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ACTA DEL GRUP DE TREBALL DEL PROJECTE DE CARRILS BICI DEL CONSELL DE 
BARRI MIRASOL 
 
Data:  05/02/2018  
Hora: 19h-21h 
Lloc: Casal Mira-sol   
 
 
Objectiu de la sessió 
La sessió és convoca per a treballar i desenvolupar juntament amb els veïns i veïnes 
interessats les diferents propostes de carrils bici per al barri de Mira-sol. 
 
Es convoca als representants del Consell de Barri, les escoles i AMPA de Mira-sol i els veïns 
i veïnes que han demanat ser informats a través del qüestionari sobre carrils bici que s’ha 
distribuït via web. 
 
Assisteixen:  
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat: 
Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris: Marina Casals  
Cap del servei de mobilitat: Albert Muratet 
Tècnic d’Acció als barris: Ester Castanyer 
 
Empresa consultora: 
Jordi Castelló, de l’empresa VAIC, assisteix en qualitat de consultor-redactor del projecte de 
carrils bici a Mira-sol. 
 
Membres del Consell de Barri, entitats i veïns/es: 
Immaculada Valderrama, AAVV Sant Joan de Mira-sol 
Magali Romin, AAVV de Can Cabassa 
Iona Casadevall, AAVV Can Mates 
Josep Lluís Lolo, APV Mas Gener 
Representant de l’AMPA de l’Escola Catalunya 
Ernest Vidal, Assamblea de la Bici 
Jose Carlos Casanova, ICV 
Eva Lafuente, ERC-MÉS 
Veïnes i veí del C/ Pompeu Fabra 
5 Persones que han respost el qüestionari 

 

Ordre del dia   
 

1. Resultats qüestionari de priorització de carrils 

 

Marina Casals, Sots directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris, recorda 

breument els resultats de l’enquesta sobre carrils bici  que s’ha fet arribar als membres 

del Consell de Barri, a les escoles i AMPA del barri i a través de les xarxes socials.  
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S’explica quins seran els traçats que es podran executar amb els diners disponibles: 

1. Carril bici de Can Cabassa fins al Casal, Escola Catalunya i camp de futbol, passant 
per Passeig del Roser 
 

2. Itinerari ciclable al barri de Can Mates. Connectant l’Escola Turó de Can Mates fins a 
Mira-sol Centre i l’estació FGC de Mira-sol. 
 

3. Itinerari ciclable al barri de Can Mates. Connectant l’Escola Turó de Can Mates amb tot 
el barri de Can Mates. 

 

2. Treball de propostes de carrils i intervencions assistents 

 

Jordi Castelló (empresa VAIC), consultor redactor del projecte de carrils bici de Mira-sol, 

explica les possibles solucions tècniques de cada un dels carrils bici proposats. 

 

Prèviament explica el gran potencial que té impulsar el desplaçament en bicicleta a les 

generacions més joves, ja que inicia un canvi de mobilitat de cara al futur. Alhora, les 

possibilitats que presenta ja el barri de Mira-sol pel que fa a la seva orografia i les 

connectivitats més enllà del barri. Des de Mira-sol es podria anar en bici al polígon de Can 

Sant Joan o a Rubí amb pocs minuts. 

 

Les solucions tècnics es basen principalment en dos propostes: 

- Carril bici segregat per calçada 

- Carrer bici pacificat, on bicicletes i cotxes comparteixen calçada. Finalment no s’aplica 

de forma específica. 

- Vorera compartida. De forma puntual on les condicions de les voreres ho permetin.  

 

Es detallen els diferents traçats: 

1. Carril bici de Can Cabassa fins al Casal, Escola Catalunya i camp de futbol, passant 
per Passeig del Roser (d’av. Montserrat Roig al camí de Sant Cugat al Papiol) i camí 
de Sant Cugat al Papiol (des de Pg. Roser fins a c/ Vitòria).  
 
Serà un carril bici segregat en calçada que arribarà fins a enllaçar amb el carril bici ja 
existent al Camí de Sant Cugat al Papiol i C/ Victòria. La proposta es concreta a 
través de reduir unes places d’aparcament al Passeig del Roser i treure un sentit de 
circulació al Camí de St Cugat al Papiol només davant de l’escola. Les mesures s’han 
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estudiat per no generar unes dificultats de mobilitat important i per minimitzar la 
pèrdua de places d’aparcament. 
 
La proposta preveu augmentar la seguretat per a vianants al llarg del recorregut, 
incorporat reductors de velocitat, passos de vianants i millorar els creuaments.  
 
També preveu fer unes places d’aparcament ràpid (màxim 2 min.) per desencotxar 
als infants just davant de l’escola. 

 
2. Itinerari ciclable al barri de Can Mates. Connectant l’Escola Turó de Can Mates fins 

a Mira-sol Centre i l’estació FGC de Mira-sol. Passant pel carrer del Bell Indret i 
enllaçant amb el carril bici existent del Camí de Sant Cugat al Papiol i Av. Montserrat 
Roig. 
 

3. Itinerari ciclable al barri de Can Mates. Connectant l’Escola Turó de Can Mates amb 
tot el barri de Can Mates, passant pel carrer de Josep Irla, C/ Josep Tarradelles i C/ 
de Vallseca, i enllaçant amb el carril existent a av. Pompeu Fabra i Av. Monserrat 
Roig.  
 
Els dos itineraris seran itineraris senyalitzats en voreres compartides, doncs es 
disposa de voreres amples que permeten conviure amb seguretat vianants i ciclistes. 
Es posarà senyalització vertical indicant que és un espai per a bicicletes i vianants, 
però on el vianant té prioritat. 

 

Principals aportacions i comentaris dels assistents: 

- Pregunten si hi ha una normativa que estableixi quants quilòmetres de carril bici ha de 

tenir el municipi i quants quilòmetres està previst fer. 

o Jordi Castelló explica que tant la normativa catalana com l’europea prioritzen 

la mobilitat sostenible. Albert Muratet afegeix que ara hi ha més de 30 km de 

carril bici a Sant Cugat i que està previst fer-ne uns 15 més, molts dels quals 

per connectar amb Can Sant Joan. 

- Els veïns i l’AMPA expressen preocupació pel fet que s’eliminin llocs per aparcar. 

Tenen por que passi com al carrer Vitòria, on els cotxes aparquen a sobre del carril 

bici. 

o S’aclareix que no serà possible aparcar a sobre del carril. 

- Es pregunta si hi ha previsió de retocar les cantonades de la rotonda del camp de 

futbol. 

o Es preveu intervenir en les dues cantonades per on passa el carril bici. Les 

altres no, doncs no formen part del projecte i representarien un cost afegit. 
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- Es demana com s’evitarà que el carrer es converteixi en una via ràpida quan passi a 

ser d’un sol sentit de circulació. S’explica que es posaran coixins berlinesos. 

- Preocupació perquè es generin problemes de circulació entorn l’Escola Catalunya. 

Demanen si hi anirà la guàrdia urbana per vetllar perquè no hi hagi problemes. 

o Precisament la solució s’ha definit per millorar la seguretat del vianant i dels 

infants, als creuaments i passos de vianants, i reduint el trànsit de pas davant 

de l’escola.  

- Pregunten si es garanteix que el bus pugui arribar fins a l’escola o si s’ha previst 

modificar els itineraris. Es respon que no hi ha previsió de modificació d’itineraris. 

- Preocupació per l’amplada del tram afectat del camí de Sant Cugat al Papiol. Es veu 

massa estret perquè convisquin el carril de circulació, aparcament, carril bici i voreres. 

Es respon que al reduir un sentit de circulació hi caben tots els usos, es revisaran les 

amplades per acabar de garantir la seguretat de cada modalitat. 

- Pels trams d’itineraris ciclables a Can Mates, proposen una senyalització més clara 

que els vianants tenen prioritat per davant els ciclistes. Es tindrà en compte, però les 

senyals homologades són unes concretes. 

- Es demana que s’envii cartes als veïns dels carrers implicats. Està previst fer-ho, com 

en les actuacions que realitza sempre mobilitat. 

- Proposen fer algun curs o taller per sensibilitzar i informar tothom dels nous espais de 

convivència entre vehicles, bicis i vianants. Es comenta que la proposta també va 

sorgir a la reunió amb l’escola, es tindrà en compte. 

- Cal mirar les voreres del C/ Vallseca, doncs hi ha sots. 

 

Un cop tractats tots els temes i dubtes relatius al projecte, s’acorda que s’informarà als veïns 

dels carrers implicats i es tancarà el projecte amb el conjunt d’aportacions. 

 

Finalitza la sessió a les 21.10h. 
 
 


