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Resum 

En aquest projecte s’han realitzat dos estudi de mobilitat en quant al transport escolar a dues 

zones de Barcelona a partir de les dades recopilades per part de l’Ajuntament de Barcelona i 

l’empresa DOYMO S.A. 

L’àmbit geogràfic d’estudi són dues zones. La primera al districte de Sarrià – Sant Gervasi, 

concretament al barri de Can Caralleu, on es troben les escoles Tàber i Costa i Llobera. La 

segona zona es troba al districte de Les Corts, concretament a la zona escolar limitada pels 

següents carrers: Carrer d’Àrdena, carrer Doctor Joaquín Albarrán, carrer dels Cavallers i 

accés a l’Hospital Sant Joan de Deu. En aquesta segona zona es troben localitzades les 

escoles Thau, Solc i St. Peter’s School. 

L’objectiu d’aquest treball és portar a terme dues experiències pilot amb l’objecte de que les 

experiències que s’apliquin puguin servir de referència per l’aplicació d’estratègies de 

circulació que solucionin o redueixin la problemàtica del transport escolar a Barcelona. 

S’han elaborat una sèrie d’enquestes per conèixer els serveis que actualment ofereixen les 

escoles i els hàbits que presenten els alumnes i pares de les escoles estudiades, així com 

les causes d’aquests hàbits. S’ha procedit a l’explotació de les mateixes  i s’ha realitzat un 

anàlisi del comportament dels alumnes pel que respecta a l’anada com a la tornada de 

l’escola. 

Seguidament s’han realitzat els estudis de mobilitat a les dues zones analitzades tenint en 

compte la circulació, l’aparcament, el transport públic i el transport escolar de cadascuna 

d’elles. 

En aquests dos estudis s’han realitzat una sèrie de propostes per tal de millorar la mobilitat a 

totes dues zones que inclouen canvis al viari actual i mesures que millorarien tant la 

seguretat dels alumnes durant l’entrada i sortida de les escoles com la circulació a la zona 

per part de veïns o altres usuaris. 

Posteriorment, tenint en compte les millores proposades,  s’han inclòs amb uns barems de 
preus de les mateixes subministrats per l’Ajuntament de Barcelona. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte neix de la necessitat per part de l’Ajuntament de Barcelona de millorar la 

mobilitat a les zones escolars de la ciutat, actualment sobresaturades de vehicles, durant els 

horaris d’entrada i sortida de les escoles.  

S’ha volgut realitzar una prova pilot amb dues zones escolars de dos districtes diferents de 

Barcelona per tal de contemplar el major nombre de problemes possible en aquesta primera 

aproximació. 

1.2. Motivació 

La Motivació neix de la necessitat de trobar una solució als col·lapses circulatoris que es 

formen a les zones escolars i les seves rodalies durant els horaris d’entrada i sortida de les 

escoles per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

1.3. Requeriments previs 

S’ha necessitat la col·laboració per part de les escoles de les dos zones estudiades quant a 

fer arribar als seus alumnes les enquestes per poder conèixer els seus comportaments i de 

l’empresa DOYMO i l’Ajuntament de Barcelona quant a intensitats dels vehicles que circulen 

a totes dues zones. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’Objectiu del projecte és estudiar els problemes circulatoris existents actualment a dues 

zones escolars de Barcelona, i les principals causes dels mateixos. Concretament, s’estudia 

el barri de Can Caralleu, amb la presència de les escoels Tàber i Costa i Llobera, i la zona 

escolar formada per les escoles Solc, Thau i St. Peter’s School, limitada pel barri de la Mercé 

i l’Avinguda d’Esplugues. 

La finalitat del projecte és la de presentar una sèrie de propostes quant a senyalització, 

seguretat i infraestructura que faci millorar la mobilitat i la situació del trànsit a les dues zones 

estudiades i a les seves rodalies, també afectades pels col·lapses presents a les primeres. 

S’analitzaran una sèrie d’enquestes realitzades tant a les diferents escoles com als alumnes 

de les mateixes per tal de veure quines són les causes principals de la gran concentració de 

vehicles que presenten totes dues zones. 

2.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte és obtenir unes conclusions quant als comportaments dels alumnes de 

les escoles ubicades a les dues zones escolars estudiades i les problemàtiques que 

generen, per així poder plantejar quines millores es podrien fer.  
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3. Anàlisi de la situació actual de la mobilitat en 
vehicle privat a les dues zones estudiades en 
hores d’entrada i sortida escolar 

Circular amb cotxe pels districtes de Sarrià - Sant Gervasi i Les Corts a les hores d’entrada i 

sortida de les escoles no és només un petit problema quotidià: també és una situació de risc 

per als menuts i joves que van i vénen. 

El districte de Sarrià - Sant Gervasi, concretament, té una de les concentracions d’escoles 

més gran de tot Europa, amb la qual cosa, durant els horaris d’entrada i sortida escolar, la 

circulació pateix saturacions molt importants.  

Respecte el districte de Les Corts, tot i que la concentració d’escoles no és tan elevada, 

també existeixen un gran nombre d’escoles. Concretament, a la zona escolar estudiada i les 

seves rodalies es poden comptar cinc escoles, entre les que trobem les analitzades 

posteriorment. 

La problemàtica actual en quant a col·lapses circulatoris tant al barri de Can Caralleu com a 

la zona escolar de les escoles Solc, Thau i St. Peter’s School, té com a raons principals 

l’elevat ús del vehicle privat per part dels pares per portar o recollir els seus fills a l’escola i 

l’ubicació de les escoles. 

Respecte el barri de Can Caralleu, si a l’elevat nombre de pares que acompanyen als infants 

en vehicle privat li afegim la proximitat de la Ronda de Dalt (Sortida 9) i el fet que es tracta 

d’una zona residencial, ja és tenen les raons principals dels col·lapses a la zona. L’elevada 

pendent que presenta el barri i la baixa oferta de transport públic que presenta també influeix 

en la decisió dels pares d’acompanyar en vehicle privat als seus fills. 

A partir dels aforaments realitzats a la zona, concretament a la rotonda de Can Caralleu i al 

punt on es creuen els carrers Major de Can Caralleu i Esports, s’ha pogut saber que 

diàriament pujen més de 3.100 vehicles pel carrer Major de Can Caralleu i més de 900 

vehicles pel carrer Esports.  
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Tant dels primers com dels segons, prop del 5% (153 i 43 vehicles respectivament) pujen 

durant l’hora d’entrada escolar, entre les 8:00h i les 9:00h del matí, sent la gran majoria pares 

que acompanyen els fills a l’escola.  

En quant a l’entrada al barri durant l’hora de sortida de l’escola, el nombre de vehicles que hi 

accedeix és més alt ja que es contabilitzen més de 100 vehicles que pujen pel carrer Esports 

(més del 10% dels 900 vehicles diaris) i uns 150 vehicles que pujen pel carrer Major de Can 

Caralleu. L’hora vall d’entrada al barri es produeix entre les 10h i les 11h del matí, amb un 

total de 25 vehicles (un 2,7% dels 900 vehicles) pujant pel carrer Esports. 

Pel que fa a la sortida del barri de Can Caralleu, es contabilitzen més de 6.500 vehicles que 

diàriament surten del barri pel carrer Major de Can Caralleu, el qual és l’única sortida. Del 

període de sortida destaquen tres hores: entre les 8:30h i les 9:30h del matí, de 13:00h a 

14:00h i de 17:00h a 18:00h, amb prop del 5% dels vehicles diaris cadascuna. D’aquestes 

tres franges, les més problemàtiques són la primera  i la tercera donat que coincideixen amb 

molts vehicles que circulen per la Ronda tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs en 

hores punta. 

Respecte la zona escolar de les escoles Solc, Thau i St. Peter’s School, actualment són 

molts els pares que acompanyen els seus fills en cotxe a l’escola per posteriorment dirigir-se 

a la feina o tornar a casa en moltes ocasions.  

Aquest fet unit a l’elevat trànsit que presenta la zona degut a la sortida 10 de la Ronda de 

Dalt fa que es produeixin els problemes circulatoris de cada dia.  

Per analitzar el trànsit a la zona s’han realitzat dos aforaments: un a la cruïlla entre els 

carrers d’Àrdena i Dr. Joaquín Albarrán, on es troba també la sortida 10 de Rondes, i l’altre a 

la cruïlla entre els carrers González Tablas i l’Avinguada d’Esplugues. 

Si l’anàlisi es centra en el trànsit al matí a la primera cruïlla, entre les 8:00h i les 14:00h, 

s’bserva que prop de 2.500 vehicles descendeixen per Dr. Joaquín Albarrán en sentit a 

l’Avinguda d’Esplugues, procedents del carrer d’Àrdena, la Ronda de Dalt i el propi carrer Dr. 

Joaquín Albarrán.  

El fet a destacar és l’elevat nombre de vehicles (més de 600 vehicles) que ho fan entre les 

9:00h i les 10:00h. Es tracta del 25% de tot el trànsit del matí. D’aquests 600 vehicles, una 

enorme majoria procedeix de la Ronda de Dalt, però també existeix un nombre important de 
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vehicles que procedeixen del carrer d’Àrdena (més de 40 vehicles), la majoria dels quals són 

pares que acompanyen els seus fills a l’escola. 

Es tracta d’un nombre reduït en comparació amb el procedent de la Ronda, però ajuda a 

incrementar la congestió de la zona, afectant no només a la cruïlla entre Dr. Joaquín 

Albarrán i el carrer d’Àrdena, sinò també a la cruïlla d’aquest últim amb el carrer Eduard 

Toldrà, degut a l’acumulació de vehicles existents al carrer d’Àrdena, i a la rotonda on arriben 

Dr. Joaquín Albarrán, el carrer del Gran Capità i l’Avinguda d’Esplugues.  

Si l’anàlisi es centra a la tarda, entre les 16:30h i les 17:30h, el problema és el mateix sinò 

més greu ja que als més de 500 vehicles que es contabilitzen, cal afegir els estacionats 

il·legalment al carrer d’Àrdena i que dificulten en trànsit. D’aquest total, prop de 100 vehicles 

procedeixen del carrer d’Àrdena i gairebé 420 de la Ronda de Dalt. 

A la rotonda on es creuen Dr. Joaquín Albarrán i l’Avinguda d’Esplugues es produeixen grans 

congesitons de trànsit tant al matí com a la tarda. Al trànsit al matí destaca l’hora entre les 

8:30h i les 9:30h. Als més de 600 vehicles comentats abans cal afegir prop de 250 vehicles 

procedents de l’Avinguda d’Esplugues en sentit Llobregat.  

Es tracta d’un global de prop de 850 vehicles a l’Avinguda d’Esplugues durant l’hora punta 

del matí entre els que es troben molts dels pares que acompanyen als seus fills a l’escola. 

A la tarda, entre les 17:30h i les 18:30h, el trànsit en sentit Llobregat és molt elevat, arribant-

se a comptar més de 650 vehicles la meitat dels quals procedeix de Dr. Joaquín Albarrán. 

L’últim punt problemàtic de la zona és la cruïlla entre l’Avinguda d’Esplugues i el carrer 

González Tablas. Al matí, entre les 8:30h i les 9:30h, dels 600 vehicles citats abans, més de 

150 giren a l’esquerra a González Tablas, fent que el carril esquerra de l’Avinguda 

d’Esplugues estigui pràcticament reservat durant aquest temps als girs a l’esquerra. 

A la tarda, entre les 17:30h i les 18:30h, es contabilitzen prop de 170 vehicles girant i 

produïnt el mateix problema que al matí. 
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4. Explotació d’enquestes i anàlisi de 
comportaments a les escoles Tàber i Costa i 
Llobera 

A continuació es presenten les dades principals de les escoles Tàber i Costa i Llobera, 

obtingudes mitjançant l’enquesta feta a cada escola, així com els resultats de les enquestes 

realitzades als alumnes i pares. 

Aquestes dues escoles es troben al barri de Can Caralleu, dins del districte de Sarrià – Sant 

Gervasi, situat per sobre de la Rotonda de Can Caralleu, on es creuen la Ronda de Dalt i 

l’Avinguda Josep V. Foix. 

Concretament, l’escola Tàber es troba al Carrer dels Esports, 9, i l’escola Costa i Llobera al 

Carrer de la Capella de Can Caralleu, s/n.  

4.1. Dades Generals 

A partir de l’enquesta lliurada a cadascuna de les escoles hem obtingut les següents dades: 

Escola Costa i Llobera 

- Nº alumnes total: 811 alumnes 

- Nº enquestes analitzades: 461 alumnes (56,9% de l’alumnat)  

- Nº professors/treballadors total: 112  

- Horari d’entrada i sortida: 

o Infantil i Primària: Entrada a les 9:00h i Sortida a les 16:30h. 

o ESO: Entrada a les 9:00h  i Sortida a les 16:45h 

o Batxillerat: Entrada a les 8:00h i Sortida a les 14:30h 

- Percentatge de l’alumnat que dina al col·legi: 94% 
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- Existeixen aparcaments bici a l’interior de l’escola: SI 

- S’utilitzen aquests aparcaments bici: SI 

- Existeixen aparcaments per motocicletes a l’interior de l’escola: NO 

- Cursos i alumnat: 

Cursos que s’imparteixen Alumnes 

P3, P4,P5 149 

1er, 2n, 3er, 4t, 5é i 6é de primària 306 

1er, 2n, 3er i 4t d’ESO 237 

1er i 2n de Batxillerat 119 

Taula 4.1.1 

Escola Tàber 

- Nº alumnes total: 445 alumnes 

- Nº enquestes analitzades: 282 alumnes (63,5% de l’alumnat)  

- Nº professors/treballadors total: 56 

- Horari d’entrada i sortida: 

o Entrada de tots els alumnes a partir de les 8:45h fins les 9:00h. 

o Sortida de 16:45h fins les 17:00h. 

- Percentatge de l’alumnat que dina al col·legi: 99% 

- Existeixen aparcaments bici a l’interior de l’escola: NO 

- Existeixen aparcaments per motocicletes a l’interior de l’escola: NO 
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- Cursos i alumnat: 

 

Cursos que s’imparteixen Alumnes per curs 

P3 51 

P4 49 

P5 51 

1er primària 50 

2n  primària 52 

3er primària 48 

4t primària 49 

5é primària 46 

6é primària 50 

Taula 4.1.2 

4.2. Resum de l’anàlisi de les enquestes realitzades als 

alumnes de les escoles Tàber i Costa i Llobera. 

A continuació es presenta un resum de les principals dades obtingudes a partir de les 

enquestes realitzades als alumnes i pares de les escoles Tàber i Costa i Llobera.  

El model d’enquesta feta als alumnes de les escoles Tàber i Costa i Llobera per obtenir les 

dades analitzades a continuació es troba a l’Annex B, mentre que la totalitat de les dades 

obtingudes a partir de les enquestes realitzades es troben a l’Annex C. 

Dins d’aquest resum s’analitza tot tipus d’informació. Des de els modes de transport més 

utilitzats pels alumnes a l’anada i tornada de l’escola a l’interès per part de molts pares a que 

el seu fill utilitzi un altre medi de transport diferent al vehicle privat. 
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L’anàlisi es troba dividit en les següents 4 parts: 

1- Anàlisi dels desplaçaments globals. 

2- Anàlisi dels desplaçaments segons el mode de transport. 

3- Anàlisi dels desplaçaments segons els cursos dels alumnes. 

4- Anàlisi dels desplaçaments segons el districte d’origen. 

4.2.1. Anàlisi dels desplaçaments globals. 

Pel que fa als desplaçaments globals es veu que a l’anada, tant a l’escola Tàber com a 

l’escola Costa i Llobera, el transport escolar i el vehicle privat compartit són els modes més 

utilitzats. (Veure Figura 4.2.1.1 i Figura 4.2.1.2) 

Mode de transport a l’anada 

                   Escola Costa i Llobera                                      Escola Tàber 
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4,6%
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Cotxe amb germans
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                         Figura 4.2.1.1                                            Figura 4.2.1.2 

En quant a la tornada, si bé l’escola Tàber presenta els mateixos modes que a l’anada, 

l’escola Costa i Llobera mostra un gran ús del transport públic, reduint-se així l’ús del vehicle 

privat. (Veure Figura 4.2.1.3 i Figura 4.2.1.4). 
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Mode de transport a la tornada 

                   Escola Costa i Llobera                                      Escola Tàber 
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                          Figura 4.2.1.3                                            Figura 4.2.1.4 

Cal comentar que el poc ús del transport públic per part de l’escola Tàber pot ser degut a que 

els alumnes són menors de 13 anys mentre que a l’escola Costa i Llobera, l’alumnat arriba 

als 18 anys. 

 

4.2.2. Anàlisi dels desplaçaments segons el mode de transport. 

Seguidament es presenten les dades més significatives tenint en compte el mode de 

transport utilitzat pels alumnes al viatge d’anada i tornada de l’escola. Dins d’aquest anàlisi 

es mostren quines són les raons per les quals els alumnes utilitzen un mode o un altre, així 

com les edats mitjanes dels alumnes segons el mode de transport empleat. 

Aquest apartat es divideix en els quatre subapartats següents: 

A. Alumnes que utilitzen el vehicle privat. 

B. Alumnes que utilitzen el vehicle privat no compartit. 

C. Alumnes que utilitzen el transport escolar. 

D. Alumnes que utilitzen el transport públic. 
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A. Vehicle Privat 

Les gràfiques que es presenten a continuació fan referència a tots els alumnes que utilitzen 

el vehicle privat a l’anada i/o a la tornada de l’escola. Entre els alumnes enquestats es troben 

tant els alumnes que viatgen acompanyats, ja sigui per germans o companys del col·legi, 

com els que viatgen habitualment sols al cotxe. 

Donada la importància que tenen els alumnes que viatgen sols, aquests s’analitzen 

independentment de la resta al punt 4.2.2.2. Vehicle Privat no compartit. 

Respecte l’escola Costa i Llobera, el nombre d’alumnes que utilitzen el cotxe per anar i/o 

tornar de l’escola és de 207 alumnes (45% dels alumnes enquestats), mentre a l’escola 

Tàber, en nombre d’alumnes que utilitzen el cotxe per anar i/o tornar de l’escola és de 140 

alumnes (49’6% dels alumnes enquestats). 

En relació a l’edat dels alumnes que realitzen el viatge d’anada a l’escola, en totes dues 

escoles destaquen els alumnes entre els 7 i 11 anys, però existeix la diferència que mentre a 

l’escola Costa i Llobera els alumnes de 15 anys també són habituals a l’anada, a l’escola 

Tàber ho són els de 4 anys. (Veure Figura 4.2.2.1 i Figura 4.2.2.2) 

Alumnes per edats (Viatge d’anada) 
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                              Figura 4.2.2.1                                   Figura 4.2.2.2 

Respecte a la tornada, si bé l’escola Tàber presenta alumnes de totes les edats, entre els 4 i 

11 anys; l’escola Costa i Llobera presenta un ús important del vehicle privat en alumnes 

entre 7 i 10 anys.  
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En relació a si el viatge es realitza sol o acompanyat, destacar que a ambdues escoles, el 

transport en vehicle privat sol ser compartint el vehicle amb germans i/o altres alumnes, com 

es pot observar a les figures 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5 i 4.2.2.6. 

Viatges d’anada i tornada sol o acompanyat 

                 Escola Costa i Llobera                                                Escola Tàber 

      Viatge Anada             Viatge Tornada              Viatge Anada              Viatge Tornada 

15,1%

62,5%

22,4%

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans 12,8%

65,1%

22,0%

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans 11,0%

66,9%

22,0%

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans 9,6%

70,2%

20,2%

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

 
       Figura 4.2.2.3                Figura 4.2.2.4              Figura 4.2.2.5               Figura 4.2.2.6    

 

En quant a la tipologia dels viatges, els de tipus casa - col·legi - feina són els més habituals 

pel matí donat que més del 75% dels pares ho fan, mentre que els de tipus feina - col·legi - 

casa són els més habituals per la tarda. Destaca però, l’elevat percentatge de pares que 

realitzen el viatge casa - col·legi - casa, tant al matí (prop de un 20%) com a la tarda (prop de 

un 30%), sobre els quals es podrien aplicar mesures per dissuadir l’ús del vehicle privat. 

Per últim, esmentar que les raons més apreciades per l’ús del vehicle privat tant a l’anada 

com a la tornada de l’escola són el fet que és més ràpid que el transport públic i escolar, i el 

fet que el pare o mare que porti a l’alumne, posteriorment va en cotxe a la feina. 

Respostes a les propostes de canvi de medi de transport 

- Cap el transport escolar 

Pels pares de l’escola Costa i Llobera, tot i que apropem l’autocar a casa  dels alumnes, no 

ho consideren motiu suficient perquè el transport escolar els interessi, al igual que una 

possible baixada de preus, i en quant a la intermodalitat, els pares volen un viatge unimodal 

pels seus fills, i tampoc els agrada la opció de compartir els autocars amb altres escoles. 
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En quant als pares de l’escola Tàber, la única raó que realment interessa és la reducció del 

preu al transport escolar, com es pot observar a la figura 4.2.2.7. 

Escola Tàber 
Reducció de preus 

34,3%

65,7%

Si

No

 
Figura 4.2.2.7 

- Cap el transport públic 

Totes dues escoles demanen un augment de la freqüència de pas, així com una reducció 

dels preus, implantant tarifes especials per escolars o famílies nombroses.                       

Com a última dada important respecte el canvi cap el transport públic, dir que els alumnes i 

pares de l’escola Costa i Llobera mostren interès en l’implantació d’un autobús llançadora 

des de l’estació de Reina Elisenda de F.G.C. (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) 

fins el barri de Can Caralleu, donat que un 25% dels enquestats l’utilitzaria. 

- Cap el vehicle privat compartit amb altres alumnes 

Segons els resultats obtinguts de les enquestes, el compartir cotxe per proximitat domiciliària 

pot ser una bona opció per ambdues escoles donat que en totes dues hi ha al voltant d’un 

30% d’interessats en aquesta proposta. (Veure figures 4.2.2.8 i 4.2.2.9). 
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Proposta de compartir vehicle per proximitat domiciliària 
                               Escola Costa i Llobera                   Escola Tàber 

29,5%

70,5%

Si

No

          

28,6%

71,4%

Si

No

 
                                      Figura 4.2.2.8                       Figura 4.2.2.9 

 

B. Vehicle Privat no compartit 

Les gràfiques que es presenten a continuació fan referència únicament als alumnes que 

utilitzen el vehicle privat a l’anada i/o a la tornada de l’escola sense cap germà i/o company 

d’escola.  

En aquest cas s’analitza quin tipus de viatge fan d’anada i tornada de l’escola, l’edat que 

tenen, el districte del qual venen, i els interessos que mostren cap a les propostes de canvi 

de mitjà de transport. 

Aquest grup d’alumnes és molt important donat que suposa un elevat nombre de vehicles 

amb una ocupació mínima. 

Respecte l’escola Costa i Llobera, el nombre d’alumnes que viatgen sols a l’anada i/o 

tornada és de 49 alumnes (10,6% dels alumnes enquestats), mentre a l’escola Tàber, en 

nombre d’alumnes és de 32 alumnes(11’3% dels alumnes enquestats).  

Destacar que per totes dues escoles, la gran majoria dels alumnes provenen de Sarrià - Sant 

Gervasi (Veure Figures 4.2.2.10 i 4.2.2.11), districte al qual pertanyen totes dues escoles, i 

que mentre a l’escola Costa i Llobera els alumnes que més abunden són els de 6 i 15 anys a 

l’anada i els de 4 anys a la tornada, a l’escola Tàber, els de 4 anys són els més habituals a 

l’anada, i els de 4, 8 i 10 anys a la tornada. 
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Orígens dels viatges 

                           Escola Costa i Llobera                           Escola Tàber 
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6,3%

6,3%
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9,4%

12,5%

12,5%

Horta-Guinardó

Gràcia

Sarrià-Sant Gervasi

Sants-Montjuic

L'Eixample

Fora de BCN

 
                         Figura 4.2.2.10                                  Figura  4.2.2.11 

Una altra dada molt a tenir en compte dins d’aquest col·lectiu és el nombre de pares 

d’aquests alumnes que tant al matí com a la tarda realitzen el viatge de tipus casa - col·legi - 

casa. Comentar que tant a l’escola Costa i Llobera com a l’escola Tàber, el percentatge de 

pares que utilitzen el cotxe al matí o a la tarda exclusivament per anar i tornar de l’escola 

supera el 20%.  

Respostes a les propostes de canvi de medi de transport 

- Cap el transport escolar 

A totes dues escoles hi ha molt poc interès per part dels pares, tot i proposar una reducció de 

preus o un canvi a la ruta de l’autocar de manera que la ruta passi a prop de casa dels 

alumnes. 

- Cap el transport públic 

A l’escola Costa i Llobera destaca la demanda de més freqüència (Veure Figura 4.2.2.12) i 

puntualitat sobre totes les propostes, mentre que a l’escola Tàber, si bé no hi ha tant interès 

com a la primera per un augment de la freqüència de pas (Veure Figura 4.2.2.13), la 

demanda també és elevada, a l’igual que la demanda de canvis de recorreguts i puntualitat. 
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                                Escola Costa i Llobera                     Escola Tàber 
                                     Més Freqüència                           Més Freqüència 

54,0%

46,0%

Si

No

                

28,1%

71,9%

Si

No

 
                                Figura 4.2.2.12                            Figura 4.2.2.13 

- Cap el vehicle privat compartit amb altres alumnes 

Destacar l’interès per part de molts pares de l’escola Costa i Llobera a l’hora de coordinar-se 

amb altres pares per portar alumnes amb proximitat domiciliaria (Veure Figura 4.2.2.14) 

respecte l’escola Tàber (Veure Figura 4.2.2.15). 

                                Escola Costa i Llobera        Escola Tàber 

38,0%

62,0%

Si

No

18,8%

81,3%

Si

No

 
                                       Figura 4.2.2.14              Figura 4.2.2.15 

 

C. Transport Escolar 

Mentre a l’escola Costa i Llobera destaquen tant a l’anada com a la tornada dos grups: un 

entre els 3 i 6 anys, i l’altre entre els 7 i les 10 anys, a l’escola Tàber, tant a l’anada com a la 

tornada són els alumnes entre els 3 i 8 anys, així com els de 10 anys, els que més utilitzen el 

transport escolar.  
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D. Transport Públic 

Donat que l’escola Tàber està a prop de la Rotonda de Can Caralleu, la línia d’autobús més 

utilitzada pels alumnes d’aquesta escola es la número 34, que els deixa a la mateixa rotonda. 

En canvi, degut a que l’escola Costa i Llobera es troba més amunt, és la línia 66 la més 

utilitzada donat que és la única que arriba a pujar fins el barri de Can Caralleu. 

Respecte l’ús dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (F.G.C.), mentre  l’escola 

Costa i Llobera utilitza molt a l’anada l’estació de Sarrià, i a la tornada l’estació de Reina 

Elisenda,  l’escola Tàber fa ús bàsicament de l’estació de Reina Elisenda. 

En referència a les edats dels alumnes de ambdues escoles que utilitzen el transport públic, 

destacar l’ús a per part dels alumnes de l’escola Costa i Llobera a partir dels 10 anys. Cal 

tenir en compte però que l’escola Costa i Llobera dóna classes a alumnes de ESO i 

Batxillerat, mentre que l’escola Tàber no en dóna. (Veure Figures 4.2.2.16, 4.2.2.17, 4.2.2.18 

i 4.2.2.19). 

                     Escola Costa i Llobera                                         Escola Tàber 

      Anada per edats          Tornada per edats         Anada per edats         Tornada per edats 
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  Figura 4.2.2.16             Figura 4.2.2.17             Figura 4.2.2.18             Figura 4.2.2.19 

 

4.2.3. Anàlisi dels desplaçaments segons els cursos dels 

alumnes. 

Analitzant els viatges d’anada al matí, a totes dues escoles, el comportament entre pàrvuls i 

4t de primària és el mateix. Destaca l’ús del transport escolar (prop del 50% dels alumnes 

d’aquests cursos) i el cotxe amb germans (més del 35% de l’alumnat d’aquests cursos). 

Respecte els alumnes a partir de cinquè de primària, mentre a l’escola Costa i Llobera 

comença l’ús del transport públic per part del 25% dels estudiants, a l’escola Tàber encara 
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destaquen el transport escolar i el vehicle privat sol o acompanyat, amb més del 30% dels 

alumnes el primer, i gairebé el 50% el segon.  

Analitzant la tornada de les escoles, entre els alumnes de pàrvuls i 4t de primària tornen a 
destacar l’ús del transport escolar i el vehicle privat amb més del 75% dels alumnes. Destaca 
però, que si bé a l’escola Tàber aquests dos modes continuen sent molt importants també a 
5é i 6é de primària, a l’escola Costa i Llobera, l’ús del transport públic s’incrementa fins 
convertir-se en el mode més utilitzat amb prop del 50% de l’alumnat fins a 6é de primaria i 
prop del 70% a l’E.S.O. 

 

4.2.4. Anàlisis dels desplaçaments segons el districte d’origen. 

En aquest punt s’analitza l’alumnat de les dues escoles segons el districte on visquin. Tenint 

en compte com estan  repartits els alumnes segons els districtes de la ciutat de Barcelona 

(Veure Figures 4.2.4.1 i 4.2.4.2), s’han estudiat quins són els modes de transport més 

utilitzats tant als matins com a les tardes. 
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                            Figura 4.2.4.1                                                  Figura 4.2.4.2 

Com es pot observar, la gran majoria dels alumnes de totes dues escoles provenen del 

districte Sarrià - Sant Gervasi, i a continuació de L’Eixample. El percentatge d’alumnes que 

viuen fora de Barcelona també s’ha tingut en compte. 

A continuació, a la  Taula 4.2.4.1, es poden observar les distancies mitjanes entre cada 

districte i  el barri de Can Caralleu. 
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DISTRICTE Distancia Mitjana (Km) 

Ciutat Vella 6 

L’Eixample 4,7 

Sants - Montjuïc 5 

Les Corts 1,8 

Sarrià - Sant Gervasi 2,5 

Gràcia 4,2 

Horta - Guinardó 4,8 

Nou Barris 7 

Sant Andreu 7,5 

Sant Martí 8 

                                                                  Taula 4.2.4.1        

Les següents gràfiques mostren els modes de transport més utilitzats pels alumnes dels 

districtes més significatius, considerant com a tal els districtes més propers al barri de Can 

Caralleu i els que presenten un percentatge més alt de l’alumnat de les escoles.  

Els districtes són: Sarrià – St. Gervasi, Les Corts, i L’Eixample. 

Les gràfiques fan referència al mode empleat tant a l’anada a l’escola com a la tornada des 

de la mateixa. 

Observant les figures que es presenten a continuació (Veure Figures 4.2.4.3, 4.2.4.4, 4.2.4.5, 

4.2.4.6, 4.2.4.7 i 4.2.4.8), a l’escola Costa i Llobera destaca l’elevat percentatge d’alumnes 

que a l’anada i/o tornada de l’escola utilitzen el vehicle privat sol o acompanyat. 
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Si bé en la gran majoria dels districtes el transport escolar és el mode més empleat, seguit en 

molts casos del transport públic, en alguns districtes, com Horta – Guinardó, el vehicle privat 

és el segon o fins i tot el primer més utilitzat pels alumnes. 

Destaca sobremanera l’elevat percentatge d’estudiants del districte de Sarrià – Sant Gervasi 

que es desplacen en vehicle privat tot i ser els que més a prop viuen de l’escola.      

                                          Escola Costa i Llobera 

           Sarrià – St. Gervasi                                            Les Corts 
    Anada                      Tornada                        Anada                        Tornada 
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           Figura 4.2.4.3             Figura 4.2.4.4            Figura 4.2.4.5            Figura 4.2.4.6  

L’Eixample 
                                       Anada                      Tornada 
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                                              Figura 4.2.4.7            Figura 4.2.4.8 

Respecte l’escola Tàber, veient les gràfiques posteriors (Veure Figures 4.2.4.9, 4.2.4.10, 

4.2.4.11, 4.2.4.12, 4.2.4.13 i 4.2.4.14) s’observa, a l’igual que a l’escola Costa i Llobera, 

l’elevat percentatge d’alumnes que es desplacen en vehicle privat per anar i/o tornar de 

l’escola des de la gran majoria dels districtes de la ciutat. Tot i així, el transport escolar torna 

a ser el medi de transport més empleat. 

Igualment destaca que al districte de Sarrià – Sant Gervasi existeixi un percentatge tan alt 

d’alumnes que viatgin en vehicle privat, molt del quals ho fan sense cap acompanyant. 
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                                                 Escola Tàber 

           Sarrià – St. Gervasi                                            Les Corts 
    Anada                      Tornada                        Anada                        Tornada 
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          Figura 4.2.4.9            Figura 4.2.4.10           Figura 4.2.4.11           Figura 4.2.4.12  

L’Eixample 
                                       Anada                      Tornada 
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                                           Figura 4.2.4.13          Figura 4.2.4.14 

4.2.5. Conclusions 

Pel que fa als desplaçaments globals s’ha vist que a l’anada, tant a l’escola Taber com a la 
Costa i Llobera, el transport escolar i el vehicle privat compartit són els modes més utilitzats. 
En quant a la tornada, si bé l’escola Tàber presenta els mateixos modes que a l’anada, 
l’escola Costa i Llobera mostra un gran ús del transport públic, reduint-se així l’ús del vehicle 
privat. 

Destaca el poc ús del transport públic per part de l’escola Tàber, el qual pot ser degut a que 
els alumnes són menors de 13 anys mentre que l’escola Costa i Llobera l’alumnat arriba als 
18 anys. 

Respecte les diferents propostes fetes als pares per tal de canviar el vehicle privat com a 
mode de transport dels seus fills, a totes dues escoles, els pares es plantegen el canvi 
nomès en el cas que existeixi una reducció dels preus del transport escolar i una millora de la 
freqüència de pas del transport públic. Tot i així, la proposta del vehicle privat compartit amb 
altres alumnes per proximitat domiciliària té força acceptació a l’escola Costa i Llobera. 
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Com a conclusió final, recordar que en totes dues escoles s’ha de tractar de reduir el número 
de vehicles privats que transporten un únic alumne donat l’espai que aquests vehicles 
ocupen en una zona força reduida com són els carrers del barri de Can Caralleu, i si bé l’ús 
del vehicle comparitit no suposa una solució definitiva al problema, sí és cert que reduiria la 
problemàtica actual.   
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5. Estudi de mobilitat a Can Caralleu 

5.1. Introducció i objectius 

L’objectiu del present estudi és estudiar i millorar la mobilitat al barri Can Caralleu 

contemplant els aspectes de circulació, aparcament, transport públic i particularment 

relacionat amb l’accés a les escoles situades al sector. 

El barri de Can Caralleu es caracteritza pel seu aïllament (a la part alta de la ciutat de 

Barcelona), amb accessos limitats als carrers de Can Caralleu i el Carrer Esports, ambdues 

comunicades amb la Ronda de Dalt i per una concentració de demanda de viatges en 

període d’accés i sortides de dues escoles que s’integren al barri.  Les escoles que hi ha al 

barri són l’ Escola Tàber i l’Escola Costa i Llobera. A més hi ha el Poliesportiu “Nou Can 

Caralleu”  que no genera conflicte de circulació en dia feiner ja que no es sobreposen els 

horaris de màxima afluència.  

Actualment, s’hi produeixen problemes greus d’indisciplina d’estacionament, per 

estacionament de vehicles damunt de voreres o en doble fila, amb els conseqüents 

problemes de trànsit que coincideixen amb l’hora d’entrada i sortida a l’escola. Per això s’han 

avaluat els estats de càrrega i grau de saturació de les principals interseccions de la xarxa i 

l’estat d’ocupació de les zones d’aparcament, en els estats de demanda més significatius, 

bàsicament les hores d’entrada i sortida a l’escola per determinar l’adequació de les 

propostes  desenvolupades.  

L'estudi té com a objectiu analitzar la situació actual i estudiar les possibles alternatives per 

donar solució a aquests problemes.  
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5.2. Àmbit d’estudi 

Com a àmbit de l’estudi s’ha considerat el barri de Can Caralleu sencer, des de la Carretera 

d’Esplugues fins a la Carretera de les Aigües (Veure Figura 5.2.1) 

S’ha inclòs en l’estudi de la rotonda de confluència amb la Ronda de Dalt, per tractar-se d’un 

dels punts crítics d’accessibilitat, al situar-se sobre la mateixa l’única sortida actual del barri. 

 
Figura 5.2.1 
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5.3. Sistema d’accessibilitat 

Durant dies laborals del mes de Maig s’ha recollit un conjunt de dades d’inventari (capacitat i 

ocupació de l’estacionament legal i il·legal, fases dels semàfors, oferta de línies i parades de 

bus, i intensitats de trànsit que han permès analitzar la situació actual i la previsió 

d’afectacions produïdes per la implantació de les propostes que es proposen. 

5.3.1. Accessibilitat en vehicle privat 

 Itineraris d’accés i sortida: 

Els principals itineraris d’accés i sortida tant al barri com a les escoles són els següents: 

- Accessos: 

L’accés per accedir al barri de Can Caralleu es fa a partir de la rotonda de Can Caralleu, 

just damunt de la Ronda de Dalt. Els accessos es fan o bé pel Carrer Major de Can 

Caralleu o bé pel Carrer Esports.  La sortida de la Ronda més propera és la Sortida 9 de 

la Ronda de Dalt. 

- Sortides: 

Només hi ha una única sortida, que es realitza pel Carrer Major de Can Caralleu. 

 Carrils de circulació: 

 El nombre de carrils de circulació per via és el següent:  

- Carrer Major de Can Caralleu: 

És una via de doble sentit de circulació amb un carril per sentit. Al primer tram no s’hi 

permet l’estacionament a cap banda del carrer. Al segon tram, a partir del Carrer Torrent 

de Can Caralleu  l’estacionament és permès al costat esquerre. 
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- Carrer Esports: 

És una via d’un únic sentit amb un carril de circulació. És una via de secció única on les 

voreres i la calçada estan al mateix nivell. Està permet l’estacionament a la vorera 

esquerra. Existeix un carril bicicleta al costat esquerre. 

- Torrent de Can Caralleu: 

És una via on s’hi permet el doble sentit encara que hi ha un únic carril de circulació. Els 

cotxes estacionen al cantó esquerre de la via encara que hi hagi una senyal prohibitiva 

de l’estacionament. 

- Carrer de la Capella: 

És una via de doble sentit de circulació amb únic carril. És una via de secció única, les 

voreres i la calçada estan al mateix nivell. Està permet l’estacionament a la vorera 

esquerra. 

 Ubicació de semàfors: 

Hi ha un únic semàfor a l’entorn objecte d’estudi, que es troba ubicat al Carrer Major de 

Can Caralleu, justament al seu començament, on s’intersecciona amb la rotonda de Can 

Caralleu, damunt de la Ronda de Dalt. 

Segons les característiques del barri,  gairebé de caràcter veïnal, (tret de les hores punta 

d’entrada i sortida de les escoles) no es creu necessari la ubicació de cap nou semàfor. 

 

5.3.2. Accessibilitat en transport públic  

 Ubicació de línies i parades de bus:  

Hi ha un total de 4 línies de bus, urbanes, pròximes a l’àrea d’estudi, dins d’un radi 

aproximat de 500 metres. Encara que dins d’una àrea menor, d’un radi de 200 metres, 

són 3 línies (34, 60, 66) les que serveixen més concretament l’àrea d’estudi. (Veure Taula 

5.3.2.1). 
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Línea d’autobús Origen Fi Proximitat Escoles 

34 Sarrià Pl. Virrei Amat (0-200 metres) 

60 Pl. Glòries Zona Universitària (0-200 metres) 

66 Pl. Catalunya Sarrià (0-200 metres) 

30 Pl. Espanya Sarrià (200 – 500 metres) 

Taula 5.3.2.1 

Aquestes 3 línies transcorren per l’Avinguda Diagonal i l’Avinguda V. Foix (34) Ronda de 

Dalt (60) i via Augusta (66), partint des de la plaça Virrei Amat, Plaça de les Glòries i 

Plaça Catalunya.  

Les línies esmentades cobreixen aproximadament un 10% de la superfície de la ciutat.  

D’altra banda hi ha una parada dels Ferrocarrils de la Generalitat (Sarrià), que es troba a 

uns 2.000 metres de distància aproximadament. Per últim, també existeixen les línies 

contractades de transport escolar.  

5.3.3. Accessibilitat a peu 

 Ubicació de passos de vianants 

El nombre i la ubicació dels passos de vianants és l’adequada. 

La ubicació dels actuals passos de vianants és la següent:  

- A la intersecció dels carrers Major de Can Caralleu i Can Caralleu 

- A la intersecció dels carrers Esports i Can Caralleu 

- A la intersecció dels carrers Esports i Major de Can Caralleu 

- A la intersecció dels carrers Major de Can Caralleu i Esports 

- A la intersecció dels carrers Major de Can Caralleu i Torrent de Can Caralleu. 
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5.3.4. Transport escolar 

 Transport escolar 

Cada escola té contractats serveis de transport escolar. Aquest trànsit i l’estacionament 

dels autobusos s’han d’afegir als problemes descrits anteriorment. 

L’Escola Costa i Llobera, té contractats 4 autobusos per cobrir la demanda de transport 

escolar. Aproximadament transporten uns 250 – 300 nens/es. 

Aquests autobusos estacionen al Passatge Blada, el qual es tracta d’un camí de terra 

d’uns 3 metres d’amplada. Els autobusos realitzen una maniobra prèvia, a l’inici del 

Carrer Capella, per així entrar marxa enrere al passatge on es realitzen les operacions de 

encotxament i desencotxament d’escolars. (Veure Figures 5.3.4.1 i  5.3.4.2) 

 

   
                                   Figura 5.3.4.1                                     Figura 5.3.4.2 

 

L’Escola Tàber, té contractats quatre autobusos, dos dels quals cobreixen rutes del Baix 

Llobregat, la resta són rutes urbanes de Barcelona. Aproximadament transporten uns 160 

nens al matí i uns 250 per la tarda. 

L’escola Tàber té un petit solar a l’entrada de l’escola reservat per  l’estacionament dels 

autobusos i per l’encotxament i desencotxament dels escolars.  

 

 

 



Estudi de la mobilitat del transport escolar a dues zones de Barcelona Pàg. 37 

 

5.3.5. Oferta d’estacionament 

Dins de l’àmbit d’estudi s’han comptabilitzat 360 places d’aparcament amb les següents 

tipologies (Veure plànol A1 a l’Annex A): 

 164  places d’estacionament legal en calçada, detallades a la taula següent  

 90 places d’estacionament en solars 

 30 places d’aparcament de motos 

 26 places de pàrquing de vehicles privats 

(Veure Taula 5.3.5.1) 

 

Capacitat i seguiment de l’ocupació d’aparcament a Can Caralleu 

 Capacitat Matí / entrada escola Sortida escola Tarda Nit 

Parking 50 47 68 50 4 

Solar 90 17 - 26 8 

Motos 30 64 - 47 14 

Parking privat 26 26 - 21 14 

Lliures 164 127 - 129 84 

Il·legals - 19 83 57 3 

Autobusos - 3 8 - - 

TOTAL 360 303 159 330 127 

Taula 5.3.5.1 

S’observa com per la tarda el nombre de vehicles estacionats varia presentant-se les 

majors ocupacions durant el període de tarda (330 vehicles).  

La major presència de vehicles il·legalment estacionats es dóna en el període de recollida 

d’alumnes de l’escola, on s’han arribat a comptabilitzar 83 vehicles en situació 

d’aparcament il·legal. Això es justifica perquè per la tarda, l’interval d’estacionament és 

més ampli, ja que des de uns 40 minuts abans de la sortida dels alumnes, ja hi comencen 

a arribar pares que estacionen el cotxe il·legalment. La major duració de les operacions 

d’espera i recollida d’alumnes, que en les operacions d’arribada al matí,  justifiquen 

aquesta major presència de vehicles. (Veure plànols A2, A3, A4  i A5 a l’Annex A). 
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5.4. Intensitat de trànsit a l’entorn 

L’accés mitjançant el vehicle privat genera un impacte evident, amb un sensible augment del 

volum de trànsit en l’àmbit d’estudi. Al matí coincideix amb l’hora punta de trànsit de la ciutat 

(de 8:15 – 9:15 hores). Per la tarda, l’increment del volum de trànsit a l’àrea d’estudi supera 

el volum del matí (de 16:00 a 17:30 hores), no obstant, presenta l’avantatge de no coincidir 

amb l’hora punta de trànsit de la ciutat. 

5.4.1. Aforaments automàtics 

S’han col·locat comptadors automàtics al Carrer Major de Can Caralleu, i els resultats han 

estat: 

 En sentit muntanya es produeixen intensitats punta en els períodes de 8:30 a 8:45h (118 

a 122 veh/15 minuts) i de 9:00 a 9:15h (116 a 120 veh/15 minuts), associables als viatges 

d’entrada d’alumnes a les escoles. 

 En sentit mar les puntes són durant el mateix període (de 8:15 a 9:30h) amb volums de 

voltant de 130 veh/15 minuts i quelcom més repartides, probablement per superposició 

dels viatges de retorn dels acompanyants dels alumnes amb els viatges dels residents en 

Can Caralleu cap a la feina. 

En el període de tarda les intensitats són clarament inferiors, detectant-se no obstant una 

afluència concentrada el divendres per la tarda de 16:00 a 16:30h, associable al fenomen de 

recollida d’alumnes i sortida de cap de setmana. 

En qualsevol cas, els volums obtinguts es troben molt per sota de la capacitat del viari. Si 

considerem que les vies del sector són d’un carril de tipus local, amb capacitat per a 1.400 

vehicles/hora. Es determina que la capacitat per 15 minuts és de 350 veh/hora en circulació 

lliure i de 175 veh/15 minuts, en cas d’intersecció amb un carril similar (cas de la intersecció 

dels carrers Major – Esports – Can Caralleu i Torrent)- En tot cas les intensitats es troben per 

sota del nivell de capacitat del viari. 

Es dedueix en conseqüència que les dificultats de circulació es deuen a altres motius, com: 

• Existència d’indisciplina d’estacionament que resten capacitat real a les vies. 

• Maniobres dels autocars escolars i alguns vehicles que impedeixen la circulació 

contínua. 



Estudi de la mobilitat del transport escolar a dues zones de Barcelona Pàg. 39 

 

• Escassa fase de pas des del Carrer de Can Caralleu cap a la Ronda de Dalt, que 

motiva retencions a la sortida. 

5.4.2. Aforaments manuals 

Dins de l’àmbit s’ha comptabilitzat el nombre de vehicles que fan cadascun dels moviments 

possibles a les següents 2 cruïlles:  

• 1.- C/ Can Caralleu amb Ronda de Dalt 

• 2.- Intersecció Can Caralleu – Can Major – C/ Torrent – c/ Esports. 

S’adjunta Annex E d’aforaments amb les intensitats mesurades a cada moviment.  

S’ha concentrat l’estudi en els períodes d’accés a les escoles on els resultats més 

significatius són: 

• Intensitat de trànsit d’entrada de 75 veh/15 minuts pel Carrer Can Caralleu 

ascendent. 

• Intensitat de trànsit d’entrada de 89 veh/15 minuts punta pel Carrer Esports. 

• Intensitat de sortida de 104 veh/15 minuts punta pel Carrer de Can Caralleu 

descendent. 

El conjunt de trànsit d’entrada és de 164 veh/15 minuts mentre que el de sortida és de 104 

veh/15 minuts –condicionat per la capacitat de l’única sortida pel Carrer de Can Caralleu-, 

establint-se una demanda no atesa de 60 veh/15 minuts que es correspon amb l’observació 

de cues a la sortida. 

Al punt del segon aforament s’han comptabilitzat els moviment de forma individual observant-

se que els moviments de major intensitat són: 

Els de relació entre el Carrer de Can Caralleu amb el Carrer Major amb intensitats entre 700 i 

800 veh/dia, associable a l’accés a residències i a les activitats de l’Escola Costa i Llobera. 

El moviment des del Carrer Esports cap al Carrer Can Caralleu (767 veh/dia) associable a 

les activitats de l’Escola Tàber. 
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5.5. Situació Actual  

5.5.1. Descripció dels problemes detectats 

A les hores d’entrada (8:15h - 9:15h) i sortida (16:00h - 17:30h) de les escoles es produeix 

una ocupació de les zones d’aparcament superior a la capacitat degut al gran nombre de 

pares que utilitzen el transport privat per portar o recollir els infants de l’escola, s’hi 

produeixen greus problemes d’indisciplina d’estacionament que alhora afecten al trànsit. Les 

zones d’ocupació es mostren als plànols A2 i A3 a l’Annex A. 

Cal esmentar l’efecte de retenció que ocasionen els autobusos escolars, sobretot a l’entrada 

de les escoles degut a les maniobres que han de realitzar per a l’accés al Passatge Blada on 

han d’accedir fent marxa enrere. 

En referència a la situació dels residents durant la nit s’observa una ocupació baixa que ni 

tan sols omple l’oferta lliure a la calçada. No s’observa durant la nit aparcament il·legal i fins i 

tot els aparcaments del sector més proper a la Ronda de Dalt es troben pràcticament buits. 

(Veure plànol A5 a l’Annex A). 

5.6. Situació Futura. Propostes 

Per tal de solucionar els problemes detectats i descrits anteriorment, s’han pensat diferents 

alternatives per millorar la situació actual. 

MESURES A CURT TERMINI 

5.6.1. Modificacions del viari 

A continuació, plantegem dues possibles propostes les quals es basen en l’implantació d’un 

canvi de sentit de circulació o bé en la creació d’un nou carril de circulació. 

1. Proposta 1: Modificació dels itineraris 

Aquesta primera proposta consisteix en fer que el sentit de circulació del Carrer Major de 

Can Caralleu sigui únicament de baixada (sentit mar), només durant l’horari d’entrada i 

sortida de les escoles. (Veure plànol A6 a l’Annex A). 
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Aquest canvi provoca que durant l’horari d’entrada i sortida de les escoles, només es 

permetrà l’accés al barri de Can Caralleu utilitzant el Carrer Esports, i es guanyarà un carril 

de baixada del barri molt necessari durant aquests períodes degut al flux majoritari en sentit 

baixada. 

Implantant durant el període de demanda punta dos carrils de sortida cap a la Ronda de Dalt 

del Carrer Can Caralleu sense modificar la fase semafòrica, s’obté el doble de capacitat i 

permet la sortida dels vehicles en cua. Aquesta solució obliga a concentrar l’entrada pel 

Carrer Esports, la qual passaria d’una intensitat de 89 veh/15 minuts a 164 veh/15 minuts. 

Aquest increment no ha de generar inconvenients ja que es tracta de circulació en via 

contínua sense interseccions amb accés des d’un gir a dreta des de la Ronda de Dalt. 

Aquesta actuació implica: 

- Senyalitzar aquesta nova funció del carril. Es senyalitzarà amb panells lluminosos als 

extrems d’entrada al carrer des de la Ronda de Dalt essent necessàries dues 

senyals. 

- L’horari d’implantació serà aproximadament de 8:30h a 9:15h i de 16:15h a 17:00h. 

Amb aquesta primera alternativa, el que també s’aconsegueix és la possibilitat d’establir un 

aparcament en línia al costat Besòs del carrer Major de Can Caralleu, només durant l’horari 

d’entrada i sortida de les escoles.  

Aquesta proposta consisteix en reservar un tram del carril situat al costat Besòs, de manera 

que el primer tram del carrer Major de Can Caralleu només tingui un sol carril de circulació. A 

continuació, poc abans d’arribar a la Rotonda de Can Caralleu, el nombre de carrils de 

circulació torna a ser de dos. 

D’aquesta forma, el carrer Major de Can Caralleu, aconsegueix augmentar el flux de sortida 

de vehicles del barri, alhora que proporciona una zona d’aparcament legal per vehicles 

privats, permetent que l’encotxament i desencotxament d’alumnes sigui molt segur. 

Aquesta actuació implica: 

- Senyalitzar aquesta nova funció del carril. Es senyalitzarà amb les corresponents 

senyals de trànsit i marques a la calçada. 

- L’horari d’implantació serà aproximadament de 8:30h a 9:15h i de 16:15h a 17:00h. 

- La creació d’una vorera al costat Besòs del carrer Major de Can Caralleu, per tal que 

els alumnes i pares puguin arribar de forma segura als seus vehicles. 
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2. Proposta 2: Implantació d’un nou carril de circulació i canvi de situació 

de la parada del autobús. 

Aquesta segona proposta consisteix en la creació d’un nou carril de circulació al carrer Major 

de Can Caralleu, el qual tindria sentit de circulació de baixada (sentit mar) de forma 

permanent. (Veure plànol A7 a l’Annex A). 

D’aquesta manera, el carrer Major de Can Caralleu constaria de manera permanent de dos 

carrils de baixada i un de pujada, enlloc dels dos actuals, un de pujada i l’altre de baixada. 

Amb aquest segon carril de circulació s’aconseguiria fer molt més fluida la sortida del barri de 

Can Caralleu ja que permetria la sortida del doble de vehicles que actualment en el mateix 

marge de temps. 

Donat l’existència d’aquest nou carril de circulació,  seria bo per millorar el trànsit a la zona, 

moure la parada d’autobús, que actualment es troba al final del carrer Esports, a l’inici del 

nou carril del carrer Major de Can Caralleu. Aquesta nova parada no impediria la circulació 

pel carrer Major de Can Caralleu ja que tot i que l’autobús estacionés, la circulació de 

vehicles en sentit baixada tindria l’altre carril per circular.  

Igualment, el desplaçament de la parada també facilitaria els girs a la rotonda on es creuen el 

carrer Esports i el carrer Major de Can Caralleu, i milloraria la visibilitat a la corba que uneix 

els carrers Esports i Major de Can Caralleu, la qual, actualment té poca visibilitat mentre 

l’autobús es troba estacionat a la parada. 

Aquesta actuació implica: 

- Construir un nou carril i senyalització del mateix. Es senyalitzarà amb les 

corresponents senyals de trànsit i marques a la calçada. 

- L’allargament del pas de zebra situat al carrer Major de Can Caralleu just arribar a la 

rotonda de Can Caralleu a la Ronda de Dalt. 

Amb aquesta segona alternativa, el que també s’aconsegueix és la possibilitat d’establir un 

aparcament en línia al costat Besòs del carrer Major de Can Caralleu, només durant l’horari 

d’entrada i sortida de les escoles. 

Aquesta proposta consisteix en reservar un tram del nou carril situat al costat Besòs, de 

manera que el primer tram del carrer Major de Can Caralleu només tingui un sol carril de 

circulació en sentit mar i un únic carril de circulació en sentit muntanya. A continuació, poc 
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abans d’arribar a la Rotonda de Can Caralleu, el nombre de carrils de circulació torna a ser 

de tres, dos dels quals tenen sentit de baixada. 

D’aquesta forma, el carrer Major de Can Caralleu, aconsegueix augmentar el flux de sortida 

de vehicles del barri, alhora que proporciona una zona d’aparcament legal per vehicles 

privats, permetent que l’encotxament i desencotxament d’alumnes sigui molt segur. 

Aquesta actuació implica: 

- Senyalitzar aquesta nova funció del carril. Es senyalitzarà amb les corresponents 

senyals de trànsit i marques a la calçada. 

- L’horari d’implantació serà aproximadament de 8:30h a 9:15h i de 16:15h a 17:00h. 

- La creació d’una vorera al costat Besòs del carrer Major de Can Caralleu, per tal que 

els alumnes i pares puguin arribar de forma segura als seus vehicles. 

5.6.2. Implantació de fitons abatibles. 

Es proposa l’implantació de fitons abatibles a l’entrada del Carrer Torrent de Can Caralleu i a 

l’últim tram del Carrer Major de Can Caralleu. (Veure plànol A8 a l’Annex A). 

Amb aquesta proposta només es permetrà l’accés a la part final del barri de Can Caralleu als 

veïns i al transport escolar mitjançant l’ús de targetes o algun tipus de codi d’entrada. 

Aquesta actuació implica: 

- La construcció dels fitons abatibles adequats per evitar el pas a qui no hagi d’entrar al 

barri. 

- Senyalitzar aquesta restricció de pas. Es senyalitzarà amb les corresponents senyals 

de trànsit. 

- Atorgar als veïns i als col·legis les targetes o codis adequats per poder baixar els 

fitons i entrar al barri sense cap problema. 

5.6.3. Modificació parades/línies d’autobusos. 

1. A partir dels resultats obtinguts a les enquestes realitzades a les escoles Tàber i 

Costa i Llobera, es suggereix l’augment de les freqüències de pas de les línies 

66, 34 i 60. 
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2. També, a partir dels resultats de les enquestes, es proposa l’allargament de dues 

línies. (Veure plànol A9 a l’Annex A). 

a. Per una banda la línia 34 que puja per Avinguda Josep V. Foix i un cop 

arriba a la Ronda de Dalt torna a baixar. Es proposa que pugi a Can 

Caralleu pel Carrer Esports, i baixi pel Carrer Major de Can Caralleu per 

continuar la seva ruta actual. 

b. L’altra línia és la 30, que puja per Via Augusta i un cop arriba a la Ronda de 

Dalt torna a baixar per Via Augusta. La proposta és fer que la línia 30 un 

cop arriba a la Ronda de Dalt es dirigeixi a la Rotonda de Can Caralleu i 

després giri i torni per la Ronda de Dalt fins la Via Augusta i continuï el seu 

trajecte habitual. 

5.6.4. Implantació d’un servei llançadora des de la parada de 

Reina Elisenda de FGC. 

Es proposa la implantació d’un servei de llançadora entre la parada de Reina Elisenda dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Can Caralleu, per alumnes de les escoles Tàber 

i Costa i Llobera, durant els horaris d’entrada  i sortida de les escoles.  

El circuit que realitzaria l’autobús seria el següent: partint d’una parada al Jardí de Joan 

Llarch, situat a la cantonada del Carrer Mendel, a una illa de la parada de Reina Elisenda, 

l’autobús baixaria per l’Avinguda J.V. Foix fins arribar al Carrer del Cardenal Vives i Tutó. Un 

cop allà, giraria en direcció al Carrer Bosch i Gimpera per pujar per aquest mateix carrer fins 

arribar al Carrer de Montevideo. A continuació pujaria pel Carrer de Montevideo fins arribar a 

la Rotonda de Can Caralleu, i seguidament pujaria pel Carrer Esports on faria la seva 

primera aturada davant de l’escola Tàber, i la segona, al final del Carrer Esports. Finalment, 

a partir del Carrer Major de Can Caralleu arribaria fins la Rotonda de Can Caralleu i baixaria 

per l’Avinguda J.V. Foix fins el Jardí de Joan Llarch. (Veure plànol A10 a l’Annex A). 

El nombre d’autobusos llançadora adequat serien dos, per tal que el temps d’espera entre un 

i altre no superés els 15 minuts. 

El trajecte constaria de tres parades: una primera situada a la porta de l’escola Tàber al 

Carrer Esports, una segona al final del Carrer Esports, i una tercera al Jardí de Joan Llarch, 

al Carrer J.V. Foix. 
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Aquesta actuació implica: 

- La creació de marquesines a les tres parades de la llançadora per tal de facilitar la 

reunió dels alumnes que utilitzin aquest servei, i per evitar mullar-se durant l’espera 

els dies de pluja. 

Per últim cal tenir en compte la línia d’autobús 34. Si com hem proposat a l’apartat 6.2, 

aquesta línia pugés al Barri de Can Caralleu, fins el final del Carrer Esports, i augmentés la 

seva freqüència de pas, considerem innecessària la implantació del servei de llançadora que 

em proposat abans, donat que el recorregut que realitzaria l’autobús 34 seria molt satisfactori 

pels usuaris a qui estava enfocada la llançadora. 

5.6.5. Servei de transport escolar. 

Aquesta proposta tracta el problema que hi ha ara en quant a la durada dels viatges en 

autocar. Es tracta de establir diferents rutes que recullin alumnes que visquin en zones 

properes. 

D’aquesta manera s’aconseguiria agrupar els alumnes per zones i reduir el nombre 

d’aturades. Això faria que la durada total del trajecte fos més curta i més directa, i permetria 

que els usuaris del transport escolar no haguessin de llevar-se tant aviat com actualment, a 

l’igual que els seus pares. 

A més de les millores a les rutes actuals dels autocars escolars es planteja una altra 

possibilitat per millorar el servei actual. Aquesta possibilitat suposa l’establiment d’un servei 

de transport escolar compartit entre les escoles Tàber i Costa i Llobera. 

En el cas que totes dues escoles estiguessin interessades en aquest servei compartit, 

aquesta mesura suposaria establir dues parades pels autocars, una per cada escola. 

En quant al viatge d’anada a l’escola, la primera parada estaria situada a l’entrada de l’escola 

Tàber, al Carrer Esports, mentre que la segona estaria al Ptge. Blada, on actualment ja 

aparquen els autocars de l’escola Costa i Llobera. 

Per lo que respecte al viatge de tornada a casa des de les escoles, la sortida seria dels 

autocars seria des de Ptge. Blada, on es recolliria als alumnes de l’escola Costa i Llobera, i 

s’establiria una segona parada davant de l’escola Tàber. Per tant, seria necessari que 

l’autocar, un cop hagi baixat pel Carrer Major de Can Caralleu, torni a pujar pel Carrer 
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Esports per recollir els alumnes de l’escola Tàber, per finalment baixar pel Carrer Major de 

Can Caralleu i portar els alumnes a les seves respectives cases. (Veure plànol A11 a l’Annex 

A). 

5.6.6. Conscienciació social 

Per últim, proposem la engegada en marxa, a mitjà o llarg termini, per part de les escoles 

d’un projecte de potenciació del transport escolar així com l’ús compartit del vehicle privat 

tant per les entrades com per les sortides a l’escola i així optimitzar aquest medi de transport. 

MESURES A LLARG TERMINI 

5.6.7. Nou tram d’entrada pel transport escolar. 

Per un futur es planteja la possibilitat d’unir Ptge. Blada amb l’Avinguda de la Mare de Déu, 

per tal de fer que l’entrada del transport escolar sigui per aquest camí, passant per Avinguda 

Pearson, Avinguda de la Mare de Déu, i arribant al Ptge. Blada, on ja estacionen actualment 

els autocars. 

Això permetria l’entrada dels autocars per aquest itinerari i la eliminació de les actuals 

maniobres d’aparcament d’aquests vehicles, que provoquen reduccions de la capacitat en 

l’hora punta d’entrada a l’escola, i situacions d’inseguretat per a la mobilitat peatonal. (Veure 

plànol A12 a l’Annex A). 

 

5.6.8. Utilització de l’aparcament subterrani futur sota l’edifici de 

l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques 

Està prevista la construcció d’un estacionament subterrani per donar servei a les activitats de 

l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques situada en l’entorn del sector. 

Es suggereix la negociació d’un conveni per a la possible reserva i utilització de cert nombre 

de places d’aquest estacionament per a l’ús de professorat d’ambdós col·legis. 

Dels inventaris d’ocupació s’ha detectar la presència en horari escolar de voltant de 25 a 30 

vehicles en situació d’ocupació de zones il·legals, que podrien redirigir-se a aquest 
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aparcament, donant oportunitat al professorat de disposar la plaça pròpia o compartida, i 

alliberant places de superfície per a usos de major rotació com l’arribada i recollida 

d’alumnes del col·legi.  
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6. Explotació d’enquestes i anàlisi de 
comportaments a les escoles Solc, St. Peter’s 
School i Thau  

A continuació es presenten les dades principals de les escoles Solc, St. Peter’s School i 

Thau,  obtingudes mitjançant l’enquesta feta a cada escola, així com els resultats de les 

enquestes realitzades als alumnes i pares de les mateixes. 

Aquestes tres escoles pertanyen al districte de Les Corts, i es troben ubicades entre el Barri 

de la Mercé i l’Avinguda d’Esplugues. Concretament, l’escola Solc es troba al Carrer 

d’Àrdena 36, l’escola St. Peter’s School al Carrer Eduard Toldrà 18, i l’escola Thau, a 

l’Avinguda d’Esplugues 49-53.  

6.1. Dades Generals 

A partir de l’enquesta lliurada a cadascuna de les escoles hem obtingut les següents dades: 

Escola Solc 

- Nº enquestes analitzades: 182 alumnes  

- Horari d’entrada i sortida: 

o Entrada de tots els alumnes a partir de les 8:00h fins les 9:00h. 

o Sortida a partir de les 16:30h. 

- Cursos: 

Cursos que s’imparteixen 

P3, P4 i P5 

1er, 2n, 3er, 4t, 5é i 6é de primària 

1er, 2n, 3er i 4t d’ESO 

Taula 6.1.1 



Pág. 50  Memòria 

 

St. Peter’s School 

- Nº enquestes analitzades: 130 alumnes  

- Cursos i alumnat: 

Cursos que s’imparteixen 

P1, P2, P3, P4 i P5 

1er, 2n, 3er, 4t, 5é i 6é de primària 

1er, 2n, 3er i 4t d’ESO 

1er i 2n de Batxillerat 

Taula 6.1.2 

Escola Thau 

- Nº enquestes analitzades: 730 alumnes  

- Horari d’entrada i sortida: 

o Entrada de tots els alumnes a partir de les 8:00h fins les 9:00h. 

o Sortida a les 16:30h. 

- Cursos i alumnat: 

Cursos que s’imparteixen 

P3, P4 i P5 

1er, 2n, 3er, 4t, 5é i 6é de primària 

1er, 2n, 3er i 4t d’ESO 

Taula 6.1.3 
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6.2. Resum de l’anàlisi de les enquestes realitzades als 

alumnes de les escoles Solc, Thau i St. Peter’s School. 

A continuació es presenta un resum de les dades obtingudes a partir de les enquestes 

realitzades als alumnes i pares de les escoles Solc, St. Peter’s School i Thau.  

El model d’enquesta feta als alumnes de les escoles Solc, Thau i St. Peter’s School per 

obtenir les dades analitzades a continuació es troba a l’Annex B, mentre que la totalitat de les 

dades obtingudes a partir de les enquestes realitzades es troben a l’Annex D. 

L’anàlisi es troba dividit en les següents 4 parts: 

1- Anàlisi dels desplaçaments globals. 

2- Anàlisi dels desplaçaments segons el mode de transport. 

3- Anàlisi dels desplaçaments segons els cursos dels alumnes. 

4- Anàlisi dels desplaçaments segons el districte d’origen. 

6.2.1. Anàlisi dels desplaçaments globals. 

Pel que fa als desplaçaments globals es veu que a l’anada existeix un comportament molt 

diferent entre els alumnes de l’escola Solc i els alumnes de les escoles Thau i St. Peter’s 

School.  

Si bé el transport escolar i el vehicle privat acompanyat són el modes més utilitzats a l’anada 

a l’escola Solc, les altres dues escoles mostren com existeix una gran majoria d’alumnes que 

es desplacen en vehicle privat al matí en comparació amb els altres possibles modes. 

Destaca l’escola St. Peter’s School, la qual presenta un elevat percentatge dels seus 

alumnes viatjant sols en vehicle privat a l’escola. (Veure Figures 6.2.1.1, 6.2.1.2 i 6.2.1.3). 

 

 

 

 



Pág. 52  Memòria 

 

Mode de transport a l’anada 

         Escola Solc                       St. Peter’s School                        Escola Thau 
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En transport públic
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En moto
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Cotxe amb germans
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                 Figura 6.2.1.1                       Figura 6.2.1.2                            Figura 6.2.1.3 

En quant a la tornada, mentre les escoles Solc i Thau mostren un augment en l’utilització del 

transport públic i escolar, l’escola St. Peter’s School no mostra cap mena de canvi i com 

s’observa a continuació, la gran majoria dels seus alumnes utilitzen el vehicle privat a 

tornada de l’escola. (Veure Figures 6.2.1.4, 6.2.1.5 i 6.2.1.6). 

Mode de transport a la tornada 
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                 Figura 6.2.1.4                       Figura 6.2.1.5                            Figura 6.2.1.6 
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6.2.2. Anàlisi dels desplaçaments segons el mode de transport. 

Seguidament es presenten les dades més significatives tenint en compte el mode de 

transport utilitzat pels alumnes al viatge d’anada i tornada de l’escola.  

Dins d’aquest anàlisi es mostren quines són les raons per les quals els alumnes utilitzen un 

mode o un altre, així com les edats mitjanes dels alumnes segons el mode de transport 

empleat. 

Aquest apartat es divideix en els quatre subapartats següents: 

A. Alumnes que utilitzen el vehicle privat. 

B. Alumnes que utilitzen el vehicle privat no compartit. 

C. Alumnes que utilitzen el transport escolar. 

D. Alumnes que utilitzen el transport públic. 

 

A. Vehicle Privat 

Les gràfiques que es presenten seguidament tenen en compte a tots els alumnes que 

utilitzen el vehicle privat a l’anada i/o a la tornada de l’escola. Entre els alumnes enquestats 

es troben tant els alumnes que viatgen acompanyats com els que viatgen habitualment sols. 

Donada la importància que tenen els alumnes que viatgen sols, ja que un sol alumne 

significa un cotxe més a la zona, aquests s’analitzen independentment de la resta al punt 

6.2.2.2. Vehicle Privat no compartit. 

El nombre total d’alumnes enquestats que utilitzen el vehicle privat per anar i/o tornar de 

l’escola és de 704 alumnes, dels quals 93 alumnes són de l’escola Solc (51% dels alumnes 

enquestats), 511 alumnes pertanyen a l’escola Thau (70% dels alumnes enquestats) i els 

100 alumnes restants estudien a l’escola St. Peter’s School (77% dels alumnes enquestats). 

 

En relació a l’edat dels alumnes que realitzen el viatge d’anada a l’escola, a les escoles Solc i 

St. Peter’s School destaquen els alumnes menors de 11 anys. A l’escola Thau existeix un 
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elevat grup d’alumnes de més de 12 anys que va en vehicle privat a l’escola. (Veure Figures 

6.2.2.1, 6.2.2.2 i 6.2.2.3). 

Alumnes per edats (Viatge d’anada) 
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               Figura 6.2.2.1                     Figura 6.2.2.2                    Figura 6.2.2.3 

Respecte a la tornada, si bé l’escola Solc presenta alumnes de totes les edats, entre els 4 i 

11 anys; les escoles Thau i St. Peter’s presenten bastants alumnes amb edats superiors als 

11 anys que viatgen en vehicle privat a la tornada de l’escola.  

En relació a si el viatge es realitza sol o acompanyat, destacar que a totes tres escoles 

presenten percentatges al voltant o superiors al 25% dels alumnes tornant sols en vehicle 

privat. L’escola St. Peter’s School destaca en aquest punt donat que gairebé el 50% de 

l’alumnat que va i/o torna en vehicle privat ho fa sense acompanyant. (Veure Figures 6.2.2.4 i 

6.2.2.5). 

St. Peter’s School 

Viatge Anada             Viatge Tornada 

1,0%

55,0%

44,0%

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

1,1%

59,8%

39,1%

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

 
                                              Figura 6.2.2.4             Figura 6.2.2.5 

 

En quant a la tipologia dels viatges, els de tipus casa - col·legi - casa tant pel matí com per la 

tarda presenten uns percentatges molt elevats a totes tres escoles, sobretot en el cas del 

viatge de tornada. (Veure Figures 6.2.2.6, 6.2.2.7 i 6.2.2.8). 
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Viatges de tornada sol o acompanyat 

                     Escola Solc                      Escola Thau                 St. Peter’s School 
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                      Figura 6.2.2.6                      Figura 6.2.2.7                     Figura 6.2.2.8 

Per últim, esmentar que les raons més apreciades per l’ús del vehicle privat tant a l’anada 

com a la tornada de l’escola són el fet que és més ràpid que el transport públic i escolar, i el 

fet que el pare o mare que porti a l’alumne, posteriorment va en cotxe a la feina. 

Respostes a les propostes de canvi de medi de transport 

- Cap el transport escolar 

De totes les propostes fetes, únicament la reducció dels preus presenta un percentatge de 

pares interessats prou elevat a totes tres escoles. Les altres propostes tenen molt poca 

acceptació entre els pares dels alumnes de les tres escoles. 

- Cap el transport públic 

Tant l’escola Solc com l’escola Thau demanen un augment de la freqüència de pas així com 

una reducció dels preus, implantant tarifes especials per escolars o famílies nombroses.  

En quant a l’escola St. Peter’s School, citar el nul interès per part dels pares a que els seus 

fills canviin el vehicle privat pel transport públic. 

 

- Cap el vehicle privat compartit amb altres alumnes 

Segons els resultats obtinguts de les enquestes, el  compartir cotxe per proximitat 
domiciliària pot ser una bona opció per les escoles donat que en totes tres hi ha al voltant 
d’un 30-35% de pares interessats. (Veure figures 6.2.2.9, 6.2.2.10 i 6.2.2.11) 
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Proposta de compartir vehicle per proximitat domiciliària 
                          Escola Solc                 Escola Thau              St. Peter’s School 
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                        Figura 6.2.2.9               Figura 6.2.2.10                Figura 6.2.2.11 

 

B. Vehicle Privat no compartit 

Les gràfiques que es presenten a continuació fan referència únicament als alumnes que 

utilitzen el vehicle privat a l’anada i/o a la tornada de l’escola sense cap germà i/o company 

d’escola.  

S’analitza quin tipus de viatge fan d’anada i tornada de l’escola, l’edat que tenen, el districte 

del qual venen, i els interessos que mostren cap a les propostes de canvi de mitjà de 

transport. 

Aquest grup d’alumnes és molt important donat que suposa un elevat nombre de vehicles 

amb una ocupació mínima. 

A l’escola Solc, el nombre d’alumnes que viatgen sols a l’anada i/o tornada és de 16 alumnes 

(9% dels alumnes enquestats), a l’escola Thau, el nombre és de 144 (19’7% des alumnes 

enquestats), i per últim, a l’escola St. Peter’s School, el nombre d’alumnes és de 46 alumnes 

(35’4% dels alumnes enquestats).  

Respecte a l’origen de la gran majoria destaca el fet que en totes tres escoles, la majoria dels 

seus alumnes viuen fora de Barcelona. El districte de Les Corts és la segona zona que més 

alumnes presenta donat que totes tres escoles pertanyen a aquest districte. (Veure Figures 

6.2.2.12, 6.2.2.13 i 6.2.2.14). 
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Orígens dels viatges 

                    Escola Solc                        Escola Thau                     St. Peter’s School 
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          Figura 6.2.2.12                   Figura  6.2.2.13                   Figura  6.2.2.14 

Respecte al tipus de viatge que realitzen els pares a l’anada i/o tornada de l’escola destaca 

l’alt percentatge de pares que fan el viatge tipus casa – col·legi – casa a totes tres escoles. Si 

bé al viatge d’anada a l’escola la gran majoria dels pares de totes elles no tornen a casa, 

analitzant les dades del viatge de tornada, s’observa com més del 30% des pares realitzen el 

viatge tipus casa – col·legi – casa. (Veure Figures 6.2.2.15, 6.2.2.16 i 6.2.2.17).  

Tipus de viatge de tornada 
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                Figura 6.2.2.15                 Figura  6.2.2.16             Figura  6.2.2.17 

Respostes a les propostes de canvi de medi de transport 

- Cap el transport escolar 

A totes les escoles es mostra molt poc interès per part dels pares, tot i proposar una reducció 

de preus o un canvi a la ruta de l’autocar de manera que la ruta passi a prop de casa dels 

alumnes. 
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- Cap el transport públic 

A les escoles Solc i Thau existeix una demanda de major freqüència de pas del transport 

públic sobre totes les propostes, mentre a l’escola St. Peter’s School no es mostra cap 

interès important per cap de les propostes. 

- Cap el vehicle privat compartit amb altres alumnes 

Destacar l’interès per part de més del 25% dels pares de l’escola Thau i l’escola St. Peter’s a 

l’hora de coordinar-se amb altres pares per portar alumnes amb proximitat domiciliària. 

C. Transport Escolar 

Les escoles Solc i Thau presenten alumnes de totes les edats entre els 3 i 13 anys, tant a 

l’anada com a la tornada de l’escola, destacant els menors de 5 anys. Respecte l’escola St. 

Peter’s School, els usuaris més habituals són els alumnes de 12 anys o més. 

 

D. Transport Públic 

A l’escola Solc, el nombre d’alumnes que van en transport públic a l’escola és de 26 (14’2% 

dels alumnes enquestats), mentre que a la tarda el nombre d’alumnes que l’utilitzen és 44 

(24’2% dels alumnes enquestats). 

A l’escola Thau, el nombre d’alumnes que van en transport públic a l’escola és de 104 

(14’2% dels alumnes enquestats), mentre que a la tarda el nombre d’alumnes que l’utilitzen 

és 285 (39% dels alumnes enquestats). 

A l’escola St. Peter’s, el nombre d’alumnes que van en transport públic a l’escola és de 12 

(9’2% dels alumnes enquestats), mentre que a la tarda el nombre d’alumnes que l’utilitzen és 

19 (14’6% dels alumnes enquestats).  

Els autobusos més utilitzats són: a l’escola Solc, el 75 i els 60, a la Thau, el 75, 78 i 63 , i a la 

St. Peter’s, el 22 i el 78.  

Destaca també l’elevat ús del metro junt amb l’autobús per part dels alumnes de les escoles 

Solc i St. Peter’s. 
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En referència a les edats dels alumnes de ambdues escoles que utilitzen el transport públic, 

destacar l’ús a per part dels alumnes entre 12 i 15 anys. 

 

6.2.3. Anàlisi dels desplaçaments segons els cursos dels 

alumnes. 

Analitzant els viatges d’anada al matí, a l’escola Solc, el comportament entre pàrvuls i 6é de 

primària és el mateix, destacant l’ús del transport escolar, superant el 45% dels alumnes i el 

vehicle privat, ja sigui acompanyat o sol, superant el 50% dels mateixos. Respecte els 

alumnes d’E.S.O., s’observa una elevada utilització del transport públic (prop del 50%), tot i 

que encara més del 25% viatgen en vehicle privat a l’escola. 

A l’escola Thau, destacar l’elevat ús del vehicle privat per sobre dels altres modes, arribant 

en alguns cursos a ser utilitzat per més del 75% dels alumnes, tot i que no és tant elevat com 

a l’escola St. Peter’s School, on en segons quins cursos l’ús d’altres modes és menor al 

10%. (Veure Figures 6.2.3.1, 6.2.3.2, 6.2.3.3, 6.2.3.12 i 6.2.3.4). 

ANADA 

St. Peter’s School 

          Pàrvuls        1er - 4t primària    5é i 6é primària     1er - 4t ESO     1er i 2n Batxillerat 

5,3%

5,3%

42,1%

47,4%

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

2,6%

15,8%

47,4%

34,2%

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

11,1%

11,1%

22,2%

11,1%

11,1%

33,3%

A peu

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

21,4%

17,9%

39,3%

21,4%

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans 25,0%

12,5%

37,5%

25,0%

En transport públic

En moto

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

 
     Figura 6.2.3.1     Figura 6.2.3.2        Figura 6.2.3.3       Figura 6.2.3.4     Figura 6.2.3.5 

Analitzant la tornada de les escoles, les escoles Solc i Thau fan un elevat ús del transport 

escolar i públic depenent de l’edat dels estudiants. Encara però, el vehicle privat continua 

utilitzant-se molt ja que a l’escola Solc més del 40% dels alumnes de pàrvuls i primària 

tornen a casa en vehicle privat i a l’escola Thau més del 50%. 

L’escola St. Peter’s School és un cas a analitzar per separat donat que el vehicle privat el 

continuen utilitzant més del 75% dels alumnes d’alguns cursos com és pot veure a les 

Figures 6.2.3.6, 6.2.3.7, 6.2.3.8, 6.2.3.9 i 6.2.3.10. 
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TORNADA 

St. Peter’s School 

          Pàrvuls        1er - 4t primària    5é i 6é primària      1er - 4t ESO     1er i 2n Batxillerat 

2,6%

7,9%

5,3%

42,1%

42,1%

A peu

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

2,6%

13,2%

52,6%

31,6%

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

11,1%

11,1%

22,2%

11,1%

11,1%

33,3%

A peu

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans 25,0%

14,3%

46,4%

14,3%En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

62,5% 12,5%

12,5%

12,5%

En transport públic En moto

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

 
     Figura 6.2.3.6      Figura 6.2.3.7       Figura 6.2.3.8      Figura 6.2.3.9     Figura 6.2.3.10 
 

6.2.4. Anàlisis dels desplaçaments segons el districte d’origen. 

En aquest punt s’analitza l’alumnat de les dues escoles segons el districte on visquin. Tenint 

en compte com estan  repartits els alumnes segons els districtes de la ciutat de Barcelona 

(Veure Figures 6.2.4.1, 6.2.4.2 i 6.2.4.3), s’han estudiat quins són els modes de transport 

més utilitzats tant als matins com a les tardes. 

                 Escola Solc                         Escola Thau                   St. Peter’s School 

3,8%

3,3%

5,5%

7,1%

13,7%

21,4%
9,9%

35,2%

Otro

Sant Martí

Gràcia

Sarrià-Sant Gervasi

Les Corts

Sants-Montjuic
L'Eixample

Fora de BCN

       

3,6%

2,1%

3,6%

17,4%

18,4%

5,2%
13,4%

36,4%

Otro

Sant Martí

Gràcia

Sarrià-Sant Gervasi

Les Corts

Sants-Montjuic
L'Eixample

Fora de BCN

       

6,9%

20,0%

17,7%

4,6% 8,5%

42,3%

Otro

Sarrià-Sant Gervasi

Les Corts

Sants-Montjuic L'Eixample

Fora de BCN

 
                 Figura 6.2.4.1                       Figura 6.2.4.2                       Figura 6.2.4.3 

A la següent taula, la Taula 6.2.4.1, es poden observar les distancies mitjanes entre cada 

districte i la zona escolar estudiada. 
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DISTRICTE Distancia Mitjana (Km) 

Ciutat Vella 7,2 

L’Eixample 6,5 

Sants-Montjuïc 4,3 

Les Corts 1,2 

Sarriá-Sant Gervasi 3,5 

Gràcia 6,2 

Horta-Guinardó 7,3 

Nou Barris 10,2 

Sant Andreu 11,1 

Sant Martí 9,5 

                                                                 Taula 6.2.4.1        

Les següents gràfiques mostren els modes de transport més utilitzats pels alumnes dels 

districtes més significatius, considerant com a tal els districtes més propers a la zona i els 

que presenten un percentatge més alt de l’alumnat de les escoles.  

Cal comentar que s’han analitzat els alumnes que provenen de la pròpia ciutat de Barcelona 

tot i observar-se un elevat nombre d’alumnes procedents de l’exterior de la ciutat. 

Els districtes són: Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi. 

Observant les figures que es presenten a continuació (Veure Figures 6.2.4.4, 6.2.4.5, 6.2.4.6, 

6.2.4.7, 6.2.4.8, 6.2.4.9, 6.2.4.10, 6.2.4.11, 6.2.4.12, 6.2.4.13, 6.2.4.14 i 6.2.4.15), destacar 

l’elevat ús del vehicle privat a totes tres escoles. 
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                                                 Escola Solc 

                  Les Corts                                            Sarrià – St. Gervasi 

   Anada                       Tornada                        Anada                        Tornada 

8,0%

28,0%

8,0%

52,0%

4,0%

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

16,7%

41,7%
12,5%

29,2%

En transport públic

En transport escolar
Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans
15,4%

23,1%

53,8%

7,7%
En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

 

15,4%

38,5%

46,2%

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb germans

 
         Figura 6.2.4.4              Figura 6.2.4.5            Figura 6.2.4.6              Figura 6.2.4.7 

                                                 Escola Thau 

                  Les Corts                                            Sarrià – St. Gervasi 

   Anada                       Tornada                        Anada                        Tornada 

12,7%

20,9%

5,2%

3,0%

5,2%

41,8%

11,2%

A peu

En transport públic

En transport escolar

En moto

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

,7%

14,9%

51,5%
4,5%

,7%

3,0%

14,9%

9,7%

Altres

A peu

En transport públic
En transport escolar

En moto

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans
16,5%

8,7%

,8%

4,7%

58,3%

11,0%
En transport públic

En transport escolar

En moto

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans ,8%

44,9%

9,4%

4,7%

33,1%

7,1%

A peu

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

 
         Figura 6.2.4.8             Figura 6.2.4.9           Figura 6.2.4.10           Figura 6.2.4.11 

                                             St. Peter’s School 

                  Les Corts                                            Sarrià – St. Gervasi 

   Anada                       Tornada                        Anada                        Tornada 

4,3%

4,3%

56,5%

34,8%

A peu

En moto

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

8,7%

4,3%

4,3%

4,3%

47,8%

30,4%

A peu

En transport públic

En transport escolar

En moto

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

3,8%

23,1%

3,8%

38,5%

30,8%

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

15,4%

15,4%

3,8%

42,3%

23,1%

En transport públic

En transport escolar

Cotxe amb alumnes

Cotxe amb germans

Cotxe sense germans

 
        Figura 6.2.4.12           Figura 6.2.4.13           Figura 6.2.4.14           Figura 6.2.4.15 
 



Estudi de la mobilitat del transport escolar a dues zones de Barcelona Pàg. 63 

 

6.2.5. Conclusions 

Analitzant els desplaçaments globals s’ha vist que les tres escoles tenen uns comportaments 
molt diferents. 

L’escola Solc mostra que tant a l’anada com a la tornada els modes més utilitzats són el 
transport escolar i el vehicle privat compartit, superant ambdós el 30% de l’alumnat. L’escola 
Thau mostra un gran ús del vehicle privat compartit, superant el 50% a l’anada, però també 
mostra un elevat ús del vehicle privat no acompanyat, donat que a la tornada supera el 12%, 
i a l’anada arriba gairebé al 20%. Per últim, el cas més destacable és el gran ús que hi ha a 
l’escola St. Peter’s del vehicle privat no compartit, al voltant del 30%, i el mínim ús del 
transport públic o escolar. 

Respecte les diferents propostes fetes als pares per tal de canviar el vehicle privat com a 
mode de transport dels seus fills, si bé a les escoles Solc i Thau es mostra cert interès en el 
cas que es millorés el servei de transport públic, a l’escola St. Peter’s School, l’ineterès és 
pràcticament nul. 

Encara però, la proposta del vehicle privat compartit amb altres alumnes per proximitat 
domiciliària té força acceptació a totes tres escoles, amb la qual cosa, si bé no resoldria 
definitivament el problema, sí el reduiria de manera important. És per això que s’hauria de 
potenciar aquesta idea mitjançant la col·laboració de les escoles.   
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7. Estudi de mobilitat a l’entorn de les escoles 
Solc, Thau i St. Peter’s School 

7.1. Introducció i objectius 

L’objectiu del present estudi és millorar la mobilitat a l’entorn de la zona escolar integrada per 

les escoles Thau, St. Peter’s School i Solc, tenint en compte la circulació, l’aparcament, el 

transport públic i el transport escolar.  

Actualment, s’hi produeixen problemes greus d’indisciplina d’estacionament, ja sigui cotxes 

damunt de voreres o cotxes en doble fila, amb els conseqüents problemes de trànsit que 

coincideixen amb l’hora d’entrada i sortida a l’escola. 

Així doncs, l'estudi vol analitzar la situació actual i estudiar les possibles alternatives per 

donar solució a aquests problemes.  

S’han avaluat els estats de càrrega i grau de saturació de les principals interseccions de la 

xarxa en els estats de demanda més significatius, bàsicament les hores d’entrada i sortida a 

l’escola per determinar l’adequació de les propostes  desenvolupades.  
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7.2. Àmbit d’estudi 

Com a àmbit de l’estudi s’ha considerat el limitat pels següents carrers: Carrer d’Àrdena, 

carrer Doctor Joaquín Albarrán, carrer dels Cavallers i accés a l’Hospital Sant Joan de Deu. 

(Veure Figura 7.2.1)  

 

Figura 7.2.1 
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7.3. Sistema d’accessibilitat 

Durant un dia laboral del mes de desembre s’ha recollit un conjunt de dades d’inventari 

(estacionament legal i il·legal, semàfors, passos de vianants, línies i parades de bus...), 

ocupació de la calçada i d’intensitats de trànsit que han permès analitzar la situació actual i la 

previsió d’afectacions produïdes per la implantació de les propostes que es proposen. 

7.3.1. Accessibilitat en vehicle privat 

 Itineraris d’accés i sortida:  

Els principals itineraris d’accés i sortida a les escoles són els següents (Veure plànol A13 a 

l’Annex A): 

 
- Sentit Llobregat  

 Els accessos per accedir a l’Escola Thau es fan per la Sortida 10 de la Ronda de Dalt i 

carrer Joaquín Albarrán o bé, per l’Av. d’Esplugues. Per accedir a les escoles St. Peter’s i 

Solc l’itinerari es completa pel carrer Eduard Toldrà.  

 Les tornades es realitzen per l’avinguda d’ Esplugues o bé pel carrer d’Àrdena i carrer 

Doctor Joaquín Albarrán.  

- Sentit Besòs 

 Els accessos per accedir a l’escola Thau es fan pel carrer González Tablas i Av. 

d’Esplugues. Per accedir a les escoles St. Peter’s i Solc l’itinerari es completa pel carrer 

Eduard Toldrà.  

 Les tornades es realitzen per l’avinguda d’ Esplugues o bé pel carrer d’Àrdena i carrer 

Doctor Joaquín Albarrán.  
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 Carrils de circulació 

 El nombre de carrils de circulació per via és el següent:  

- Avinguda d’ Esplugues: 

 És una via de doble sentit de circulació, amb dos carrils per sentit. Hi ha una mitjana de 

separació, trencada a dos punts, a l’alçada del carrer Eduard Toldrà i al carrer González 

Tablas, per permetre el gir a ambdós sentits i/o efectuar un canvi de sentit.  

 Per efectuar els girs, a l’alçada del carrer Eduard Toldrà, hi ha dos carrils, un per sentit de 

circulació. A l’alçada del carrer González Tablas hi ha tres carrils, dos de baixada (sentit 

mar) i un de pujada.  

 A la calçada sentit Besòs hi ha un espai reservat per l’estacionament lliure. 

- Carrer Eduard Toldrà: 

 És una via de doble sentit de circulació amb un carril per sentit. Al tram final (sentit 

Collserola) es permet l’estacionament a ambdós costats. 

- Carrer d’Àrdena: 

 És una via de sentit únic amb un carril de circulació, més un carril per a l’estacionament. 

En el tram final, els dos carrils són destinats per a la circulació.  

- Carrer Doctor Joaquín Albarrán: 

 És una via de doble sentit de circulació amb un carril per sentit. 

- Carrer González Tablas: 

 És una via de doble sentit de circulació amb dos carrils sentit muntanya i un carril sentit 

mar. 

- Carrer de Carreras: 

És una via de doble sentit de circulació amb dos carrils per sentit, un dels quals, per 

sentit, són destinats per a l’estacionament. 
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 Ubicació de semàfors.  

El nombre i la ubicació de semàfors és l’adequada. Les interseccions semaforitzades són les 

següents:  

- González Tablas / Av. d’Esplugues 

- Eduard Toldrà / Av. d’Esplugues 

- Doctor Joaquín Albarrán / Av. d’Esplugues 

- D’Àrdena / Doctor Joaquín Albarrán 

7.3.2. Accessibilitat en transport públic 

 Ubicació de línies i parades de bus.  

Hi ha un total de 13 línies de bus, urbanes i interurbanes, pròximes a l’àrea d’estudi, dins 

d’un radi aproximat de 500 metres. Encara que dins d’una àrea menor, d’un radi de 200 

metres, són 6 línies (22, 60, 63, 75, 78 i 113) les que serveixen més concretament l’àrea 

d’estudi. (Veure Taula 7.3.2.1) 

 

Línia d’autobús Origen Fi Proximitat Escoles 

22 Av. Esplugues Pl. Catalunya (0-200 metres) 

60 Pl. Glòries Zona Universitària (0-200 metres) 

63 Sant Just Pl. Universitat (0-200 metres) 

75 Les Corts Av. Tibidabo (0-200 metres) 

78 Sant Joan Despí Estació de Sants (0-200 metres) 

113 Barri de la Mercé Joan XXIII (0-200 metres) 

54 Campus Nord Estació del Nord (200-500 metres) 

EPJ Sant Just Desvern Esplugues (200-500 metres) 

JM Pl. Parador (Sant Just) Zona Universitària (200-500 metres) 
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33 Zona Universitària Verneda (més de 500 metres) 

67 Cornellà Pl. Catalunya (més de 500 metres) 

68 Cornellà Pl. Catalunya (més de 500 metres) 

167 Esplugues Esplugues (més de 500 metres) 

Taula 7.3.2.1 

Aquestes 6 línies transcorren per l’avinguda Diagonal, Ronda de Dalt i Avinguda 

d’Esplugues, partint des de l’Estació de Sants, Plaça Universitat, Plaça Catalunya, Plaça de 

les Glòries i Riera Blanca. (Veure plànol Aa14 a l’Annex A). 

Les línies esmentades cobreixen aproximadament un 20% de la superfície de la ciutat. 

(Veure plànol A15 a l’Annex A). A més, hi ha 7 línies més en un radi de 500 metres a més de 

la Línia 3 del metro (Zona Universitària), que es troba a menys de 1.000 metres de distància 

a les escoles. D’altra banda, existeixen les línies contractades de transport escolar.  

7.3.3. Accessibilitat a peu 

 Ubicació de passos de vianants 

El nombre i la ubicació dels passos de vianants és l’adequada, encara que per garantir uns 

itineraris a peu més segurs és possible pensar en la ubicació de dos nous passos de 

vianants, que més endavant es detallen. 

La ubicació dels actuals passos de vianants és la següent:  

- A la cruïlla dels carrers González Tablas i Av. d’Esplugues 

- A la cruïlla dels carrers Eduard Toldrà i Av. d’Esplugues 

- A la cruïlla dels carrers d’Àrdena i carrer Doctor Joaquín Albarrán 

- A la cruïlla dels carrers Doctor Joaquín Albarrán i Av. d’Esplugues 

- A la intersecció del carrer de Carreras i Av. d’Esplugues 

- Al carrer d’Àrdena  a l’altura del carrer Torrent de les Roses. 
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7.3.4. Transport escolar 

 Transport escolar. 

Cada escola té contractats serveis de transport escolar. Aquest trànsit i l’estacionament dels 

autobusos s’han d’afegir als problemes descrits anteriorment. 

L’Escola Solc, té contractats quatre autobusos per cobrir la demanda de transport escolar. 

Aproximadament transporten uns 250 – 300 nens/es. 

Aquests autobusos estacionen al carrer d’Àrdena, just a l’entrada de l’escola, ocupant un 

carril de circulació. En aquest punt es realitzen les operacions de encotxament i 

desencotxament d’escolars. 

L’Escola Thau, té contractats cinc autobusos, dos dels quals cobreixen rutes del Baix 

Llobregat, la resta són rutes urbanes de Barcelona. Aproximadament transporten uns 160 

nens al matí i uns 250 per la tarda. 

Aquests autobusos pel matí accedeixen directament a l’interior de l’escola, al pati, i per la 

tarda estacionen a l’Avinguda d’Esplugues, uns 30 minuts abans de la sortida dels escolars 

(16:00 hores), ocupant un carril de circulació. No obstant, uns 15 minuts abans de la sortida 

dels escolars (16:15 hores) els autobusos accedeixen a l’interior de l’escola on realitzen 

l’operació de encotxament i desencotxament d’estudiants.  

L’escola Sant Peter’s School, també té contractats autobusos per realitzar aquest servei, 

encara que no disposem de les dades concretes.  

Aquests autobusos fan les operacions de encotxament i desencotxament al carrer Eduard 

Toldrà (carrer de doble sentit de circulació), gairebé a l’entrada de l’escola, ocupant un carril 

de circulació, sentit Collserola. 
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7.3.5. Oferta d’estacionament 

Dins de l’àmbit d’estudi s’ha comptabilitzat: (Veure plànol A16 a l’Annex A). 

 100  places d’estacionament legal, detallades a la taula 7.3.5.1:  

Estacionament Legal 

Carrer Total 

Av. Esplugues 33 

Carreras 23 

Eduard Toldrà 10 

D'Àrdena 24 

Torrent de les Roses 10 

 100 

Taula 7.3.5.1 

 107 places d’estacionament il·legal al matí i 225 a la tarda, tant damunt de voreres 

com a doble fila.(Veure Taules 7.3.5.2 i 7.3.5.3).  

Estacionament il·legal Matí 

En Vorera Doble Fila Total 

68 39 107 

Taula 7.3.5.2 

Estacionament il·legal Tarda 

En Vorera Doble Fila Total 

162 63 225 

Taula 7.3.5.3 

A la tarda el nombre de vehicles estacionats il·legalment dupliquen els del matí.  

Per la tarda, l’interval amb presència d’il·legals és més ampli, ja que des d’uns 40 minuts 

abans de la sortida dels alumnes, ja hi comencen a arribar pares que estacionen el cotxe 
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il·legalment. La major duració de les operacions d’espera i recollida d’alumnes, que en les 

operacions d’arribada al matí, justifiquen aquesta major presència de vehicles. 

 

7.4. Intensitats de trànsit a l’entorn 

L’accés mitjançant el vehicle privat genera un impacte evident, amb un sensible augment del 

volum de trànsit en l’àmbit d’estudi. Al matí coincideix amb l’hora punta de trànsit de la ciutat 

(de 8:15 – 9:15 hores). Per la tarda, l’increment del volum de trànsit a l’àrea d’estudi supera 

el volum del matí (de 16:00 a 17:30 hores), no obstant, presenta l’avantatge de no coincidir 

amb l’hora punta de trànsit de la ciutat. 

7.4.1. Aforaments manuals 

Dins de l’àmbit s’ha comptabilitzat el nombre de vehicles que fan cadascun dels moviments 

possibles a les següents dos cruïlles (Veure plànol A17 a l’Annex A):  

 1.- C. Joaquín Albarrán amb C. d’Àrdena. 

 2.- Avinguda d’ Esplugues amb C. González Tablas (parcial, només girs a esquerra) 

Aforament 1: C. Doctor Joaquín Albarrán i C. d’Àrdena: 

Els volums més importants de trànsit es registren a  la sortida 10 de la ronda de Dalt amb 

9.378 vehicles/dia. 

No obstant, la secció que presenta un índex de saturació més alt correspon al carrer Doctor 

Joaquín Albarrán, on conflueix el trànsit de la sortida de la Ronda de Dalt, amb el trànsit del 

carrer d’Àrdena i el trànsit del mateix carrer Doctor Joaquín Albarrán. 

La secció amb un menor volum de trànsit correspon al carrer d’Àrdena que només presenta 

saturacions importants a les hores punta de entrada i sortida dels alumnes de l’escola, 

mentre que durant la resta del dia la circulació de vehicles, per aquesta via, és poc 

significativa. 
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Aforament 2: Avinguda d’Esplugues i C. González Tablas: 

Comentar que en aquest punt només s’han comptabilitzat els girs a l’esquerra, i s’ha 

observat que  en sentit a l’hospital Sant Joan de Deu s’han contabilitzat més de 3.000 

vehicles/dia. 

7.5. Situació Actual  

7.5.1. Descripció dels problemes detectats 

A les hores d’entrada (8:15h - 9:15h) i sortida (16:00h - 17:30h) de les escoles Thau, St. 

Peter’s School i Solc, a causa del gran nombre de pares que utilitzen el transport privat per 

portar o recollir els infants de l’escola, s’hi produeixen greus problemes d’indisciplina 

d’estacionament que alhora afecten al trànsit, ja que es creen llargues cues a l’Avinguda 

d’Esplugues, sobre tot al tram comprès entre els carrers Doctor Joaquín Albarrán i el carrer 

González Tablas, sentit Esplugues. 

A més cal esmentar la doble fila que ocasionen els autobusos escolars, sobretot a la sortida 

de les escoles, que s’estacionen a la mateixa avinguda d’Esplugues, al  carrer Eduard Toldrà 

i al carrer d’Àrdena.  

A l’Escola Thau 

Cal sumar-hi dos factors molt determinants que agreugen la situació. 

D’una banda, l’existència d’una parada d’Autobusos Metropolitans de les línies 22, 60, 63, 

75, 78 i 113 ubicada a l’Avinguda d’Esplugues amb el carrer Eduard Toldrà, just a l’entrada 

principal de l’escola Thau.  

A les hores puntes analitzades, les parades dels autobusos metropolitans en aquest punt, es 

realitzen sobre un carril de circulació, que afegit a la doble fila existent, impedeixen la 

circulació de vehicles, ja que durant aquestes parades, els dos carrils sobre calçada 

existents resten inoperants. (Veure Figura 7.5.1). 
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Figura 7.5.1 

D’una altra banda els girs a l’esquerra permesos a l’altura del carrer Eduard Toldrà i 

González Tablas i el reduït espai d’acumulació existent (dos cotxes per sentit) entre ambdós 

laterals fan que un carril del lateral de l’Avinguda d’Esplugues sentit Esplugues sigui gairebé 

ocupat per al gir, ja que els que volen girar s’han d’esperar, impossibilitant el moviment recte.  

Aquestes situacions fan que la capacitat de la via amb dos carrils, es redueixi a la meitat en 

el millor dels casos o bé que es bloquegi completament la circulació.  

Per últim, cal esmentar la importància de mantenir la circulació fluïda d’aquesta via per 

garantir l’accés a l’Hospital Sant Joan de Déu, a la pròpia avinguda d’Esplugues, a la 

següent intersecció després del carrer González Tablas. Actualment aquest accés es veu 

interromput per els motius abans descrits.    

A l’escola St. Peter’s School 

Cal comentar que el doble sentit del carrer Eduard Toldrà fa que la situació sigui bastant 

delicada ja que la doble fila ocasionada pels vehicles en espera fa que el sentit de baixada 

quedi bloquejat, tanmateix, degut a les petites dimensions de la zona, fa que les maniobres 

dels vehicles bloquegin la sortida pel carrer d’Àrdena. 

La cua de cotxes arriba en ocasions, fins a l’avinguda d’Esplugues. 

Les operacions d’encotxament i desencotxament que efectuen els autobusos escolars, 

impliquen un cert perill per als escolars, quan es realitza en una via de doble sentit de 

circulació, com succeeix al carrer Eduard Toldrà.  
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A l’escola Solc 

A l’escola Solc els problemes detectats, són originats per l’estacionament en doble fila dels 

autocars discrecionals de transport escolar, davant l’entrada a l’escola, al carrer d’Àrdena. A 

causa d’aquest estacionament el carrer queda restringit a un únic carril de circulació, on es 

produeixen retencions de consideració durant les hores punta (de 8:15 a 9:15 hores i de 

16:00 a 17:30 hores).  

 
Agreuja aquesta situació dues circumstàncies addicionals: 

  
 El volum de trànsit s’incrementa en aquest tram, mentre que la capacitat de la 

via es redueix a la meitat.  

 
 El volum de trànsit de la intersecció del carrer d’Àrdena amb el carrer Joaquín 

Albarrán on es registren volums de trànsit importants (pròxims als 10.000 

vehicles/dia)  ja que en aquest punt, es troba la sortida 10 de la Ronda de Dalt.   

7.6. Situació Futura. Propostes 

Per tal de solucionar els problemes detectats i descrits anteriorment, es pensen diferents 

alternatives per suavitzar aquesta situació.  

7.6.1. Modificació d’itineraris 

Existeixen dues possibles propostes: 

Proposta 1: 

Consisteix en fer que el sentit de circulació al carrer Eduard Toldrà sigui únicament de pujada 

(sentit muntanya), només durant l’horari d’entrada i sortida de les escoles. 

D’aquesta manera es vol evitar la congestió de la intersecció dels carrers d’Eduard Toldrà i 

d’Àrdena, ja que el sentit de baixada queda inoperant durant aquests períodes, degut al flux 

majoritari en sentit muntanya i l’estacionament il·legal de vehicles en aquest carrer. (Veure 

plànol A18 a l’Annex A). 
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Aquesta actuació implica: 

 
 Modificar el recorregut de la línia d’autobús de barri nº 113, mentre el carrer 

Eduard Toldrà sigui només de pujada.  

 Senyalitzar aquesta nova funció del carril. Es senyalitzarà amb un pannell lluminós 

a cada extrem del carrer. 

 L’horari d’implantació serà aproximadament de 8:30 a 9:30 i de 16:30 a 17:30. 

 

Proposta 2: 

La segona proposta consisteix en fer que el carrer Eduard Toldrà tingui un únic sentit de 

circulació (sentit muntanya) invariable. D’aquesta manera, s’afavoreix la circulació del trànsit 

creant un bucle d’un únic sentit de circulació entre el c. Eduard Toldrà i carrer d’Àrdena. 

 Aquesta actuació implica: 

 Modificar el recorregut de la línia d’autobús de barri nº 113. 

 Nova senyalització del carrer Eduard Toldrà 

7.6.2. Modificació parades/línies d’Autobusos 

D’una banda, com ja apuntàvem al punt anterior, la nova aplicació del  carrer d’Eduard 

Toldrà implica la modificació de la ruta del bus de barri 113. 

Durant el funcionament del carrer en sentit pujada, s’ha d’anular la parada ubicada al propi 

carrer Eduard Toldrà. D’aquesta manera, l’itinerari de la línia ha de continuar pel carrer 

d’Àrdena, Joaquim Albarrán i Carretera d’Esplugues, per tornar a enllaçar amb l’itinerari 

habitual. 

A partir dels resultats obtinguts a les enquestes realitzades a les escoles Thau, Solc i St. 

Peter’s, es desprèn un ús nombrós de la línia nº 54. Aquesta dada ens fa pensar en 

l’ampliació d’aquesta línia, fent-la arribar, a través del carrer González Tablas, fins a 

l’avinguda d’Esplugues, per tornar a baixar pel carrer de Carreras i enllaçar amb l’itinerari 

actual de la línia.  

També, a partir dels resultats de les enquestes, es veu una demanda important de les línies 

nº 75 i nº 60. En aquest sentit, es suggereix l’augment de les freqüències de pas d’aquestes 
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dues línies a les hores punta, a més d’introduir més vehicles articulats (de major capacitat) 

per així poder donar servei a un major nombre d’usuaris. 

Per últim, per millorar la circulació a les hores punta a l’Avinguda d’Esplugues, es pot 

suggerir el desplaçament de la parada de bus existent a l’Avinguda d’Esplugues amb el 

carrer Eduard Toldrà uns 200 metres, passat el carrer González Tablas, per tal de millorar 

l’accessibilitat a les parades durant les hores punta. 

Aquesta mesura obligaria a modificar l’itinerari de dues línies d’autobús (60 i 75)  que fan el 

gir a esquerra per agafar el carrer González Tablas. Aquesta modificació de la parada 

implica que aquestes dues línies facin el gir més endavant a l’altura del hospital Sant Joan de 

Deu. 

7.6.3. Ubicació de pilons de protecció de voreres 

Per tal de evitar la il·legalitat d’estacionament damunt de voreres i així protegir el vianant 

(escolar)  es recomana la col·locació de pilons de protecció a les següents voreres (Veure 

plànol A18 a l’Annex A): 

• Vorera nord de l’avinguda d’Esplugues des del carrer Eduard Toldrà, fins l’entrada de 

l’escola Thau. D’aquesta manera, es vol  protegir l’entrada i sortida dels nens de 

l’escola  a partir de la protecció de la vorera principal.   

• Vorera nord del carrer d’Àrdena, entre el carrer Eduard Toldrà i el carrer del Doctor 

Joaquín Albarrán. 

• Vorera del costat Llobregat del carrer Eduard Toldrà, des de l’Avinguda d’Esplugues 

fins l’estretament de la vorera uns metres més a dalt. 

7.6.4. Ubicació d’un piló amb clau. 

Per tal de evitar la il·legalitat d’estacionament al carrer d’Àrdena, al petit tram entre el carrer 

Eduard Toldrà i la part del darrere de l’escola Thau, es proposa situar un piló mòbil que pugui 

ser posada i treta pels veïns que visquin en aquest punt cada cop que vulguin sortir o accedir 

a casa seva. (Veure plànol A18 a l’Annex A). 

S’hauria d’otorgar una clau als veïns perquè aquests poguessin accedir en vehicle. 
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7.6.5. Reserva d’estacionament 

A l’escola Solc i Sant Peter’s, per facilitar i donar més seguretat a les operacions 

d’encotxament i desencotxament dels escolars es proposa eliminar el cordó d’estacionament 

lliure existent al carrer d’Àrdena per convertir-se en una àrea d’encotxament i 

desencotxament a les hores d’entrada i sortida de les escoles. La resta d’horari funcionaria 

com estacionament lliure. (Veure plànol A18 a l’Annex A). 

Així mateix, per tal de garantir el funcionament operatiu d’aquesta reserva d’estacionament, 

es demanarà la cooperació activa dels propis centres educatius mitjançant la dotació d’una o 

dues persones del propi centre, que diàriament, amb certa antelació a les hores crítiques, 

s’hi col·locaran cons, per tal de senyalitzar aquesta àrea  i evitar l’estacionament dels 

vehicles privats 

7.6.6. Conscienciació social 

Per últim, proposem la engegada en marxa, a mitjà o llarg termini, per part de les escoles 

d’un projecte de potenciació del transport escolar així com l’ús compartit del vehicle privat 

tant per les entrades i sortides a l’escola i així d’optimitzar aquest medi de transport. 
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8. Estudi d’impacte ambiental 

8.1. Descripció de l’entorn 

Les dos zones escolars estudiades, tal i com es menciona en punts anteriors, es troben a la 
ciutat de Barcelona, concretament al barri de Can Caralleu, situat dins del districte de Sarrià-
Sant Gervasi, i a la zona escolar limitada pels carrers d’Àrdena, Doctor Joaquín Albarrán, 
carrer dels Cavallers i l’ Avinguda d’Esplugues, situada al districte de Les Corts. 

L’escola Tàber es troba al carrer Esports, abans d’arribar a la zona residencial del barri de 
Can Caralleu, amb la qual cosa el seu impacte sobre la comunitat de veïns de la zona es pot 
considerar menor que la de l’escola Costa i Llobera. 

Aquesta última es troba dins de la zona residencial del barri, envoltada de cases i pisos, de 
manera que molts dels veïns de la zona es veuen afectats per l’elevat trànsit de vehicles que 
atreu l’escola a les hores d’entrada i sortida escolar. 

El trànsit atret per totes dues escoles afecta també al trànsit existent a la Ronda de Dalt 
donat que a la rotonda de Can Caralleu es troba la sortida 9 de la Ronda. 

Canviant d’àmbit, les escoles Solc, Thau i St. Peter’s School es troben situades entre el barri 
de la Mercé i l’Avinguda d’Esplugues. La seva ubicació i l’elevat nombre de vehicles que 
atreuen a les hores d’entrada i sortida escolar afecta tant als veïns del barri de la Mercé que 
volen sortir o entrar al barri, com a l’elevat nombre de vehicles que circulen per l’Avinguda 
d’Esplugues. 

Les propostes fetes al projecte permeten conservar tota la zona verda existent a cada una de 
les àrees estudiades i es preveu una reducció del trànsit rodat a cada una d’elles. Es preveu 
també disminuir el consum de combustible per part dels pares d’alumnes de les diferents 
escoles així com la contaminació acústica de totes dues zones. 

8.2. Impacte acústic 

El soroll és una de les principals causes de preocupació entre la població de les ciutats, ja 
que incideix al nivell de la qualitat de vida i pot provocar efectes nocius sobre la salud, el 
comportament i activitats de les persones, i provoca efectes psicológics i socials. 

Els efectes del soroll a la salut són similars als associats a la por i la tensió, amb un augment 
de pulsacions, modificació del ritme respiratori, tensió muscular i pressió arterial. Aquests 
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efectes no són permanents, desapareixen un cop desapareix el soroll, encara que poden 
presentar estats de nervisisme associats. El soroll pot causar efectes sobre el sistema 
cardiovascular, amb alteracions del ritme cardíac, risc coronari, hipertensió arterial i 
excitabilitat vascular.  

En general pot ser negatiu per moltes afeccions per increment inductor d’estrés, augment 
d’alteracions mentals, tendència a actituds agressives, dificultats d’observació, concentració, 
rendiment i facilita els accidents.  

En quant als nivells racionals, les xifres mitjanes de les legislacions europees marquen com 
a límit acceptable 65 db durant el dia i 55 db durant la nit, ja que la capacitat auditiva es 
deteriora a la franja compresa entre 75 db i 125 db i passa a un nivell dolorós quan es 
superen els 125 db.  

Alguns dels sorolls que podem trobar a les dues zones estudiades i els seus nivells:  

Tipus de Soroll Nivell 

Botzina automóbil 90 db 

Botzina autobús 100 db 

Zones residencials 40 db 

Conversació normal 50 db 

Motocicletes sense silenciador 115 db 

Trànsit rodat 85 db 

Taula 8.2.1 

L’implantació de les propostes comentades al projecte disminuirien els nivells de soroll. Al 
reduir-se les cues que es formen a totes dues àrees durant les hores d’entrada i sortida 
escolar s’eliminarien sorolls actualment molt habituals com són les botzines de vehicles 
privats i autobusos aturats degut a congestions del trànsit. 

L’eliminació d’aquests sorolls reduiria de manera considerable l’estrès que pateixen molts 
pares acompanyant els seus fills a l’escola o recollint-lo de la mateixa per tornar a casa. 
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8.3. Consum de combustible 

Juntament amb la reducció del soroll a les dues zones estudiades, l’aplicació de les 
propostes explicades al projecte permetrà també una reducció considerable de combustible 
per part de molts pares d’alumnes de totes les escoles. 

Aplicant les fòrmules que aplica l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per estimar el 
consum de combustible d’un vehicle privat, s’ha calculat quants diners s’estalbiarien en 
combustible a algun tram de cada zona. 

 

Zona 1: Barri de Can Caralleu 

Al barri de Can Caralleu el tram més conflictiu es tracta del tram en sentit baixada del carrer 
Major de Can Caralleu entre el carrer Esports i la Rotonda de Can Caralleu. A l’hora punta de 
sortida de les escoles, entre les 17:00h i les 18:00h un vehicle pot trigar entre  20 i 25 minuts 
a realitzar aquests 250 metres. 

Si el càlcul es centra nomès en aquest petit tram podem fer el següent càlcul: 

- Es suposa un consum mitjà d’un vehicle és de 7litres/100km circulant a 60 km/h. 

- El tram té una longitut de 0,250 km 

- Considerant que es triguen uns 25 minuts en recòrrer els 250 metres, la velocitat de 
circulació és inferior a 1 km/h. 

- El preu de la benzina es suposa de 1,05 €, donat que existeixen més barates i més 
cares depenent del seu índex d’octà. 

El consum d’ún sol vehicle és de 0,33 litres nomès en aquest tram. El cost és de 0,34 €. 

Donat que el calendari escolar consta de prop de 190 dies lectius, el cost anual en benzina 
nomès per realitzar aquest tram en vehicle privat en hora de sortida escolar arriba a superar 
els 60 €. 

Ja que el nombre de vehicles que baixen aquest tram durant aquesta franja de temps 
supera els 240 vehicles, nomès en aquest tram, el consum de combustible supera els 
14.000 litres. 
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En situacions de trànsit fluid, el cost i el consum de combustible anual és molt menor. 
Suposant una velocitat de circulació de 25 km/h, el cosum de benzina d’un sol vehicle en 
aquest tram és de 0,02 litres, més de 10 vegades menys que en la situació estudiada. 

Aplicant les mesures propostes a l’informe, com l’implantació fitons al carrer Major de Can 
Caralleu, l’utilització del vehicle privat compartit amb altres alumnes o les millores al 
transport públic,  el nombre de pares que es plantejen anar a buscar els seus fills en vehicle 
privat a l’escola es reduirà, i molts d’ells reduiran així les seves despeses en aquest aspecte. 

Zona 2: Zona Escolar dels col·legis Solc, Thau i St. Peter’s School. 

A aquesta zona, existeixen dos trams molt conflictius respecte els altres. El primer és el 
carrer Eduard Toldrà, i el segon és el tram de l’Avinguda d’Esplugues en sentit Llobregat 
entre els carrers Eduard Toldrà i Dr. Joaquín Albarrán. 

Analitzant el carrer Eduard Toldrà, aquest té una llargada de 140 metres i està permesa la 
circulació en tots dos sentits. Actualment però, durant les hores d’entrada i sortida escolar, el 
nombre de vehicles que hi circulen el sentit descendent és molt reduït degut als vehicles 
estacionats sobre les dos voreres i els vehicles que circulen en sentit ascendent. 

En sentit ascendent, entre les 17:00h i les 18:00, la situació és molt estressant pels 
conductors degut a que recòrrer aquests 140 metres i arribar al carrer d’Àrdena pot durar 10 
minuts. 

La velocitat mitjana de circulació és de menys de 1 km/h. 

Aplicant la mateixa fòrmula que abans ha establert el consum al tram del carrer Major de 
Can Caralleu, i tornant a considerar un consum mitjà de 7 litres als 100 km circulant a 60 
km/h, s’obté un consum de 0,157 litres, i conseqüentment, una despesa de 0,165 €. 

El cost anual supera els 30 €, i com el nombre de vehicles que hi circulen durant aquesta 
franja de temps supera els 100 vehicles, nomès en aquest tram, el consum de combustible 
ronda els 3.000 els 14.000 litres. 

En condicions de trànsit fluid, tant el cost com el consum de combustible anual és menor. 
Suposant una velocitat de circulació de 20 km/h, el cosum de benzina d’un únic vehicle en 
aquell tram és de 0,014 litres, de manera que el cost anual no arriba als 3 €. 

Aplicant les mesures propostes a l’informe, si bé el carrer nomès permetrà un únic sentit 
ascendent durant l’entrada i sortida escolar, aquesta mesura unida a la resta proposades 
reduirà el trànsit a la zona. 
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8.4. Cost social de l’ús del vehicle privat 

A partir de dades obtingudes de la ATM (Autoritat del Transport Metropolità) és possible 
conèixer els valors numèrics del cost social del transport metropolità a Barcelona. 

Actualment es considera que el cost social de l’us del vehicle privat dins l’àrea metropolitana 
de Barcelona és d’aproximadament 0,85 €/viatger-km. 

Per veure els costos globals que suposa l’elevat ús del vehicle privat a les dues zones 
escolars analitzades s’aplicarà aquest valor durant les hores punta a dos trams del viari. 

Al barri de Can Caralleu, el tram del carrer Major de Can Caralleu situat entre la Rotonda de 
Can Caralleu i el carrer Esports té una llargaria de 0,25 km i presenta un flux de més de 240 
vehicles en sentit descendent entre les 17:00h i les 18:00h. 

Aplicant el valor del cost social de l’ús del vehicle privat a cadascun dels 240 vehicles que 
circulen, el cost per cada un dels usuaris és de 0,22 € diaris, el qual, considerant uns 190 
dies lectius a l’any, suposa més de 40 € anuals. 

El cost social fruit de l’elevat trànsit que presenta aquest tram de via durant aquesta hora 
supera els 9.600 € anuals. 

Aplicant les mesures proposades al projecte, aquest cost es veuria reduit de manera 
considerable donat que l’ús del vehicle privat es reduirà. 

Al voltant de les escoles Solc, Thau i St. Peter’s School, el tram de l’Avinguda d’Esplugues 
entre els carrers Eduard Toldrà i Dr. Joaquín Albarrán, de prop de 180 metres de longitud, 
presenta retencions molt importants entre les 8:30h i les 9:30h, amb intensitats de més de 
850 vehicles. 

Aplicant el valor del cost social de l’ús del vehicle privat a cadascun dels 850 vehicles que 
circulen, el cost per cada un dels usuaris és de 0,15 € diaris, el qual, considerant uns 190 
dies lectius a l’any, suposa més de 29 € anuals per cada usuari. 

El cost social fruit de l’elevat trànsit que presenta aquest tram de via durant aquesta hora al 
matí supera els 24.700 € anuals, i a l’igual que a Can Caralleu, si s’apliquen les mesures 
proposades al projecte, aquest cost es veurà reduit de manera considerable. 

Aquests càlculs donen una idea dels costos que genera l’elevat ús del vehicle privat a totes 
dues zones i cal comentar que nomès fan referència a trams del viari de cada zona. Els 
costos socials que es produeixen a les dues zones degut a l’útilització constant del vehicle 
privat per portar o recollir els fills de les escoles són molt més elevats. 
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8.5. Reducció de l’Índex de Saturació 

Les propostes fetes al projecte no nomès permetran reduir el consum de combustible pels 

pares dels estudiants de les diferents escoles. També es reudirà el nivell de saturació de 

totes les vies que actualment es veuen afectades per l’elevat nombre de vehicles privats que 

per elles circulen. 

L’Ìndex de Saturació d’una via es fruit de la divisió de la intensitat que per ella circula en una 

hora i la capacitat de la mateixa. 

Els nivells de saturació són els següents: 

Nivell Índex de Saturació 

A 0-36% 

B 36-61% 

C 61-78% 

D 78-90% 

E 90-100% 

F >100% 

Taula 8.4.1 

Com a exemple al barri de Can Caralleu, el tram del carrer Major de Can Caralleu entre la 

Ronda de Dalt i el carrer Esports, en sentit descendent. Actualment el nivell de saturació a 

l’hora punta de la tarda (entre les 17:00h i les 18:00h) és del 38% (Nivell B) amb més de 240 

vehicles. 

Amb les mesures propostes, aquest disminuirà i passarà a ser de nivell A (menor al 36%). 

A la zona de les escola Solc, Thau i St. Peter’s School, un exemple és el tram de l’Avinguda 

d’Esplugues entre els carrers Eduard Toldrà i Dr. Joaquín Albarrán en sentit Llobregat. 
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Actualment a l’hora punta del matí, entre les 8:30h i les 9:30h, es contabilitzen prop de 850 

vehicles als dos carrils de circulació, d’uns 630 vehicles de capacitat cadascun. L’índex de 

saturació és del 67% (nivell C), però aplicant les propostes, es preveu que aquest es redueixi 

i potser arribi al nivell B. 
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9. Pressupost 

El pressupost per la realització del projecte és de 16.934 € segons les partides que es 

presenten a continuació: 

AVALUACIÓ DE LA DEMANDA Hores Preu Unitari IMPORT 

Direcció de l’estudi (hores enginyer) 30 52,89 1,587 

Inventari d’activitats 30 52.89 1587 

Codificació i digitalització 30 10,82 325 

TOTAL   3.499 

 

ELABORACIÓ D’ENQUESTA I EXPLOTACIÓ Hores Preu Unitari IMPORT 

Elaboració d’enquesta 8 52,89 424 

Explotació de les dades 100 27,05 2.705 

TOTAL   3.129 

 

PLA D’AFORAMENTS Hores Preu Unitari IMPORT 

Aforaments manuals (8h) 4 125,01 500 

Inventari d’activitats, vial i aparcaments 50 33,66 1.683 

TOTAL   2.183 
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DIAGNOSI I DESENVOLUPAMENT DE PROPOSTES Hores Preu Unitari IMPORT 

Enginyer 80 52,89 4.232 

Auxiliar 60 33,66 2.020 

Delinenant 60 22,84 1.371 

TOTAL   7.623 

 

RESUM IMPORT 

AVALUACIÓ DE LA DEMANDA 3.499 

ELABORACIÓ D’ENQUESTA I EXPLOTACIÓ 3.129 

PLA D’AFORAMENTS 2.183 

DIAGNOSI I DESENVOLUPAMENT DE PROPOSTES 7.623 

TOTAL 16.434 € 

 

S’ha presentat un pressupost amb les partides d’obra, execució i material necessari per tal 

de tenir al complet el cost estimat que representaria el fet d’introduir una sèrie d’accions que 

millorin la circulació a totes dues zones. (Veure Annex F). 

Zona escolar al barri de Can Caralleu (escoles Costa i Llobera i Tàber) 

En l’apartat de la nova senyalització d’entrada i sortida del barri: 

 Senyalització vertical variable 

 Senyalització vertical fixa 

 Senyalització horitzontal 

El cost d’aquest apartat es pot estimar en 21.525 €.  
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En l’apartat de la implantació d’un accés restringit a la part final del barri: 

 Implantació de fitons abatibles 

El cost d’aquest apartat es pot estimar en 24.495 €.  

El cost total de l’obra es pot estimar en 46.020 €.  

Zona escolar de les escoles Solc, Thau i St. Peter’s School 

En l’apartat de la nova senyalització d’entrada i sortida del barri: 

 Senyalització vertical variable 

 Senyalització vertical fixa 

 Senyalització horitzontal 

El cost d’aquest apartat es pot estimar en 11.962 €.  

En l’apartat de la implantació d’un accés restringit a la part final del barri: 

 Implantació de fitons fixes 

 Implantació de fitons fixes amb clau 

 Implantació de fitons abatibles 

El cost d’aquest apartat es pot estimar en 7.450 €.  

El cost total de l’obra es pot estimar en 19.412 €.  

 

D’aquesta manera, el cost total, tenint en compte tant els costos de la realització del 

projecte com de la realització de les obres proposades al mateix és de 81.866 €. Aquest cost, 

considerant les despeses que es generen degut a l’elevada utilització del vehicle privat  i 

referents tant a consums de benzina com a costos socials, trigaria menys d’un any a 

amortitzar-se un cop s’ha pogut calcular els elevats costos que ja es produeixen a dos petits 

trams de cada zona. 
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Conclusions 

D’acord amb les deduccions fetes al projecte, a les dos zones estudiades existeix un gran 

nombre de pares que no canviaran els seus hàbits d’acompanyar els fills en vehicle privat tot 

i plantejar millores a la resta de modes de transport. Igualment però, existeix també un elevat 

nombre de pares i alumnes que si estan disposats a realitzar el canvi del vehicle privat per 

altres modes si els canvis proposats donen els seus fruits. 

Per aquesta raó, per tal de veure la resposta dels pares i els alumnes, les propostes 

exposades en aquest projecte es plantegen en dues fases temporals d’execució, una a curt 

termini, pel curs escolar proper, i l’altra més endavant, segons el grau de desenvolupament i 

funcionament d’aquestes. 

Alternatives proposades per al proper curs al barri de Can Caralleu: 

 Aplicació de senyalització vertical variable al carrer Major de Can Caralleu, que 

permetrà la circulació en sentit únic de manera temporal, direcció mar, per així 

augmentar el flux de sortida de vehicles del barri de Can Caralleu. 

 Implantació de fitons abatibles a a l’entrada del Carrer Torrent de Can Caralleu i a 

l’últim tram del Carrer Major de Can Caralleu per tal d’evitar l’entrada de tants vehicles 

a la part alta del barri. 

 Ampliació i/o modificació d’alguns dels serveis del transport públic, alteració d’itineraris i 

ampliació de freqüències de pas. 

 Implantació d’un servei de llançadora entre la parada de Reina Elisenda dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Can Caralleu durant els horaris d’entrada i 

sortida de les escoles. 

Alternatives proposades a llarg termini al barri de Can Caralleu: 

 Unió del Ptge. Blada amb l’Avinguda de la Mare de Déu, per tal de fer que l’entrada del 

transport escolar sigui passant per Avinguda Pearson, Avinguda de la Mare de Déu, i 

arribant al Ptge. Blada, on avui dia estacionen els autocars. 
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 Negociació d’un conveni per a la possible reserva i utilització de cert nombre de places 

del futur estacionament subterrani de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques. 

 Reducció del nombre de viatges en vehicle privat com poden ser l’ús del cotxe 

compartit, el bus a peu, o el reforçament del transport escolar ampliant-lo d’una banda i 

optimitzant-lo a partir de la unificació de rutes o de parades de diverses línies de 

transport escolar. 

Alternatives proposades per al proper curs a la zona escolar de les escoles Solc, Thau 

i St. Peter’s School: 

 Aplicació de senyalització vertical variable al carrer Eduard Toldrà, que permetrà la 

circulació en sentit únic de manera temporal o permanent, direcció muntanya, per així 

evitar la congestió de trànsit de la intersecció del carrers d’Àrdena i Eduard Toldrà. 

 Ampliació i/o modificació d’alguns dels serveis del transport públic, alteració d’itineraris, 

ampliació de freqüències de pas i introducció de més autobusos articulats. 

 La protecció dels escolars mitjançant la ubicació de pilons a la vorera nord de la 

carretera d’Esplugues i del carrer d’Àrdena i a la vorera costat Llobregat del carrer 

Edurard Toldrà per evitar l’estacionament de vehicles damunt les voreres. 

 La reserva d’una àrea d’estacionament per l’encotxament i desencotxament d’escolars 

al carrer d’Àrdena, que funcioni durant els períodes d’hora punta escolar (entrada i 

sortida). 

Alternatives proposades a llarg termini a la zona escolar de les escoles Solc, Thau i St. 

Peter’s: 

A llarg termini, en funció del grau de desenvolupament de les propostes, es plantegen altres 

alternatives encaminades a la reducció del nombre de viatges en vehicle privat com poden 

ser l’ús del cotxe compartit, el bus a peu, o el reforçament del transport escolar ampliant-lo 

d’una banda i optimitzant-lo a partir de la unificació de rutes o de parades de diverses línies 

de transport escolar. 
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