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Resum

El present treball  d’investigació s’emmarca dins l’àmbit de la mobilitat  sostenible, que constitueix un nou i
necessari enfocament de la mobilitat, ja que en els últims anys, les necessitats de mobilitat de la població han
augmentat  considerablement  i  d’altra  banda,  en  molts  casos,  no  s’ha  desenvolupat  en  paral·lel  una  oferta
d’infraestructures i transports que per donar resposta a aquesta demanda sense condicionar negativament i de
mode irreversible el futur.

El creixement de la nostra societat sovint ha vingut de la mà d’una mobilitat amb una dependència excessiva
respecte dels combustibles fòssils, amb els greus inconvenients que aquest fet suposa sobre l’entorn - emissions
de  partícules  i  gasos,  dependència  d’un  recurs  no  renovable,  etc.-,  d’uns  vehicles  que  també  tenen  greus
inconvenients - produeixen sorolls, efectuen un ús ineficient de l’espai públic, etc.- i d’un sistema en el qual
diàriament estem obligats a recórrer distàncies majors, a destinar més temps per als nostres desplaçaments, amb
uns riscos d’accidentalitat elevats i a més amb un elevat component d’exclusió social.

El  treball  presenta  la  situació  actual  de  la  mobilitat  al  turó  de  Gardeny,  un  indret  que  està  en  fase  de
desenvolupament  i  sobre  el  qual  s’han  creat  moltes  expectatives.  En  primer  terme  s’ha  analitzat  l’oferta
d’infraestructures mitjançant aproximacions successives d’escales a l’entorn. Seguidament s’ha analitzat tota la
gamma  d’oferta  dels  serveis  de  transport  actuals.  A  continuació  s’ha  analitzat  conjuntament  l’oferta
d’infraestructures i serveis mitjançant l’aplicació de la metodologia de la “ Guia per a l’elaboració de plans de
mobilitat a polígons industrials”, adaptada al cas de Gardeny.

Per analitzar la demanda actual, s’ha efectuat una enquesta de mobilitat, a través de la qual s’ha obtingut el patró
de mobilitat dels treballadors i visitants, obtenint el nombre de viatges que generen, la seva distribució modal,
motius  que  els  originen,  orígens  i  destinacions,  les  distribucions  horàries,  i  altres  dades  com  distàncies
recorregudes, temps emprats i velocitats.

Basant-se en la situació actual s’ha efectuat una prognosi de la demanda de mobilitat en un escenari futur i
finalment s’han elaborat una sèrie de propostes enfocades a millorar la mobilitat del turó de Gardeny, dins un
marc de mobilitat sostenible.

Abstract

The present  work  of  investigation  is  framed within  the  scope  of  sustainable  mobility  which  is  a  new and
necessary approach, because the mobility needs of citizens have increased considerably in the last years and, in
many cases, there hasn’t been a parallel evolution of the infrastructures and transports offer, able to suit with the
mobility demand without engaging negatively the future.

Too often our society has raised through by an extreme dependence of fossil combustibles, and this fact causes
important impacts such as gas and particle emissions, dependence on a non renewed source of energy… On the
other hand, we can’t forget the negative aspects of vehicles, that produce noises, have an inadequate occupancy
of public spaces... We should also take into account that in the actual mobility system, people have to travel
larger distances day by day, spend more and more time in the daily journeys, assume a high risk of having an
accident and also, this system, produces social exclusion.

This work, presents the mobility situation of the “ Turó de Gardeny” which is a hill that is in development stage
and has fulfilled lots of exptations. First of all, this work analyzes infrastructures offer making an approach on
different scales to the hill. On a second step, it analyzes the whole transport network. Finally, infrastructures offer
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and transport netwoks have been analyzed together introducing the methodology of the “ generalized perception
of the trip’s cost” ( CENIT 2007).

In order to analyze the present mobility demand, it has been carried out a survey to both the workers and the
visitors  to  the  hill,  and it  has  been obtained the number  of  daily  trips,  the  modal  distribution,  origins  and
destinations, distribution of trips along the day, and other data like travel distances, spent time, and speeds.
The current state of mobility has served to make a prognosis of the future mobility. Finally, a few proposals have
been elaborated with the goal of improving the mobility of Gardeny hill within the sustainable mobility frame.


