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Gran part de la mobilitat en vehicle privat de la ciutat de Molins de Rei gravita al llarg de la 
N-340 i el carrer de Jacint Verdaguer, els quals es consoliden com a vies principals 
d’entrada i sortida a la ciutat, soportant alhora la major part d’intensitats de trànsit.  
 
Ara bé, tot i la importància d’aquestes vies, l’estat actual de les seves interseccions 
semafòriques no donen resposta a les necessitats canviants de demanda viària. És a dir, els 
cicles d’aquests semàfors són massa llargs en alguns casos o bé els temps no estan ben 
repartits entre els diferents usuaris de la via, podent-se produir situacions de risc pels 
vianants. A més, s’hauria d’afegir el fet de que molts semàfors no es troben coordinats 
entre ells produïnt-se cues innecessàries a l’interior del teixit urbà. 
 
D’aquesta manera i amb l’objectiu d’optimitzar la coordinació semafòrica en les cruïlles 
corresponents a la N-340 i el carrer de Jacint Verdaguer, així com la priorització semafòrica 
del bus urbà en aquells trams que coincideixi amb la regulació semafòrica, l’Ajuntament de 
Molins de Rei ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Infrastructura 
del Transport i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per desenvolupar 
“l’Estudi de la coordinació semafòrica i priorització del bus urbà al municipi de Molins de 
Rei”. 
 
L’equip redactor d’aquest treball està integrat pel Manel Villalante (Enginyer Industrial i 
professor associat del Departament d’Infraestructura del Transport i Territori de la UPC) en 
qualitat de director del projecte; Cristina Pou (Enginyera de Camins, Canals i Ports) com a 
coordinadora; i Maria Buil (Estudiant d’Engineria de Camins, Canals i Ports). Des de l’inici 
em vaig incorporar a aquest projecte en el marc d’un treball dirigit per tal de col·laborar en 
el mateix. La present tesina exposa els resultats obtinguts de l’estudi.  
 
El planol I.1 que s’adjunta a continuació mostra la ubicació del municipi de Molins de Rei 
així com l’àmbit d’estudi del projecte. 
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