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1.	Introducció	
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Aquest	document	recull	els	resultats	obtinguts	a	la	sessió	de	presentació	i	debat	de	les	propostes	de	

mesures	a	incorporar	al	futur	pla	de	mobilitat	sostenible	de	Moià,	realitzada	el	dia	25	de	novembre	

de	2017.		

	

També	 s’incorporen	 els	 comentaris	 i	 propostes	 recollits	 a	 través	 de	 l’espai	 web	 del	 procés	

participatiu.	

	

El	document	que	teniu	a	les	mans,	s’estructura	en	els	següents	blocs:		

-	 Introducció	

-	 Presentació	dels	aspectes	metodològics	de	la	sessió	de	debat	

-	 Presentació	dels	resultats	del	debat	en	els	grups	de	treball		

-			Valoracions	del	taller	participatiu	

-			Recull	d’aportacions	al	web	del	procés	participatiu	
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2.	Aspectes	metodològics	
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2.1.	DIFUSIÓ,	CONVOCATÒRIA	I	ASSISTÈNCIA	REGISTRADA	

La	celebració	de	la	Sessió	de	Debat	de	les	propostes	del	Pla	de	Mobilitat	ha	comptat	amb	una	difusió	

prèvia	a	la	celebraciód’aquesta,	que	s’ha	articulat	a	través	dels	mecanismes	a	l’abast	de	l’Ajuntament	

de	Moià:	

	

• Pàgina	web	municipal			http://www.moia.cat/5656-2/		

	

	

	

Des	 de	 la	mateixa,	 tota	 la	 ciutadania	 ha	 pogut	 consultar	 i	 descarregar-se	 la	 documentació	

elaborada	per	 l’equip	redactor	del	PMUS,	així	com	formalitzar	 la	seva	 inscripció	al	 taller	de	

mesures	i	fer	aportacions	al	pla.	

	

• 	Xarxes	socials.	També	s’ha	fet	ressò	de	l’acte	a	través	de	les	xarxes	socials	municipals:	Twitter	

i	Facebook	
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• 	Invitació	 a	 participar	 a	 les	 entitats	 del	 teixit	 associatiu	 del	 municipi,	 especialment	 les	

vinculades	a	la	mobilitat,	i	a	persones	incloses	en	el	registre	ciutadà	de	participació.	

	

L’assistència	registrada	a	la	sessió	deliberativa	ha	estat	de	25	persones.	
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2.2.	ORDRE	DEL	DIA	DE	LA	SESSIÓ	DE	DEBAT	

La	sessió	s’ha	celebrat	el	dia	25	de	novembre	de	2017	a	Can	Carner	amb	el	següent	ordre	del	dia:	

9:50	h	 (15’)	 Recepció	de	les	persones	assistents		

10:05	h	(5’)	 Presentació	institucional.	Ajuntament	de	Moià	

10:10h	 (5’)	 Presentació	de	la	dinàmica	a	desenvolupar	durant	la	sessió.	EDAS	

10:15	h	(25’)	 Presentació	de	les	propostes	de	mesures	del	PMUS.	INTRA	

10:40	h	(5’)	 Distribució	de	les	persones	assistents	en	grups	de	treball.	EDAS	

10:45	h	(130’)	 Debat	de	les	propostes	de	mesures.	EDAS	

12:55	h	(20’)	 Posada	en	comú.	EDAS	

13:15h			 Tancament	de	la	sessió.		

	

	
2.3.	CONTINGUT	I	ORGANITZACIÓ	DEL	DEBAT	

La	sessió	s’ha	organitzat	en	dos	moments	principals	amb	les	següents	finalitats:	

1. Breu	presentació	per	part	de	l’equip	redactor	per	recordar	els	aspectes	més	destacables	de	la	

proposta	tècnica	d’avanç	del	PMUS.	Aquest	ha	estat	el	contingut	base	per	al	debat	posterior.	

Aquesta	informació	es	va	fer	accessible	a	la	pàgina	web	municipal,	abans	de	la	celebració	de	

la	sessió	de	debat.		

	
	

2.	 Treball	en	dos	grups	dinamitzats	pel	personal	de	 l’equip	d’EDAS,	per	 tal	de	debatre	 la	proposta	

tècnica	presentada	prèviament.	El	debat	va	comptar	amb	el	suport	tècnic	de	l’equip	redactor	del	

PMUS	en	aspectes	relacionats	amb	la	mobilitat.		
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El	 treball	 desenvolupat	 en	 els	 grups	 es	 va	 centrar	 en	 debatre	 les	 estratègies	 concretes	 i	 solucions	

plantejades	 en	 cada	 àmbit	 de	 la	mobilitat,	 recollint	 les	 esmenes	 i	 suggeriments	 que	 es	 poguessin	

presentar.	Com	a	suport	pel	debat	cada	un	dels	grups	s’ha	disposat	de	plànols	en	els	quals	estaven	

representades	gràficament	les	propostes	definides	a	l’avanç	del	PMUS.	

Els	àmbits	i	temes	sobre	els	quals	es	va	centrar	el	debat	són:	

-	Mobilitat	a	peu;		

-	Mobilitat	amb	bicicleta;		

-	Mobilitat	amb	transport	públic;		

-	Mobilitat	amb	vehicle	privat	(inclou	jerarquització	viària,	aparcament	i	mercaderies).	

Altres	aspectes	com	la	seguretat	viària	o	les	mesures	ambientals	s’han	tractat	de	manera	transversal	

en	tots	els	blocs.	
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3.	Resultats	de	la	sessió	de	

debat	de	mesures	
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En	aquest	apartat	es	presenten	les	aportacions	realitzades	als	dos	grups	de	debat	organitzats	durant	

la	 sessió	 participativa,	 agrupades	 en	 àmbits	 temàtics.	 Totes	 les	 aportacions	 recollides	 en	 aquest	

apartat	 són	 de	 persones	 participants	 en	 el	 taller	 amb	 l’objectiu	 de	 complementar,	 ampliar	 o	

plantejar	alternatives	a	les	propostes	realitzades	per	l’equip	redactor.	

Les	propostes	han	estat	realitzades	generalment	de	manera	individual,	i	han	estat	acceptades	per	la	

resta	de	participants,	si	no	s’indica	el	contrari.		

	
3.1.	BUIDAMENT	DEL	GRUP	1	

El	debat	en	el	grup	ha	estat	viu	i	ha	permès	recollir	múltiples	aportacions	sobre	els	diferents	modes	

de	mobilitat.		A	continuació,	es	detallen	i	classifiquen	les	diferents	aportacions	tenint	en	compte	els	

eixos	de	reflexió	plantejats:	

	

ÀMBIT	1:	MOBILITAT	A	PEU	

	
Les	principals	propostes	de	mesures	en	l’àmbit	de	la	mobilitat	a	peu	debatudes	han	estat:	
	
Augmentar	la	superfície	i	la	qualitat	de	la	xarxa	de	vianants	

•En	 general	 es	 recull	 acord	 respecte	 les	 propostes	 de	 millora	 de	 la	 Mobilitat	 per	 a	 vianants	 i	 la		

proposta	de	generar	una	xarxa	de	vianants.	

•	Es	 comenta	 el	 mal	 estat	 en	 que	 es	 troben	 la	 majoria	 dels	 carrers	 de	 la	 ciutat,	 amb	 voreres	 molt	

estretes,	dificultant	així,	 l'accessibilitat	de	persones	amb	mobilitat	reduïda	 i	els	cotxets	dels	nadons,	

com	són,	el	 cas	del	 carrer	Sant	Sebastià,	Sant	Pere,	del	Remei,	Av.	de	 la	Vila,	Santa	Magdalena.	 	Es	

reclama	eixamplar	totes	les	voreres	i	millorar	l'accessibilitat,	tal	i	com	especifiquen	les	mesures	del	Pla	

d’Acció.	

•	Pel	que	fa	a	 l’actuació	de	millora	de	 la	mobilitat	 	de	vianants	a	 la	plaça	Catalunya,	donat	que	és	un	

espai	 amb	 una	 secció	 ampla,	 es	 plantegen	 dues	 opcions:	 mantenir	 aparcaments	 i	 circulació	 de	

vehicles	en	sentit	únic,	o	bé	que	sigui	de	doble	sentit,	però,	sense	espai	per	estacionaments.	

	
Millorar	l’accessibilitat	i	arranjament	de	voreres	

Les	persones	integrants	del	grup	manifesten	el	seu	acord		amb	les	propostes	platejades	en	aquest	punt.	

Així	mateix	es	va	postular	la	demanda	que	el	nou	pla	de	mobilitat	tingui	en	compte	les	persones	amb	

cadires	de	rodes	i	mobilitat	reduïda	a	l'hora	de	remodelar	i	planificar	els	carrers,	afegint	rampes	a	les	

voreres.	

	
Adequació	i	implantació	de	nous	passos	de	vianants	

•	En	relació	a	 l'avinguda	de	 la	Vila	es	planteja	que	és	un	carrer	conflictiu	doncs	 té	molta	densitat	 	de	

trànsit,	 tant	 de	 vehicles	 com	 de	 vianants.	 En	 aquest	 sentit	 es	 recull	 la	 necessitat	 d'eixamplar	 les	
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voreres	 d'aquesta	 avinguda	 o	 bé	 fer-lo	 de	 sentit	 únic.	 Un	 aspecte	 concret	 comentat	 en	 relació	 a	

aquesta	avinguda	és	l’existència	d’un	pas	de	vianants	que	es	troba	just	a	la	sortida	dels	vehicles	i	hi	ha	

poca	visibilitat	de	pas.	Es	demana	desplaçar-lo	o	impedir	l'estacionament	dels	vehicles.		

•		Es	manifesta	que	cal	millorar	el	pas	de	vianants	que	es	troba	en	la	plaça	de	Moianès	en	la	confluència	

amb	el	carrer	Santa	Magdalena,	ja	que	es	considera	que	no	hi	ha	prou	espai	per	passar.	

•		També	es	recull	que		la	confluència	de	l’avinguda	de	l’Escola	Pia	amb	el	carrer	del	Comerç	és	un	punt	

on	 es	 genera	 perillositat	 per	 als	 vianants	 a	 causa	 de	 l’estretament	 de	 la	 vorera	 i	 la	 presència	 de	

vehicles	estacionats	que	limiten	la	visibilitat	per	als	vehicles	que	circulen.	En	aquest	sentit	es	reclama	

ampliar	la	vorera	i	evitar	l’estacionament	de	vehicles	en	aquest	punt.	

	

Establir	criteris	per	adequar	i	reubicar	el	mobiliari	urbà	segons	els	criteris	d’accessibilitat	

	 •		Es	va	incidir	en	la	manca	de	bancs,	sobretot	en	les	avingudes	principals	de	la	ciutat,	com	l’avinguda	

de	la	Vila.	

	
Millorar	la	seguretat	a	les	cruïlles	

•	S'incideix	en	la	manca	de	senyalització	i	mesures	de	seguretat	en	els	punts	més	conflictius	i	perillosos	

de	la	ciutat,	com	són	la	carretera	de	Manresa	i	l'AV.	de	la	Vil·la,	on	no	es	respecta	el	límit	de	velocitat	

actual.	 Per	 tant,	 es	 demana	 implementar	 elements	 físics	 i	 sancionadors,	 com	 pot	 ser	 un	 radar	

fotogràfic,	que	obligui	els	vehicles	a	reduir	la	velocitat.	

	
Intervenció	en	el	carrer	Sant	Sebastià	

•	En	 relació	 amb	 el	 carrer	 Sant	 Sebastià	 s’ha	 plantejat	 tres	 possibles	 actuacions	 per	 tal	 d’evitar	 els	

problemes	 que	 es	 generen	 sobretot	 coincidint	 amb	 les	 hores	 d’entrada	 i	 sortida	 de	 les	 escoles.	 La	

major	part	de	les	persones	participants	en	el	grup	han	manifestat	que	consideren	que	la	millor	opció	

per	 intervenir	 en	 aquest	 carrer	 seria	 la	 de	 tancar	 l’accés	 en	 vehicle	 privat	 de	manera	 permanent,	

permetent	només	l’accés	en	cotxe	a	veïns/es,	guals	i	càrrega	i	descàrrega	de	mercaderies.	Tot	i	això	

dues	 de	 les	 persones	 participants	 consideren	que	 seria	millor	 restringir	 l’accés	 en	 vehicle	 privat	 en	

coincidència	amb	els	horaris	d’entrada	i	sortida	d’escola.	

No	es	recullen	aportacions	en	relació	a	la	resta	de	temes	d’aquest	àmbit.	
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ÀMBIT	2:	MOBILITAT	EN	BICICLETA	

	
Les	 aportacions	 en	 relació	 a	 les	 propostes	 de	 la	 mobilitat	 en	 bicicleta	 s’han	 centrat	 en	 els	 següents	

aspectes:	

	
Desenvolupar	una	xarxa	ciclista	de	connexió	amb	els	polígons	industrials	(eixos	cívics)			

• La	major	part	de	les	persones	participants	manifesten	reserves	respecte	la	proposta	d’eix	cívic,	ja	que	

es	considera	que	no	haurien	de	conviure	en	un	mateix	àmbit	els	vianants	i	els	usuaris	de	la	bicicleta.	

Consideren	que	seria		millor	habilitar	una	vorera	per	a	vianants	i	un	carril	per	a	bicicletes	segregat	

però	sobre	la	calçada.	

• Per	altra	banda	es	considera	que	caldria	que	els	carrils	bici	que	es	creïn	siguin	de	doble	direcció.	

	
	

ÀMBIT	3:	MOBILITAT	EN	TRANSPORT	COL·LECTIU	

	
No	 s’han	 recollit	 comentaris	 respecte	 a	 les	 propostes	 de	 mesures	 presentades	 en	 relació	 al	 transport	

col·lectiu.	

	

ÀMBIT	4:	MOBILITAT	EN	VEHICLE	MOTORITZAT	

	
Respecte	a	l’actualització	de	la	jerarquització	viària,	la	reordenació	del	trànsit	i	altres	mesures	en	relació	al	

vehicle	motoritzat	es	recullen	els	següents	comentaris:	

	
Definir	la	jerarquització	viària:	Pla	de	circulació	

•	Es	proposa	un	criteri	general,	para	limitar	la	velocitat	de	vehicles	entre	20	–	30	km/h	en	hores	puntes,	

en	tots	aquells	trams	pròxims	a	escoles,	camp	de	futbol	i	passos	de	vianants,	especialment	en	el	pas	de	la	

carretera	de	Manresa	i	AV.	de	la	Vila,	per	afavorir	la	mobilitat	i	models	sostenibles	per	tota	la	ciutat.	

•	També	es	recull	la	proposta	que	el	carrer	del	Remei	sigui	una	via	de	màxim	20Km/h	doncs	condueix	a	

equipaments	esportius	i	és	molt	transitada	per	la	canalla.	

•	Es	considera	que	caldria	limitar	de	manera	efectiva	la	velocitat	a	totes	les	vies,	doncs	es	valora	que	els	

vehicles	excedeixen	la	velocitat	permesa,	especialment	a	la	carretera	de	Manresa,.	

		
Pla	de	sentits	únics	de	circulació	

La	proposta	plantejada	és	ben	valorada	en	general	perquè	millora	la	seguretat	vial.	Es	recullen	comentaris	

sobre	el	fet	que	fa	uns	anys	(15	anys)	es	va	modificar	el	sentit	d’alguns	carrers	i	es	considera	que	aquella	

intervenció	no	va	ajudar	a	millorar	la	mobilitat.	En	aquest	sentit,	alguna	de	les	persones	integrants	del	
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grup	considera	que	s’hauria	de	tornar	a	la	situació	anterior.	

	
Pla	de	centre	(pacificació)	

Totes	 les	 persones	 integrants	 del	 grup	 valoren	 positivament	 la	 proposta	 plantejada	 pel	 PMUS	 de	

pacificació	del	centre		si	es		permet	l’accés	a	veïnat,	guals,	comerciants	i	proveïdors.	En	aquest	sentit	es	

manifesta	de	manera	general	que	veurien	bé	que	el	tancament	es	realitzés	durant	tota	la	setmana	i	no	

només	en	cap	de	setmana	com	es	planteja	inicialment.			

Relacionat	amb	aquesta	proposta	es	recull	la	demanda	d’eixamplar	la	via	o	impedir	l’estacionament	just	

enfront	de	l’entrada	de	l’Ajuntament.	Aquest	és	un	punt	que	es	preveu	que	sigui	de	doble	direcció	i	es	

considera	que	és	molt	estret.	

	

	
Control	de	la	indisciplina	de	l’aparcament	a	la	via	pública	

•Es	 proposa	 treure	 les	 places	 d'estacionament	 en	 tots	 aquells	 carrers	 estrets,	 per	 tal	 de	 garantir	

l'accessibilitat	i	el	pas	de	vianants.	

	
Pla	de	senyalització	

•	Es	manifesta	que	a	la	confluència	entre	el	carrer	Estevanell	i	del	P.	Llogari	Picañol,	es	produeixen	molts	

accidents	per	la	manca	de	senyalització.		

	

	

ALTRES	QÜESTIONS	

	

Es	comenta	que	seria	eficients	campanyes	de	sensibilització	o	algun	tipus	de	mesura,	sobretot	pels	més	

petits,	 del	 benefici	 i	 possibilitats	 que	 suposa	 un	 model	 de	 ciutat	 per	 als	 vianants,	 fomentant	 així,	 la	

mobilitat	a	peu	

Conscienciar	en	els	beneficis	d’anar	a	peu.	
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3.2.	BUIDAMENT	DEL	GRUP	2	

El	debat	en	el	grup	ha	estat	viu	i	ha	permès	recollir	múltiples	aportacions	sobre	els	diferents	modes	

de	mobilitat.		A	continuació,	es	detallen	i	classifiquen	les	diferents	aportacions	tenint	en	compte	els	

eixos	de	reflexió	plantejats:	

	

ÀMBIT	1:	MOBILITAT	A	PEU	

	
Les	principals	propostes	de	mesures	en	l’àmbit	de	la	mobilitat	a	peu	debatudes	han	estat:	
	
Augmentar	la	superfície	i	la	qualitat	de	la	xarxa	de	vianants	

• En	general	es	recull	acord	respecte	el	fet	que	les	voreres	del	centre	són	molt	estretes	i	la	gent	no	

pot	 	 passar.	 En	 aquest	 sentit	 es	 recullen	 diferents	 testimonis	 de	 carrers	 sobre	 els	 quals	 es	

considera	que	cal	fer	actuacions	de	millorar	per	afavorir	la	mobilitat	dels	vianants:	

- Falten	voreres	al	carrer	de	la	Tosca	i	el	carrer	de	Sant	Pere.	

- Les	voreres	cap	al	camí	de	 les	Creus	sempre	estan	plenes	d’	herbes	 i	són	molt	estretes.	 	S’ha	

d’ajustar	l’amplada	de	la	calçada	i	voreres	per	bicicletes,	cotxes	i	vianants.	

- Es	considera	que	cal	fer	les	voreres	més	amples	al	carrer	Palau	i	al	carrer	del	Forn,	adaptar	bé	

el	nucli	històric	i	que	fos	més	còmode	per	passar	i	pacificar	el	trànsit	de	vehicles	a	20	per	hora.		

- Es	recull	 la	proposta	de	pintar	amb	diferents	colors	sobre	la	vorera	i	calçada	els	itineraris	que	

poden	realitzar	els	cotxes	i	els	vianants	

• Totes	les	persones	del	grup	consideren	que	l’actuació	de	millora	de	les	voreres	que	s’inclou	en	el	

PMUS	 s’ha	 de	 fer	 prioritzant	 els	 carrers	 que	 estan	pitjor,	 aquelles	 per	 on	no	poden	passar	 les	

cadires	de	rodes	ni	la	persona	que	pugui	ser	acompanyant.	

• Es	 recull	 la	 proposta	 de	 convertir	 en	 zona	 de	 vianants	 el	 carrer	 Tosca,	 permetent	 l’accés	 en	

vehicle	als	veïns	que	hi	resideixen.	

	

Adequació	i	implantació	de	nous	passos	de	vianants	

• La	majoria	dels	participants	comenten	que	en	els	camins	escolars	falta	pintar	els	passos	de	

vianants,	arreglar	els	desnivells	i	fer	voreres.	Encara	no	estan	fets	els	camins	escolars	i	haurien	de	

ser	una	actuació	prioritària	sobretot	al	carrer	Miquel	de	Vilarrúbia	i	carrer	Sant	Sebastià	que	són	

molt	estrets.			

	
Intervenció	en	el	carrer	Sant	Sebastià	

• Respecte	 a	 quina	 seria	 la	 millora	 actuació	 a	 dur	 a	 terme	 al	 carrer	 Sant	 Sebastià	 es	 recullen	

diferents	opinions	sobre	el	que	podria	implicar	cadascuna	de	les	opcions	plantejades.	Finalment	

la	major	part	de	les	persones	del	grup	consideren	que	la	millor	opció	seria	restringir	el	trànsit	
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de	 vehicles	 en	 horari	 escolar,	 principalment	 perquè	 es	 valora	 que	 el	 tancament	 de	 manera	

permanent	 afectaria	 en	 gran	 mesura	 al	 transit	 incrementant	 el	 volum	 de	 vehicles	 en	 la	 zona	

centre	 i	 especialment	 en	 el	 carrer	Miquel	 Vilarrúbia,	 i	 també	 s’apunta	 que	 un	 tall	 permanent	

d’aquest	 carrer	 implicaria	 dificultats	 per	 accedir	 a	 La	 Coma.	 	 Així	 i	 tot,	 hi	 ha	 persones	 que	

consideren	que	caldria	el	tancament	permanent	per	una	qüestió	de	seguretat	en	un	carrer	amb	

elevada	presència	de	vianants,	sobretot	infants,	estret	i	per	on	passen	camions.			

En	relació	al	trànsit	d’aquest	carrer	es	planteja	que	rep	molt	de	trànsit	provinent	del	carrer	del	

Salt	i	que	caldria	cercar	una	solució	per	reduir-lo.	

	

	

	

ÀMBIT	2:	MOBILITAT	EN	BICICLETA	

	
Les	 aportacions	 en	 relació	 a	 les	 propostes	 de	 la	 mobilitat	 en	 bicicleta	 s’han	 centrat	 en	 els	 següents	

aspectes:	

	
Desenvolupar	una	xarxa	ciclista	de	connexió	amb	els	polígons	industrials	(eixos	cívics)			

• Totes	les	persones	del	grup	manifesten	el	seu	acord	amb	la	proposta	d’eix	cívic		amb	espai	per	a	

bicicletes.	En	aquest	sentit	es	recull	la	demanda	d’unir	els	dos	eixos	cívics	plantejats,	el	del	camí	

de	les	Creus	i	el	del	carrer	Indústria.	

• Es	recull	la	demanda	de	fer	carrils	adaptats	per	la	bicicleta	per	sortir	del	municipi.	Per	exemple	es	

recull	la	demanda	de	perllongar	el	camí	que	surt	de	l’Avinguda	Escola	Pia	convertint-lo	en	un	Eix	

Cívic	amb	carril	bici.	

	

• També	es	reclama	la	possibilitat	de	crear	un	carril	bici	que	enllaci	les	urbanitzacions.	
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ÀMBIT	3:	MOBILITAT	EN	TRANSPORT	COL·LECTIU	

No	 s’han	 recollit	 comentaris	 respecte	 a	 les	 propostes	 de	 mesures	 presentades	 en	 relació	 al	 transport	

col·lectiu.	

	

ÀMBIT	4:	MOBILITAT	EN	VEHICLE	MOTORITZAT	

	
Respecte	a	l’actualització	de	la	jerarquització	viària,	la	reordenació	del	trànsit	i	altres	mesures	en	relació	al	

vehicle	motoritzat	es	recullen	els	següents	comentaris:	

	
Pla	de	sentits	únics	de	circulació	

En	relació	a	la	proposta	de	modificar	sentits	de	circulació	es	recullen	diferents	comentaris.	En	general	es	

manifesta	 acord	 amb	 la	 proposta	 plantejada,	 tot	 i	 que	 hi	 ha	 algunes	 consideracions	 sobre	 alguns	 dels	

carrers	concrets:	

-		Els	participants	pensen	que	amb		aquests	canvis		s’està	posant	més	pressió	al	c.	Sant	Pere	i	el	c.	de	les	

Tres	Cases	que	és	de	pujada.	

-	 Es	debat	 sobre	 les	 	 possibles	 alternatives	d’accés	al	 carrer	 Sant	 Sebastià	 si	 no	es	pot	 accedir	des	del	

carrer	Santa	Magdalena,	sense	arribar	a	cap	conclusió.	

-	En	relació	al	carrer	Estevanell	el	grup	considera	que	hauria	de	ser	de	sentit	únic.	

-	Es	valora	molt	positivament	que	es	proposi	el	c.	Sant	Pere	de	sentit	únic.	

-	 S’apunta	 que	 a	 la	 zona	 comercial	 hi	 ha	 molt	 de	 moviment	 de	 cotxes	 (carretera	 de	 Manresa),	 i	 es	

considera	que	estaria	bé	fer	d’una	manera	econòmica	un	nou	vial	de	continuació	amb	el	carrer	Lleida.		

	
Pla	de	centre	(pacificació)	

-	 La	proposta	de	pacificació	del	centre	és	àmpliament	debatuda	en	el	grup.	Es	generen	discursos	que	

consideren	que	la	nova	proposta	generarà	molt	trànsit	a	l’avinguda	de	la	Vila.	En	aquest	sentit	es	

considera	que	els	vehicles	motoritzats	pujaran	pel	carrer	Sant	Antoni,	carrer	de	les	Joies	i	no	passaran	

pel	carrer	del	Forn	i	travessaran	per	l’avinguda	de	la	Vila.		

					Així	i	tot	es	manifesta	acord	amb	la	necessitat		de	pacificar	el	centre	històric,	però	no	de	manera	

permanent	sinó	en	horaris	determinats,	de	manera	consensuada	amb	els	comerciants	i	el	veïnat.	

					Totes	les	persones	del	grup	valoren	positivament		la	possibilitat	d’ampliar	l’horari	de	tancament	des	

del	carrer	Sant	Antoni	a	la	Plaça	Major	els	dissabtes	durant	el	migdia-tarda,	i	els		diumenges	i	festius.	

Altres	propostes	recollides	en	relació	a	la	pacificació	del	centre	han	estat	les	següents:	

-	Es	considera	que	no	s’hauria	d’entrar	al	centre	per	aparcar,	i	que	només	s’hauria	d’aparcar	on	estigui	

permès.		

-	Es	recull	la	necessitat	d’ubicar	una	zona	de	càrrega	i	descàrrega	i	una	zona	per	discapacitats	a	la	zona	

del	centre	a	pacificar.	



 

Espai	d’Anàlisi	Social		 	 	19	
 

-	També	es	considera	que	cal	millorar	la	visibilitat	del	pas	de	vianants	del	c.	Comerç.	

	
Control	de	la	indisciplina	de	l’aparcament	a	la	via	pública	

- Una	 de	 les	 persones	 participants	 exposa	 que	 a	 les	 zones	 blaves	 s’ha	 de	 respectar	 l’horari.	

Consideren	que	és	una	falta	de	respecte	i	incívica.	La	resta	de	participants	li	donen	la	raó.	

	
Respecte	a	l’aparcament	es	recullen	altres	comentaris:	

- Es	recull	la	demanda	d’ampliar	places	d’aparcament	sobretot	a	les	següents	zones:	el	CAP,	zona	de	

les	Monges,	escola	Pia.	

- Es	 recull	 la	 demanda	 que	 al	 final	 del	 carrer	 Palau,	 on	 està	 l’aparcament	 de	 les	 Monges	 (zona	

residencial),	 no	 es	 permeti	 l’aparcament	 i	 que	 s’adreci	 els	 vehicles	 que	 vulguin	 aparcar	 a	

l’aparcament	de	correus.	

	

Altres	qüestions	relacionades	amb	el	trànsit	de	vehicles	de	motor	

- En	 relació	 amb	 el	 trànsit	 rodat	 es	 recull	 la	 valoració	 que	 l’existència	 de	 llambordes	 als	 carrers	

dificulta	 la	 circulació	 dels	 vehicles	 amb	 rodes	 i	 es	 proposa	 pavimentar	 els	 carrers,	 deixant	 una	

mostra	de	les	llambordes.	

	
- Una	veïna	fa	referència	a	 l’elevada	velocitat	que	agafen	els	vehicles	de	motor	a	algunes	vies	del	

poble.	

	

	

ALTRES	QÜESTIONS	

	

Es	 valora	 positivament	 la	 realització	 de	 campanyes	 per	 sensibilitzar	 els	 ciutadans	 i	 ciutadanes	 de	 la	

importància	de	caminar	i	promoure	canvis	d’hàbits	en	aquest	sentit.	

Una	veïna	comenta	que	s’ha	de	conscienciar	els	nens	 i	nenes	que	no	poden	córrer	pels	carrers	 i	 s’han	

d’adaptar	 a	 les	 circumstàncies	 de	mobilitat	 del	 seu	 entorn	 (presència	 de	 gent	 gra,	 amb	 dificultats	 de	

mobilitat).	
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3.3.	PRINCIPALS	CONCLUSIONS	DEL	DEBAT	ALS	GRUPS	

Cal	destacar	 la	participació	activa	per	part	de	 totes	 les	persones	dels	grups	de	 treball	 ciutadà,	els	

quals,	s’han	mostrat	en	general	d’acord	amb	bona	part	de	les	mesures	i	actuacions	de	millora	de	la	

mobilitat	que	planteja	aquest	pla.	

	
Principalment	 es	 valoren	positivament	 les	 actuacions	que	 vetllen	per	millorar	 la	mobilitat	 a	peu,	

tant	pel	que	fa	a	la	millora	de	l’accessibilitat	a	molts	carrers	amb	voreres	estretes	i	mal	estat.	També	

es	valoren	les	futures	actuacions	pel	que	fa	a	la	remodelació	i	nous	plantejaments	de	tota	la	xarxa	

viaria	de	Moià,	potenciant	així,	la	seguretat	en	els	trams	més	conflictius	i	amb	força	confluència	de	

vianants	i	vehicles,	la	implementació	de	nous	passos	de	vianants	i	la	xarxa	de	camins	escolars.		

	
En	relació	a	 la	 intervenció	en	el	carrer	Sant	Sebastià	s’han	plantejat	tres	possibles	actuacions	per	

tal	d’evitar	els	problemes	que	es	generen	sobretot	coincidint	amb	les	hores	d’entrada	i	sortida	de	

les	escoles.		El	posicionament	al	respecte	no	ha	estat	homogeni.	Principalment	s’ha	optat	per	dues	

de		les	solucions	plantejades.	Per	una	banda,	en	un	dels	grups	el	posicionament	majoritari	ha	estat	

el	de	 tancar	 l’accés	en	vehicle	privat	de	manera	permanent,	permetent	només	 l’accés	en	cotxe	a	

veïns/es,	 guals	 i	 càrrega	 i	 descàrrega	de	mercaderies.	 Per	 l’altra	banda,	 en	el	 segon	grup	 l’	 opció	

majoritària	ha	estat	la	de	restringir	el	trànsit	de	vehicles	en	horari	escolar,	principalment	perquè	es	

valora	que	el	tancament	de	manera	permanent	afectaria	en	gran	mesura	al	trànsit.	

	
En	 relació	 a	 la	 creació	d’una	 xarxa	 ciclista	de	 connexió	 amb	els	 polígons	 industrials	 (eixos	 cívics),	

tots	 dos	 grups	 valoren	 positivament	 la	 proposta	 i	 en	 algun	 cas	 fins	 i	 tot	 es	 recull	 la	 proposta	

d’ampliar-los	 o	 de	 crear	 de	 nous	 (Av.	 Escola	 Pia).	 Tot	 i	 això	 en	 un	 dels	 grups	 	 les	 persones	

participants	 consideren	 que	 les	 bicicletes	 i	 vianants	 no	 haurien	 de	 compartir	 el	 mateix	 espai	 i	

prefereixen	que	la	bicicleta	tingui	el	seu	propi	carril	sobre	la	calçada	i	els	vianants	el	seu	de	manera	

segregada	i	sobre	vorera.	

	
Respecte	a	 l’actualització	de	la	jerarquització	viària,	 la	reordenació	del	trànsit	 i	altres	mesures	en	

relació	al	vehicle	motoritzat	es	recullen	els	següents	comentaris:	

•	En	un	dels	grups	es	proposa	un	criteri	general,	para	limitar	la	velocitat	de	vehicles	entre	20	–	30	

km/h	en	hores	puntes,	en	tots	aquells	trams	pròxims	a	escoles,	camp	de	futbol	i	passos	de	vianants,	

especialment	en	el	pas	de	la	carretera	de	Manresa	i	Av.	de	la	Vila,	per	afavorir	la	mobilitat	i	models	

sostenibles	per	tota	la	ciutat.	També	es	recull	 la	proposta	que	el	carrer	del	Remei	sigui	una	via	de	

màxim	20Km/h	doncs	condueix	a	equipaments	esportius	i	és	molt	transitada	per	la	canalla.	

•	En	tots	els	grups		es	considera	que	caldria	limitar	de	manera	efectiva	la	velocitat	a	totes	les	vies,	ja	

que	 	 es	 valora	 que	 els	 vehicles	 excedeixen	 la	 velocitat	 permesa,	 especialment	 a	 la	 carretera	 de	

Manresa.	
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La	 proposta	 de	 modificar	 sentits	 de	 circulació	 és	 ben	 valorada	 en	 general	 perquè	 millora	 la	

seguretat	vial.		

	
Pel	 que	 fa	 a	 la	 pacificació	 del	 centre,	 en	 tots	 els	 casos	 es	 valora	 com	 una	 iniciativa	 positiva	 i	

necessària.	 	 Es	 valora	 però	 que	 és	 una	 intervenció	 que	 cal	 treballar-se	 	 juntament	 amb	 els	

comerciants	i	veïnat,	arribant	a	consensos	favorables	envers	les	dues	parts.	Pel	que	fa	als	horaris	de	

tancament	del	carrer	Sant	Antoni	no	hi	ha	un	posicionament	unànime.	Mentre	que	en	un	dels	grups	

es	fa	un	plantejament	agosarat	i	consideren	que	s’hauria	de	tancar	el	trànsit	durant	tota	la	setmana,	

en	 l’altre	 grup	 majoritàriament	 es	 considera	 que	 el	 tancament	 del	 carrer	 hauria	 de	 fer-se	 els	

dissabtes	durant	el	migdia-tarda,	i	els		diumenges	i	festius.	

	
Respecte	 a	 l’aparcament	 hi	 ha	 diversitat	 d’opinions.	 Majoritàriament	 es	 valora	 positivament	 el	

control	de	 la	 indisciplina	de	 l’aparcament	a	 la	via	pública.	Respecte	a	 l’oferta,	hi	ha	persones	que	

consideren	 que	 caldria	 evitar	 l’aparcament	 a	 carrers	 estrets.	 Per	 altra	 banda	 hi	 ha	 persones	 que	

consideren	que	caldria	ampliar	l’oferta	d’aparcament,	sobretot	per	accedir	a	equipaments	sanitaris	i	

educatius.	

	
En	darrer	terme	es	reclamen	campanyes	de	sensibilització	de	la	població	per	promoure	els	modes	

de	mobilitat	més	saludables	i	menys	contaminants.	
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4.	Valoració	del	taller	de	

debat	
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L’objectiu	de	 l’avaluació	és	 identificar	aspectes	de	millora	en	 les	dinàmiques	desenvolupades.	Amb	

aquesta	intenció	s’ha	dissenyat	un	qüestionari	que,	complimentat	voluntàriament	pels	participants	a	

l’acabament	del	taller	ens	permet	avaluar	diferents	aspectes	d’aquest.	

Han	donat	la	seva	valoració	sobre	el	taller	un	total	de	15	persones.		En	conjunt,	la	valoració	recollida	

entre	 els/les	participants	 a	 la	 jornada	de	participació	 reflecteix	 una	elevada	 satisfacció	d’aquests,	

sent	la	satisfacció	global	mitjana	de	8,86	punts	sobre	10	punts	possibles.		

	

En	 el	 següent	 gràfic	 és	 possible	 observar	 quines	han	estat	 les	mitjanes	 assolides	 respecte	 cada	un	

dels	aspectes	avaluats,	i	es	comprova	que	totes	les	valoracions	superen	els	6	punts.	La	puntuació	més	

elevada	 l’assoleix	 el	 fet	 que	 tothom	 ha	 tingut	 oportunitat	 per	 manifestar	 les	 seves	 opinions,	 i	 l’	

aspecte	que	ha	assolit	una	menor	valoració	ha	estat	la	durada	de	la	sessió.	

	

1. Valoracions	del	taller	(mitjana)	

 

	
	Base:	15	participants	

	

	

El	 qüestionari	 permetia	 a	 les	 persones	 participants	 afegir	 valoracions	 personals	 al	 qüestionari.	 En	

aquest	 sentit	 les	 valoracions	 han	 estat	 en	 el	 sentit	 de	 millorar	 la	 informació	 prèvia,	 i	 sobretot	 la	

demanda	de	disposar	de	més	temps	per	poder	treballar	el	contingut	del	PMUS.	
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5.	Aportacions	en	el	web	del	

procés	
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El	procés	participatiu	s’ha	complementat	amb	dues	aportacions	que	han	estat	adreçades	a	través	del	

correu	electrònic	i	que	afegim	a	continuació:	

	

De:	Roser	Pla									Enviat:	dimarts,	14	de	novembre	de	2017	12:55	
He	mirat	el	pla	de	mobilitat.	
	A	la	senyalització	d’ESTACIONAMENTS,	hi	ha	la	placa	que	diu	MONGES.	Amb	aquest	nom	molta	gent	
no	sabrà	on	ens	referim.	Ho	coneixerà	la	gent	que	vivia	a	Moià	fa	una	pila	d’anys,	perquè	era	l’antiga	
escola	de	les	monges.	Actualment	aquest	nom	no	s’usa.	
Si	posem	HOSPITAL,	o	bé	HOSPITAL	RESIDÈNCIA,	tothom	sap	de	quin	aparcament	parlem.	
	I	quan	a	descripció,	quan	estudiava	català	ens	van	insistir	molt	que	el	“CASC”	només	va	al	cap.	
“Casco	antiguo”	és	correcte	en	castellà.	En	català	es	pot	dir	de	diferents	maneres:	nucli	antic,	centre	
històric,	part	antiga,..	
	Roser	Pla	i	Coma	
	

De:	Roser	Pla							Enviat:	dimarts,	14	de	novembre	de	2017	9:05	
Bon	dia	Montse,		
Com	que	he	llegit	els	correus,	m’atreveixo	a	opinar.	
Sóc	usuària	del	c.	del	Salt	i	c.	Sant	Sebastià,	per	arribar	a	casa	meva	(p.	Sant	Sebastià).	
Els	meus	pares	viuen	al	c,	Sant	Pere.	Per	això	hi	passo	sovint.	
Passar	pel	c.	Sant	Sebastià	és	una	molt	bona	opció	pels	que	tornem	de	la	Ctra.	de	Manresa	i	hem	de	
travessar	tot	el	poble.	
A	l’estiu,	l’avinguda	de	la	Vila	es	congestiona	molt	perquè	el	trànsit	es	multiplica	amb	els	estiuejants.	
L’única	alternativa	per	“saltar-te”	l’avinguda	de	la	Vila	i	anar	cap	a	la	zona	nord	de	Moià	és	aquesta:	
pel	c.	del	Salt	i	c.	Sant	Sebastià.	
	L’altra	alternativa	que	tens,	per	no	passar	per	l’avinguda	de	la	Vila,	si	vens	de	la	ctra.	de	Manresa	és	
passar	per	la	ctra.	de	Vic:	has	de	passar	els	dos	semàfors	i	fer	una	volta	molt	gran	per	la	zona	est	de	
Moià	(Ronda	les	Illes,	Av	Escola	Pia,....).	I	trigues	molt	més.	
	L’altra	observació	és:	Si	vols	anar	a	l’Av.	de	la	Vila	i	el	c.	Sta.	Magdalena	és	de	pujada	i	en	sortir	al	
Cap	no	pots	anar	cap	a	la	dreta	per	sortir	a	l’avinguda.	de	la	Vila,	les	dues	escapatòries	que	tens		són:	
pujar	 pel	 c.	 Sant	 Josep	 i	 sortir	 pel	 carrer	 estret	 c.	 de	 la	 Coma,	 o	 sortir	 per	 dalt:	 a	 la	 dreta	 c.	 Sant	
Sebastià,	a	l’esquerra	c.	Sant	Pere.		
	I,	 clar,	 si	 quan	 puges	 del	 c.	 Santa	Magdalena	 vols	 tornar	 a	 l’avinguda	 de	 la	 Vila,	 no	 queda	 altra	
alternativa	 que	 fer:	 c.	 de	 la	 Coma	 (estret	 per	 grans	 vehicles,	 i	 ferm	 en	mal	 estat	 es	 belluguen	 les	
plaques	del	terra	i	fan	soroll	pels	veïns),	o	sortir	pel	carrer	Sant	Sebastià.	
	Per	entendre-ho	el	més	fàcil	és	agafar	el	vehicle	i	fer	la	pràctica.	
Roser	Pla	i	Coma	

	


