
 

ACTA GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT - BARRI DE MIRA-SOL 2017 
 
DATA: 6 de juliol de 2017 – 20 hores 
LLOC: Casal de Mira-sol 
 
ASSISTENTS: 
 
Xavier Barbany, Sotspresidència del Consell de Barri i Associació de Veïns Sant Joan 
Josep Lluis Lolo, Associació de Propietaris i Veïns de Mas Gener  
Josep Martí, Associació de Propietaris i Veïns de Mas Gener  
Iona Casadevall Hunter, Associació de veïns de Can Mates 
Magali Robin, Associació de Veïns Can Cabassa 
 
Dels Partits Polítics: 
 
Andreu Ares, PDeCat 
Josep Maria Angel, ICV 
Neus Valero, Cs 
 
De l’Ajuntament: 
 
Albert Muratet i Casadevall, cap del Servei de Mobilitat 
Blanca Gutiérrez i Monzonís, tècnica d’Acció als Barris 
 
 
TEMES TRACTATS 
 
Albert Muratet fa repàs dels punts de l’ordre del dia comentant l’estat dels projectes i de 
cada punt. Es mira la cartografia i fotografia aèria aportada per l’Albert per tal de 
concretar espacialment les demandes dels participants en el Grup de Treball. 
 
Ordre del dia dels temes tractats: 
 

1. Entorn del tanatori, velocitat dels vehicles a la corba i pas de vianants (M.Carmen 
Ardid). 

Proposta col·locar coixins berlinesos i un pas de vianants, av. Montserrat Roig davant 
del Tanatori. Es col·locaran dos coixins berlinesos i senyals badem i 30 de límit de 
velocitat. El pas aixecat te dos problemes: els aigües que s’han de fer passos per 
evacuar  i el soroll de la caixa dels camions que cau quan passen cosa que amb els 
coixins berlinesos no passa.  

2. Accés a l'estació Hospital General, camí des del tanatori: brutícia, il·luminació, 
vigilància/ seguretat (MCarmen Ardid). 

Depèn de Qualitat Urbana, Victor Martínez. 

 



 

3. Carrer Cadí, hauria de ser un sol sentit, entrada des d'Av Montserrat Roig (Mcarmen 
Ardid). Es considera que és raonable la proposta. 

4. Accessos pàrquing de terra (Hospital General). Entrada i sortida diferenciades. (AV 
Can Cabassa). 

Es valoren fer l’entrada i la sortida més ampla per evitar col·lapses al carrer.  

5. Places de pàrquing de la carrer d’Arnau de Vilanova. Canviar la posició de 
l'aparcament en bateria (/ / / enlloc de I I I I ) per tema de visibilitat al sortir (AV Can 
Cabassa). 

Es discuteix la disposició dels aparcaments i les afectacions a la mobilitat de la zona. 
Deixar l’aparcament com està i posar senyalització. Posar en semibateria i afegir 
senyalització. 

6. Ordenació viària del sector 11-13 (Mobilitat). Proposat per Albert Muratet. 

Explica la proposta i metodologia de posada en marxa. Enviar cartes informatives de la 
proposta als veïns per tal que puguin fer suggeriments a un correu electrònic. Detalla 
els carrers on canviaran de doble sentit de circulació a un sol sentit  i les zones 
d’aparcaments alternes per tal de pacificar el trànsit. 

7. Línia 2 de l'autobús és molt llarga de tornada al centre al barri. S'hauria de mirar 
d'ajustar aquest temps amb un altre línia d autobús. (AVV Can Mates). 

Desdoblar la línia, 2 -1 que dona servei a  Volpelleres i la 2-2 a Can Mates. Ha hagut un 
problema de compra d’autobusos, que ja està resolt i esperem poder posar-lo en marxa 
al més aviat possible.  

8. Actualment molta gent del barri treballa i porta els nens a l'escola a la zona del polígon 
de Can Sant Joan. Hi hauria la possibilitat de que hi hagués transport públic del barri 
fins aquesta zona? (AVV Can Mates). 

Aquest 2017-2018 es farà una inversió molt gran a Can Sant Joan, de 3 milions d’euros 
que consistirà en posar  il·luminat, voreres, carril bici, i poder travessar el pont de l’AP7 
a peu i en bicicleta. Combatre el cotxe i potenciar el transport públic. Potenciarem 
l’autobús llançadora i el ferrocarril. Si es fa transitable amb el pont de l’AP7 i permeable 
podrà la gent passar a les tres escoles.   

S’està estudiant la implantació d’autobusos llançadores des de Can Sant Joan i el centre 
del poble, de matí i mig dia. 

S’està estudiant un servei de bicicletes des de les estacions. Des de l’Estació d’Hospital 
General HGC que comuniqui amb les empreses de Can Sant Joan. Aquesta estació està 



 

adquirint molta importància ja que la línia de ferrocarril de Terrassa ha ampliat en tres 
estacions i connecta amb la línia de Manresa, pot connectar amb l’estació HGC. 

9. Adequació del camí escolar del c/Vallseca anat cap a l'Escola d'Arquitectura. Creuant 
la carretera de Vallvidrera. Aquest any passat va haver un atropellament d'un bebè i un 
nen de 3 anys. S'hauria de mirar. (AVV Can Mates). 

Ens vam reunir amb la senyora, al nen no li va passar res. 

S’ensenya la proposta de solucionar el tema. S’exposa el projecte de pacificació del 
trànsit al carrer de Vallseca que consisteix en la instal·lació de dos coixins berlinesos 
abans de la rotonda de la plaça de les Portadores a la cruïlla de la carretera de 
Vallvidrera. 

La solució definitiva de fer la vorera és cara. La parcel·la és privada i està sense 
urbanitzar i quan el titular ho faci haurà de fer les actuacions urbanístiques 
corresponents inclosa la vorera. Es podrà fer un pas provisional. Intervenir aquí suposa 
moviments de terres i una despesa per a una obra provisional ja que el titular haurà de 
fer-la quan urbanitzi, no obstant això l’Ajuntament farà les obres necessàries per ampliar 
el pas amb una vorera provisional de sauló. 

A la part de l’Escola d’Arquitectura està previst fer la vorera i habilitar aparcaments en 
línia. 

10. Carrer Avila, entre St. Albert i Passeig de l'Habana es de doble direcció. Quan un 
cotxe entra des de la Rambla del Jardí a Passeig de l'Habana per girar a la dreta per 
entrar al carrer Àvila es troba els cotxes que li venen de cara pel Carril Esquerre produint-
se ensurts i frenades (AVV Sant Joan).  

És un tema que es podria modificar. És un tram del carrer que te dos sentits. Caldria fer-
lo d’un sol sentit i fer aparcaments, seria fer la mateixa estratègia que a les altres zones. 
Farem una proposta sobre els canvis en aquest tram de via i la presentem. 

11. Dins del barri de Mira-sol hi ha molt poques senyalitzacions indicant com arribar a la 
AP-7 Girona Tarragona, Túnels de Vallvidrera E-9 i tampoc que indiquin la forma 
d'arribar al HGC. Es molt freqüent trobar vehicles perduts per dins del barri preguntant 
per aquests tres punts. (AVV Sant Joan). 

Cal fer una revisió de la senyalització de Mira-sol i renovar-la. Els senyals haurien d’estar 
ubicats a la xarxa bàsica. 

Explicació de la senyalització verd que prové de fons europeus, encara no està acabat, 
és per això que no s’entén. Des de l’AP7, CIT-1, 2, 3. Consisteix en la senyalització dels 
polígons empresarials, per exemple, Can Sant Joan és 3B, hi ha un de Mira-sol centre 
3, senyals que s’indicaran des de l’autopista però encara no hi són.  Estan col·locades 



 

en totes les carreteres de la Generalitat i Diputació, quan hi estiguin les de les carreteres 
i autopistes de l’Estat s’entendrà millor. 

12. Millora i allargament de l'Av. Can Fontanals, a fi que mitjançant un pont, es pugui 
accedir a l'Av de Montserrat Roig, això facilitaria la circulació i desembús de la rotonda 
de l'Eroski que moltes vegades queda col·lapsada. (AVV Sant Joan). 

És un projecte molt gran que ja està plantejat, és molt car i es farà amb els pressupostos 
de l’Ajuntament o amb el desenvolupament urbanístic de Can Fontanals. 

13. L'entrada a Mira-sol des de Els Túnels de Vallvidrera (E-9) no té un espai central de 
seguretat per poder girar a l'esquerra amb més seguretat. (AVV Sant Joan). 

La proposta es estudiar és repartir el carril d’incorporació en dos meitats una pels que 
entren i una altre pels que surten i cabrien uns 3-4 cotxes en cadascuna. 

Temes tractats que no hi eren a l’ordre del dia 

1. Al carrer d’Aragó s’hauria de canviar els aparcaments i els contenidors. 
Resposta: ho mirarem. 

2. Pàrquing del CAP Turó de Can Mates.  

El solar del costat del CAP. PROMUSA estan fent un projecte de places 
d’aparcament, possiblement de tarifa tova per promoure la rotació del vehicles i 
que no estigui ple, per tal de fer-lo servir preferentment pels usuaris del CAP. 

3. Albert Muratet comenta l’esquema de la proposta del pas sota l’AP7 que va a 
Rubí, que el Ministeri de Foment ha cedit a l’Ajuntament fa un mes, cosa que 
permet fer els projectes adients, però s’ha de demanar permís a causa de les 
afectacions que es poden produir a l’autopista. 

4. Pintura a la baixada del pont.  Encara no s'ha pintat la baixada del pont, que a la 
nit no es veu res.  

Albert contesta, que ja està pintat. Però comenten el veïns que no és veu bé. 
L’Ajuntament pintarà més senyalitzacions a la calçada.  

5. També fa l’exposició del projecte de Carril Bicicleta de l’Escola Catalunya fins a 
Mas Gener (Plaça dels Pins). La proposta és també fer una planificació de tot 
Mira-sol. 


