cap al nucli Vilalleons, on hi ha haugt 

una intervenció urbanística que ha millorat molt el camí per anar a peu fins a la sortida de 

l’Eix.  

Es comenta que, per tenir en compte a les persones amb baixa visió, és interessant marcar 

els fanals i la senyalització vertical amb algun color que contrasti, i així es facin més visibles. 

Un bon exemple són les marques de GR en una senyal vertical que ens trobem en el 

recorregut.  
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7. LLAR D’INFANTS 

En el camí cap a la llar d’infants es vol veure com és la connexió peatonal cap a un equipament 

important com aquest. Es comenta que moltes famílies porten a les criatures en cotxe i el fet 

que hi hagi un gran aparcament al costat ho facilita.  

Es comenta que degut als horaris de feina remunerada, moltes vegades és més fàcil fer servir 

aquest mitjà de transport abans que una mobilitat més sostenible, perquè desprès la gent va 

a treballar en cotxe, especialment si es viu fora de Sant Julià. 

Es que passa el mateix, es que moltes famílies, si hem de portar els nens al cole amb 
transport sostenible, en bici o el que sigui, clar, al cap i a la fi, una família que treballi i a les 
9h hagi de ser a la feina, ve en cotxe, deixa a la canalla i se’n va. 

S’aprofita per parlar del BiciBus, que funciona els divendres. Es valora molt positivament 

aquesta actuació, sobretot perquè es planteja de forma col·lectiva i no es carrega només a 

les famílies de la responsabilitat de portar a les criatures en bicicleta. Es fa un reconeixement 

de les AFA.  

(...) quan realment hi ha algú que fa un moviment, de dir, no que portem els nens en bici 
cadascú, sinó que quedem els divendres i fem petos per a tots, i muntem monitors... és la 
clau 

L’ajuntament por dir no sé què, però en canvi, quan ho fa l’AFA... molt més interès. 

Es menciona també que calen més aparcament de bicis a Sant Julià. 
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En falten. N’hi ha, però en falten. Crec eh. 

Parlant de la mobilitat activa, una participant comenta que cal també incentivar una mobilitat 

sostenible al Polígon i a les urbanitzacions que es troben en la zona. 

També per promoure una mobilitat del polígon una mica més sostenible. I tota la gent que 
viu allà, que tenen les claus del cotxe... 

Finalment, es dóna un espai per comentar coses que potser no han sortit durant el recorregut. 

S’apunta que calen parcs per la gent gran i es proposa algun a prop del Centre de Dia.  

Es parla del parc de davant de l’Escola del Roser, a l’Av. Puig i Cunyer, com un espai perillós 

per als infants, ja que els infants creuen habitualment per anar a l’escola, al parc i al camp que 

hi ha a l’altra banda. No hi ha una barana de separació a la carretera i l’avinguda té molt 

trànsit a altes velocitats.  

També s’anomena el carrer de la Mercè com un carrer estret en el qual els cotxes van a molta 

velocitat i hi ha molt de soroll.  
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3.3 TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR PROPOSTES 

 

La dinàmica de treball durant el taller participatiu per elaborar propostes es va desenvolupar 

amb les següents indicacions:  

- Presentació dels REPTES I PRIORITATS treballats dins de l’Estudi de mobilitat elaborat 
per l’empresa redactora. Amb aquests reptes vam elaborar uns quadres per poder 
treballar en grup.  
Exemple de quadre elaborat per treballar del primer repte amb les seves actuacions: 

 
- La dinàmica estava preparada per dividir en 3 grups les persones participants, però 

finalment per falta de persones participants es van dividir en 2 grups i només es va poder 
treballar en dos grups de Reptes i Prioritats. 

- Cada grup de treball va realitzar valoració i priorització d’una part dels REPTES I 
PRIORITATS de l’estudi de mobilitat i, en el cas que fos necessari ampliar o proposar 
noves actuacions.  

- Al final de la sessió, cada grup va compartir el resultat del seu treball.  
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Reptes i prioritats organitzades segons grups:  

GRUP 1 

1.1 PACIFICAR AV. NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT (entre av. Puig i Cunyer i el c/ 
Montseny) 

1.2 PACIFICACIÓ CENTRE HISTÒRIC CONTRASENTIT EIX NÚRIA‐MERCÈ 

1.3 MILLORAR LES CONNEXIONS EN MODES SOSTENIBLES AMB ELS MUNICIPIS VEÏNS 

GRUP 2 

2.1 POTENCIAR L’EIX DE L’AV. SANT LLORENÇ 

2.2 PACIFICACIÓ DE L’AV. PUIG I CUNYER (ENTRE L’AV. SANT LLORENÇ I L’AV. NOSTRA 

SENYORA DE MONTSERRAT) 

2.3 POTENCIAR L’ITINERARI ENTRE LES ESCOLES I LES ZONES ESPORTIVES 

2.4 ITINERARI ACCESSIBLE PG. M. CINTO VERDAGUER 

2.5 REORDENACIÓ DEL BARRI DE LES PEDRERES 

2.6 REORDENACIÓ DEL BARRI DEL SOLÀ I EL PASSEIG DEL TORRENT 

GRUP 3 (aquests són els reptes que no es van valorar) 

3.1 ADEQUAR LA CONFIGURACIÓ DE LES VIES AMB CRITERIS DE SEGURETAT VIÀRIA, 

SEGONS LES FUNCIONS QUE SE’LS HI ASSIGNI EN LA JERARQUITZACIÓ DE LA XARXA 

VIÀRIA 

3.2 REGULACIÓ DE NOUS LÍMITS DE VELOCITAT EN ÀMBIT URBÀ. CIUTATS 30 

3.3 MILLORA DE LA CONNECTIVITAT D’OCI/LLEURE 

3.4 MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN VIA PÚBLICA (PASSOS DE VIANANTS) 

RESULTATS DEL TREBALL REALITZAT: 

En aquest apartat s’hi reflecteixen la validació, priorització i consideracions respecte a la 

proposta d’actuacions que es planteja i que s’han treballat durant la sessió en format de fitxes:  
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1.1  
PACIFICAR AV. NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT (entre av. 
Puig i Cunyer i el c/ Montseny) 

Objectius:  

 TRANSFORMAR EL TRAM A CARRER URBÀ ENTRE AV. PUIG I CUNYER– C. 
MONTSENY 

 REDUIR LES VELOCITATS DE CIRCULACIÓ DEL TRAM 
 SIMPLIFICAR LA CRUÏLLA AMB EL C. NÚRIA 
Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 
PACIFICACIÓ DEL TRAM CENTRAL (Des de l’accés al 
Consultori/Futura Biblioteca fins passat l’accés del C. Núria)  ✓ CURT termini 

Comentaris: 
Avançar la pacificació abans del consultori on hi havia la biblioteca.  
Aquest tram amb plataforma única tot, pacificació d'aquest tram.  
Unidireccional 
Compartir amb carril bici 
Debat: 

Es considera que la pacificació és important per la ubicació de la biblioteca i es proposa fer-la des 

de la “Plaça del Telèfon”.  

També es comenta que només saben de l’estratègia de fer plataforma única, però també es podrien 

buscar altres formes per anar cap a aquest objectiu.  

Segur que hi ha altres coses que no són plataforma única i també serveixen, però volem 

dir pacificació. 

Pel que fa a que sigui unidireccional es posa èmfasi en el ciclo-carrer i en la dificultat que hi ha a 
vegades quan comparteixen espai bicicletes i vehicles motoritzats. Es posa l’exemple de la Rambla 
de l’Hospital de Vic, on hi ha un carril unidireccional per a vehicles motoritzats i un altre al costat per 
a bicicletes.  

(...) si fos plataforma única seria una mica com el passeig a Vic, el tram aquest del 

passeig de la Rambla a l’Hospital. Tampoc ens podem imaginar la plataforma única 

com el casc antic. 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 
TRANSFORMAR LA CRUÏLLA AMB EL C/ NÚRIA A CARRER 
UNIDIRECCIONAL D’ENTRADA I AMPLIACIÓ DE L’ESPAI PELS 
VIANANTS   

✓ CURT termini 

Comentaris: 
Recuperar espai pel vianant 
C/Núria plataforma única!!! 
Debat: 

 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT DE LA TRAVESSA URBANA A 30  ✓ CURT termini 

Comentaris: 
Mesures dissuasòries i si cal posar moltes 
Debat: 
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Es parla de l’aplicació de mesures disuassòries de control de velocitat, amb multes, per 

exemple. 

Es proposa que es potenciï la via compartida de bicicletes i vehicles motoritzats com a mesura de 
reducció de la velocitat, ja que obliga als vehicles motoritzats a reduir la velocitat.  

Jo penso que la bicicleta, encara que sigui molt bèstia, és un element que pacifica el 

trànsit. És a dir, en el moment en que tu poses la bici allà i fomentes que hi hagi més 

bici, el cotxe necessàriament ha d’anar a poc a poc, i la bici deixa de ser una cosa 

inesperada. 

Així i tot, hi ha debat en aquest sentit ja que es considera que no és segur per als infants, ja que cal 
crear un espai de seguretat i la proposta de via compartida dóna la sensació de fer d’escut humà 
per a qui va en bicicleta.  

El tema està en els nens. Jo vaig per la carretera en bici, jo. Però jo no porto als meus 

fills per la carretera en bici, perquè... 

Sí, ja ho sé, que som escuts humans, però ... i més encara si són nens... el cotxe quan 

s’acostuma a veure-ho...  

 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

TRANSFORMACIÓ A CICLOCARRER ✗ MITJÀ termini 

Comentaris: 
Carril bici separat dels cotxes en alguns carrers, el ciclocarrer no és segur per anar en bici, sobretot 
per infants. 
Debat: 

Es considera que el ciclocarrer no és segur per anar en bicicleta, especialment per als infants. Per 
tant, no s’ha validat en aquest tram de l’Av. Montserrat (entre av. Puig i Cunyer i el c/ Montseny). 
Sí que es veuria si en l’actuació s’inclogués una plataforma única que reduís la velocitat a 30 km/h, i 
es comenta que cal pensar en actuacions de reducció de vehicles.  

es que no podem pensar en solucions per a que passin 6.000 vehicles en cotxe. 

Precisament, el que hem de pensar en solucions per que deixin de passar 6.000 

Es debat sobre si es millor treure un carril o fer plataforma única de dos carrils.  
Aquesta és una carretera per un passen 6.000 cotxes al dia, i per tant, des de la Diputació comenten 
que hi ha una dificultat a curt termini per a fer-lo de plataforma única i que la urgència està en reduir 
la velocitat i resoldre les dues cruïlles conflictives.  
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1.2  
PACIFICACIÓ CENTRE HISTÒRIC CONTRASENTIT EIX NÚRIA‐
MERCÈ 

Objectius:  

 ELIMINAR TRÀNSIT DE PAS PER L’EIX TRAM C. NÚRIA+PL.1 D’OCTUBRE+C. 
MERCÈ 

 CREAR ITINERARI PER A VIANANTS: CAP A LA ZONA D’EQUIPAMENTS AL 
NORD DEL CENTRE 

 COMPLETAR ZONA PACIFICADA DEL CENTRE: AMB SECCIÓ ESTRETA 
(C.MONTSENY, C. MERCÈ, CREU DEL TALL,... 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

CANVI DE SENTIT DEL C. Mercè, C. Núria i C. Albareda ✓ MITJÀ termini 

Comentaris: 
Sí, però amb altres mesures: dies sense cotxes; aparacaments només per a les persones que ho 
necessitin 
Debat: 

 
Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

INFORMAR A TRAVÉS DE SENYALITZACIÓ L’UBICACIÓ DELS 
APARCAMENTS PÚBLICS ✓ MITJÀ termini 

Comentaris: 
 
Debat: 

 
Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 
REORDENACIÓ APARCAMENT (Mantenint C/D i aparcament 
aprox. 50%) ✓ CURT termini 

Comentaris: 
Necessitat d'altres aparcaments públics 
Debat: 

S’aclareix la proposta ja que no s’acabava d’entendre.  
S’explica que no es vol suprimir tot l’aparcament, sinó que es volen deixar alguns aparcaments, 
aparcaments per a persones amb discapacitats i zona de càrrega i descàrrega, per tal de donar un 
mínim servei sense fomentar el desplaçament en cotxe fins al centre del municipi.  
Una participant comenta que és important tenir en compte que moltes persones, pel cicle vital entre 
altres circumstàncies, necessiten poder arribar en cotxe al centre, però potser no tenen una 
discapacitat reconeguda i posa l’exemple de la gent gran.  

es que em sembla que som molta gent que potser arriba un moment que per anar a 

l’Ajuntament potser hem d’anar en cotxe. 

Es posa l’exemple de l’aparcament del carrer Balmes amb carrer Marquès de Vilallonga, que té 30 
places. Aquest no hi serà sempre, ja que hi ha un conveni que en algun moment s’acabarà. 

en tot cas els aparcaments propers al centre, hi ha un que fa una funció, que és el 

c/Balmes – c/Marqués de Vilallonga, és un solar que estem fent servir per la patilla, 

però que un bon dia s’acabarà. 
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Des de la Diputació es considera que no hi ha un problema d’aparcament al municipi, per la 
demanda residencial que hi ha, però això pot variar els caps de setmana o dies puntuals.  
Es comenta que cal tenir en compte que les persones que viuen en urbanitzacions, per a desplaçar-
se al centre a realitzar activitats, com anar a comprar, seguiran anant en cotxe, però també es 
considera que hi ha aparcament a prop del centre.  

hi ha molta gent que viu a la zona dispersa del poble i que realment, per venir a passejar 

igual no, però per venir a comprar, a Can Fil, per dir algo, doncs sí que he de poder, 

si més no, aproximar el vehicle una miqueta. 
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1.3  
MILLORAR LES CONNEXIONS EN MODES SOSTENIBLES AMB 
ELS MUNICIPIS VEÏNS 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 
INTEGRAR LA XARXA CICLABLE URBANA PREVISTA EN EL PLA 
DIRECTOR PER LES VIES CICLISTES INTERURBANES A LA PLANA 
DE VIC 

✓ CURT termini 

Comentaris: 
 
Debat: 

 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

DOTACIÓ D’APARCAMENTS PER A BICICLETES PRIORITZANT 
EQUIPAMENTS I TRANSPORT PÚBLIC ✓ CURT termini 

Comentaris: 
 
Debat: 

 
Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 
FOMENTAR AMB LES ADMINISTRACIONS COMPETENTS DELS 
TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ DE LA COMARCA LA MILLORA 
DELS SERVEIS 

✓ CURT termini 

Comentaris: 
 
Debat: 

 
Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

FOMENTAR LA MOBILITAT ELÈCTRICA COMPARTIDA ✓ CURT termini 

Comentaris: 
 
Debat: 
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2.1  POTENCIAR L’EIX DE L’AV. SANT LLORENÇ 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 
CONSOLIDAR L’ESTRUCTURA VIÀRIA PREVISTA EN EL POUM 
QUE PERMET CONSOLIDAR UN ITINERARI PERIMETRAL COM A 
XARXA PRIMÀRIA 

✗ LLARG termini 

CONSOLIDAR L’ESTRUCURA VIÀRIA PREVISTA EN EL POUM 
QUE PERMET CAMÍ ALTARRIBA ENTRADA AUTOCARAVANES ✓ CURT termini 

Comentaris: 
Entenem la necessitat de descongestionar el centre. L'era del Buixó i el Tennis són dos punts molt 
complexes que per pendent desincentiven mobilitat sostenible. A peu i en bici preferim arranjar un 
camí per dins el bosc i no perdre l'entorn. 
Debat: 

Comenten que aquesta és la proposta que més debat ha generat en el grup de treball.  
S’entén que es busca la funcionalitat de Ronda de l’Av. Sant Llorenç i és valora bé com a projecte, 
però es veu difícil la implementació pel que fa a dos punts difícils de resoldre: la zona de connexió 
del Tennis, i la zona de l’Era del Buixó. 
Pel que fa a la zona del Tennis: dificultat d’arranjar el carrer per a vehicle motoritzat, ja que 
actualment és una zona boscosa. Es veu clar per a la mobilitat activa (a peu i en bicicleta) tot i que 
té molta pendent.  

O sigui, fins a quin punt no podem arranjar un camí i hem de obrir aquí dos carrils de 

circulació, més dos de pàrquing, amb una zona de bosc... no sé. Que té molta 

pendent... 

Pel que fa a la zona de l’era d’en Buixó: tampoc es veu clar urbanitzar-ho amb dos carrils de circulació 
i aparcaments. Es considera que tant l’era de pedra com la casa que hi ha són patrimoni del municipi 
i això s’ha de tenir en compte a l’hora d’urbanitzar-ho.  
També es comenta que es veu el Carrer Altarriba com una forma de Ronda per les Autocaravanes.  
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2.2 
PACIFICACIÓ DE L’AV. PUIG I CUNYER (ENTRE L’AV. SANT 
LLORENÇ I L’AV. NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT) 

objectius:  

 MILLORAR LA SEGURETAT AL VOLTANT DEL COL LEGI EL ROSER 
 REDUIR LES VELOCITATS DE CIRCULACIÓ DEL TRAM 
 FER ACCESSIBLE LA CRUÏLLA AMB AV. JAUME BALMES 
 TRANSFORMAR EL TRAM A EIX CIVIC (Sentit únic per integrar l’Itinerari ciclable 

22) 
Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

PACIFICACIÓ DE L’AV. PUIG I CUNYER ✓ CURT termini 

Comentaris: 
Punt estretament --> Pas alternatiu (Fase 1 urgent) 
Nou vial POUM molt millor per bicis, per un tema de pendent. Potser no cal per al cotxe.  
Travessar Balmes --> Moolt important. 
Debat: 
Es considera que el tram on la vorera és més estreta necessita, davant l’escola del Roser calen 
mesures d’urgència per a que les nenes i nens puguin anar de forma segura a l’escola, ja que és un 
tram per on no es pot passar.  

(...) fer un pas alternatiu i que la canalla puguin anar ja a l’escola de manera segura. 

(Davant del Roser, més al costat de les piscines, que allà no es passa) 

 
Es va comentar que el nou vial que dibuixa el POUM no sabien de la seva existència, però proposen 

que podria ser un carril bici.  

La qüestió és que nosaltres no sabem si s’ha de posar o no, perquè hi ha un 

equipament allà que està bé. Però el que sí que diem és que aquest nou vial POUM 

seria una ruta molt més agradable pel carril bici. Perquè l’únic punt negre que tenim 

en la línia 3 és la pujada d’aquest carrer, Pare Manyanet, que puja moltíssim fins al final, 

i moltes vegades dèiem, ostres, si poguéssim passar pel parc... perquè vulguis que no, 

la topografia és bastant diferent i anant en bici es nota molt. Per tant. Si per algun dels 

carrers s’ha de plantejar equipament ciclista, que sigui per aquest per un tema 

topogràfic. 

 
S’esmenta la dificultat per travessar el carrer Balmes.  

Que travessar Balmes és súper important, allà hi ha canalla a diari passant, no només 

canalla, també gent, però que van a l’escola i no es pot passar.  
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2.3  
POTENCIAR L’ITINERARI ENTRE LES ESCOLES I LES ZONES 
ESPORTIVES 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 
POTENCIAR L’ITINERARI ENTRE LES ESCOLES I LES ZONES 
ESPORTIVES ✓ CURT termini 

Comentaris: 
Important: carril bici segregat de dues direccions a Pare Manel Caçador. Potser no cal aparcament 
si es posa en carrils transversals. 
Tenir en compte: una sola direcció + pàrquing caldrà ampliar molt la vorera perquè el desordre 
actual fa que la velocitat es redueixi. 
Debat: 
Es considera important, en aquests carrers, ampliar les voreres per a treure-li l’espai que es guanya 
fent el carrer unidireccional, ja que ara mateix, al tenir dos carrils i aparcaments en les dues 
bandes, fa que els carrils per al vehicle motoritzat sigui estret i per tant, es redueixi la velocitat, de 
manera que s’hauria de mirar que no hi hagi un carril molt ample, ja que això fa que es vagi a més 
velocitat.  

S’haurien d’ampliar molt les voreres perquè si no estem guanyant molt d’espai al cotxe, 

i d’alguna manera, el desordre que hi ha ara, d’aparcament a les dues bandes més les 

dues direccions fa que els cotxes vagin molt a poc a poc i que no ens trobem que per 

endreçar-ho tant ben endreçat, o reduïm secció de calçada o que ens correran més del 

que estan corrent ara.  
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2.4  ITINERARI ACCESSIBLE PG. M. CINTO VERDAGUER 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

ITINERARI ACCESSIBLE PG M. CINTO VERDAGUER ✓ CURT termini 

Comentaris: 
Cal que arribi a les escales de l'Albareda. Ens agradaria anar passant per la zona central. 
Debat: 
Es considera que hi ha un canvi en la tipologia del passeig en el carrer Pare Caçador. Es valora que 
caldria poder caminar per la zona central en tot el passeig Mossèn Cinto Verdaguer, fins a la zona 
de les escoles. Així, es proposa fer-lo accessible i que es puguin creuar els carrers transversals.  

doncs que es pugui travessar entre parterres, que de manera accessible puguis anar 

travessant entre parterres, i que puguis anar fins a dalt de tot. Que no tenim clar...  

No hi ha cap indicador de res, de res. Sorra pel mig... i desprès què fas? Et trobes Pare 

Caçador, què fas? Travesso o no travesso? 

Es planteja el pas de vianants però... 
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2.5  REORDENACIÓ DEL BARRI DE LES PEDRERES 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 

REORDENACIÓ DEL BARRI DE LES PEDRERES ✓ CURT termini 

Comentaris: 
Tenir en compte la necessitat d'arbres i punts repòs i d'aigua, amb objectius de fer els carrers més 
amables. 
Debat: 
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2.6  
REORDENACIÓ DEL BARRI DEL SOLÀ I EL PASSEIG DEL 
TORRENT 

Actuació VALIDACIÓ PRIORITZACIÓ 
REORDENACIÓ DEL BARRI DEL SOLÀ I EL PASSEIG DEL 
TORRENT ✓ MITJÀ termini 

Comentaris: 
La reordenació necessita un canvi de direcció a l'Av. Sant Jordi per evitar tots els cotxes de l'edifici 
de pisos d'Av. Montserrat.  
Cal una sortida per bicicletes d'aquest barri. 
Debat: 
El canvi de direcció de l’avinguda Sant Jordi es veu important perquè els veïns del bloc de pisos 
de l’Av. Montserrat tenen l’aparcament al costat de la carretera, i actualment han de travessar per 
dins el barri per arribar a l’aparcament, i aquest canvi ho podria evitar.  
Es considera que la sortida del barri del Solà per a bicicletes ha de ser per Passeig del Torrent.  
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4. ANNEX I: Resultats del qüestionari realitzat per l’ajuntament abans de 

les sessions de participació  

 

 

 

PREGUNTES DEL QÜESTIONARI 
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RESUM DE LES RESPOSTES OBTINGUDES:  
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