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RESUM  

Títol : Anàlisi de la mobilitat de Vilassar de Dalt i proposta de millora :                                 

el Camí   Escolar                                                                                 
Autor : Aleix Tamboleo Clotet                                                               
Tutor : Miriam Villares Junyent                                                 
Tutor extern : David Balbàs Alonso 

A moltes ciutats desplaçar-se a peu pot ser la forma més ràpida i eficient de 
moure’s. La població de Vilassar de Dalt, es caracteritza per tenir una 
concentració de diferents tipologies d’activitats en un àmbit reduït, fet que 
afavoreix en gran mesura que els desplaçaments es puguin realitzar a peu. 
Paral·lelament, el mode a peu afavoreix la convivència i les relacions socials 
que són tan característiques de qualsevol petita localitat. Vilassar de Dalt, a 
més d’aquestes característiques compta amb un clima suau i elements històrics 
que configuren un espai ideal per a desplaçar-se a peu gaudint del clima i 
l’entorn. 

Partim de la necessitat de canviar el model de mobilitat existent on hi 
predomina l'ús del vehicle privat  motoritzat, per a una mobilitat més sostenible i 
amb preferència per al vianant. Cal tenir en compte també, que quan es parla 
de vianants, s'inclouen diferents grups d’edat i tipologies de ciutadans amb 
característiques, habilitats i capacitats físiques diferents a l’hora de desplaçar-
se o de creuar un carrer, com els nens, la gent gran o les persones amb 
mobilitat reduïda. 

Aquesta tesina doncs, planteja algunes propostes per a resoldre aquesta 
necessitat, posant èmfasi en la mobilitat infantil. 

En el present estudi es fa una diagnosi de les principals problemàtiques en 
cada un dels modes de transport existents per tal d'aportar propostes en l’àmbit 
de la mobilitat. En concret, es vol potenciar la marxa a peu com a mode de 
transport principal en detriment de l'ús de l'automòbil mitjançant la 
implementació de Camins Escolars. 

Es realitza un anàlisi de la mobilitat existent  amb l'objectiu de conèixer i 
avaluar els efectes urbanístics i socials derivats. Es descriu l’estat actual de la 
població fent-ne  una diagnosi i avaluació generals, i es presenta el concepte 
de Camí Escolar estudiant les possibilitats que ofereix i les actuacions bàsiques 
a realitzar dins el terme municipal de Vilassar de Dalt, per assolir els objectius 
principals d'aquesta proposta. 



RESUMEN  

Título : Análisis de la movilidad de Vilassar de Dalt y propuesta de mejora :            

el Camino   Escolar.                                                                                                         

Autor : Aleix Tamboleo Clotet                                                                                  

Tutor : Miriam Villares Junyent                                                                                  

Tutor externo : David Balbàs Alonso 

En muchas ciudades desplazarse a pie puede ser la forma más rápida y 
eficiente de moverse. La población de Vilassar de Dalt, se caracteriza por tener 
una concentración de diferentes tipologías de actividades en un ámbito 
reducido, hecho que favorece en gran medida que los desplazamientos se 
puedan realizar a pie. Paralelamente, el ir a pie favorece la convivencia y las 
relaciones sociales que son tan características de cualquier pequeña localidad. 
Vilassar de Dalt, además de estas características cuenta con un clima suave y 
elementos históricos que configuran un espacio ideal para desplazarse a pie 
disfrutando del clima y el entorno. 

Partimos de la necesidad de cambiar el modelo de movilidad existente dónde 
predomina el uso del vehículo privado motorizado, hacia una movilidad más 
sostenible y con preferencia para el peatón. Hay que tener en cuenta también, 
que cuando se habla de peatones, se incluyen diferentes grupos de edad y 
tipologías de ciudadanos con características, habilidades y capacidades físicas 
diferentes a la hora de desplazarse o de cruzar una calle, como los niños, la 
gente mayor o las personas con movilidad reducida. 

En esta tesina, plantea algunas propuestas para resolver ésta necesidad, 
poniendo énfasis en la movilidad infantil. 

En el presente estudio se hace una diagnosis de las principales problemáticas 
en cada uno de los modos de transporte existentes para aportar propuestas en 
el ámbito de la movilidad. En concreto, se quiere potenciar la marcha a pie 
cómo modo de transporte principal en detrimento del uso del automóvil 
mediante la implementación de Caminos Escolares. 

Se realiza un análisis de la movilidad existente con el objetivo de conocer y 
evaluar los efectos urbanísticos y sociales derivados. Se describe el estado 
actual de la población haciendo una diagnosis y evaluación generales, y se 
presenta el concepto de Camino Escolar estudiando las posibilidades que 
ofrece y las actuaciones básicas a realizar dentro del término municipal de 
Vilassar de Dalt, para poder lograr los objetivos principales de esta propuesta. 
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External Tuthor : David Balbàs Alonso 

In some cities operating on foot can be the fastest and most efficient way to 
move. The population of Vilassar de Dalt appear to have a concentration of 
different types of activities in a reduced area, a fact that largely favours 
travelling on foot. Furthermore, moving on foot favours the social relations that 
are characteristic of any small town. Vilassar de Dalt, in addition to these 
characteristic, boasts a fair climate and historical elements that make it an ideal 
space to move by foot, so as to enjoy the climate and surroundings. 

We have the need to change the current model of mobility, which is dominated 
by the use of private motorised vehicles, for more sustainable mobility and with 
preference for the pedestrian. We have to know, that when talking about 
pedestrians, we include different age groups and types of citizens with different 
characteristics, skills and physical capacities at the time of displacing or 
crossing a street. For example: kids, the elderly or people with reduced mobility. 

This work can be used as a tool of solution to resolve this need, putting 
emphasis on the mobility of children. 

In the present study, we carry out a diagnosis of the main problems in each of 
the existing modes of transport, in order to contribute proposals in the field of 
mobility. In summary, we want to boost walking as the main mode of transport, 
as opposed to the use of cars, by the implementation of School Routes. 

It carry’s out an analysis of the existing mobility with the aim of knowing and 
evaluating the urban and social effects. It describes the current state of the 
population doing a diagnosis and general evaluation, and presents the concept 
of School Paths. It studies the possibilities that these School Paths offer and the 
basic performances to create in the municipal town of Vilassar de Dalt to attain 
the main aims of this proposal. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  

 

1.1 Introducció  

Els ciutadans patim els mals de la ciutat. Exigim i demanem que s'hi pugui viure 

una mica més bé, que s'alleugereixin les incomoditats. Sovint les nostres 

peticions no són escoltades, i les polítiques de mobilitat establertes per la Unió 

Europea, l'Estat i les col·lectivitats territorials, en aplicació de directives, 

directrius generals i recomanacions,  tenen més en compte els interessos i 

opinions de diferents sectors ( empreses constructores o automobilístiques, 

capital financer, etc. ). 

El marc normatiu vigent en matèria de via pública i mobilitat, es basa en 

tipologies d'espais i no tant en les possibilitats de cada espai. Cada poble, cada 

barri, cada racó té unes característiques úniques i diferents, i som els ciutadans 

habitants d’aquests espais els qui podem aportar un altre tipus de coneixement 

expert envers a les problemàtiques quotidianes i les possibles solucions 

aplicables. Aquesta és una tesina doncs, que pretén recollir part d'aquest 

coneixement de la ciutadania i al mateix temps combinar-lo amb el 

coneixement expert. Vilassar de Dalt, és una petita localitat del Maresme, un 

poble on els veïns es coneixen i debaten sobre els problemes originats dia a 

dia. És en aquest punt on neix la idea de construir un poble per a les persones, 

amb les persones. 

En un primer bloc d'aquest treball  es realitza un anàlisi territorial i 

socioeconòmic de Vilassar de Dalt; s'estudia  la situació geogràfica , estructura 

i planejament urbà de la localitat;  es fa una breu anàlisi de l'economia, 

estructura i distribució de la població; s'identifiquen els centres d'atracció i 

generació de viatges i s'avalua el parc de vehicles i dades de motorització. 

Amb aquestes dades, en segon lloc, es fa una anàlisi de la mobilitat, estudiant 

les diferents xarxes de transport presents a la població : vianants, ciclistes, 

transport públic, vehicle privat motoritzat i l'aparcament.  
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Seguidament, i un cop obtinguda tota la informació necessària, es procedeix a 

fer una diagnosi i avaluació de la situació actual en les diferents tipologies de 

mobilitat, establint quins són els punts de conflicte i en quines àrees són més 

necessàries actuacions futures.  

 

Un cop realitzat l'anàlisi de la mobilitat de Vilassar de Dalt, en el segon bloc es 

presenta la proposta d'actuació del Camí Escolar. En un primer punt 

s'expliquen les possibilitats d'èxit d'aquesta actuació en una localitat com 

Vilassar de Dalt, antecedents i objectius principals d'aquesta proposta, qui en 

són els participants, quines altres modalitats de Camí Escolar existeixen i es 

citen diversos exemples de camins escolars. 

En un segon punt s'expliquen els aspectes previs que cal tenir en compte per a 

la posada en marxa de la proposta i seguidament s'estudien les possibilitats de 

disseny que ofereix la localitat de Vilassar de Dalt per aquest tipus d'actuació: 

es defineix un àmbit d'intervenció, s'avalua l'estructura dels centres i la 

procedència dels viatges al centre, concloent amb un estudi de l'accessibilitat 

als centres educatius i actuacions bàsiques que cal implantar. 

Finalment s'aporten un seguit d'actuacions de comunicació i divulgació per tal 

que la proposta pugui en un futur tenir una correcte implementació. 
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1.2 Antecedents  
 

Vilassar de Dalt, disposa d'un Estudi de Mobilitat i accessibilitat per al municipi 

realitzat per la Diputació de Barcelona l'any 1998. Legalment, l'Ajuntament no 

té  l’obligació de redactar cap Pla de Mobilitat Urbana (PMU), atès que el 

municipi té una població inferior als 10.000 habitants, al no arribar als llindars 

establerts per: 

 La Llei 9/2003, de la mobilitat, que estableix la obligatorietat de 

redactar PMUs per als municipis de més de 50.000  

 El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 

2007-2012, el qual va ampliar als municipis de més de 20.000 

habitants l’obligatorietat de redactar un PMU 

 

Tanmateix, l'Ajuntament ha encarregat l'elaboració d'un nou pla on es mostrin i 

s'analitzin les característiques actuals del municipi. 

 

Pel que fa les directrius de mobilitat de Vilassar aquestes són regides per el Pla 

d'ordenació Urbanística del municipi, integrat pels documents següents :  

a. Memòria  

- Descripció i justificació del POUM 

 - Estudis complementaris  

- Programa de participació ciutadana  

- Justificació del desenvolupament urbanístic sostenible  

- Mesures per a l’assoliment d’una mobilitat sostenible  

 

b. Plànols d’informació  

- Fotografia aèria 

- Planimetria  

- Topografia  

- Xarxes bàsiques de serveis 

 - Refós gràfic del planejament vigent d’aplicació que substitueix 
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c. Plànols d’ordenació  

- Règim jurídic del sòl (Classificació del sòl) ( escala 1/10.000)  

- Estructura general i orgànica del territori (escala 1/5.000)  

- Qualificació, desenvolupament i gestió del sòl (escala s 1/2.000)  

- Ordenació detallada del sòl urbà (escala s 1/1.000)  

- Xarxa d’infraestructures i serveis (escala 1/5.000)  

- Delimitació de l’àmbit del PEIN (escala 1/10.000) 

 

d. Normes Urbanístiques  

e. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar  

f. Informe sostenibilitat ambiental, Memòria Ambiental.  

g. Annexes Normatius amb les fitxes de desenvolupament i execució dels 

diferents sectors d’actuació.  

h. Annex amb documentació complementària. 
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1.3 Objectius  
 

La present tesina té per objectiu general realitzar una anàlisi de la mobilitat 

existent dins el municipi de Vilassar de Dalt, fer una diagnosi pel que fa cada 

mode de transport, detectant les principals mancances per tal de poder aplicar 

les actuacions pertinents per crear un model de mobilitat més sostenible per a 

la població, un model que combini els diferents modes de transport de forma 

més eficient i eficaç. En concret, es potenciarà la marxa a peu, amb la 

possibilitat de la implementació de Camins Escolars. 

 

Les necessitats actuals fan que els sistemes de mobilitat hagin de garantir el 

dret al desplaçament de tots els habitants i, al mateix temps, cal que minimitzin 

els impactes ambientals i socials que produeixen sobre el territori els mitjans de 

transport motoritzats. 

 

Amb la proposta de Camins Escolars, en aquest treball es vol buscar un model 

de mobilitat que contribueixi a millorar la qualitat de vida dels habitants de 

Vilassar de Dalt, sense comprometre la qualitat de vida de les generacions 

futures. 

 

Actualment el paper que juga la mobilitat en la nostra societat, pot contribuir 

també a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i del nivell 

socioeconòmic del municipi. 
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Els objectius específics del present treball final de grau són: 

 

 Conèixer les característiques de mobilitat de la població de Vilassar de 

Dalt, analitzant la seva situació geogràfica, economia, estructura 

territorial i planejament urbà. 

 Analitzar l’oferta i la demanda en termes de mobilitat dels diferents 

modes de transport, avaluant l’estat de la xarxa de cada un dels mitjans 

de transport, identificant els recorreguts d'accés i sortida que permetin 

optimitzar la capacitat de la xarxa viària, i avaluant també l’increment 

potencial de desplaçaments provocat pels nous desenvolupaments. 

 Estimar els principals elements generadors i d’atracció de viatges 

actuals. 

 Proposar millores en les infraestructures i serveis deficients, afavorint 

que els desplaçaments es realitzin amb aquells modes més sostenibles: 

a peu, bicicleta i transport públic, i aconsellar actuacions convenients 

per a cadascuna de les xarxes de mobilitat existents en el municipi amb 

la finalitat de poder absorbir la nova demanda dintre d'un marc de 

mobilitat sostenible. 

 Desenvolupar la proposta d'actuació de camins escolars : definir què 

són, conèixer-ne els antecedents, objectius i alguns exemples, i 

dissenyar l'estratègia a seguir per a la implementació d'aquests dins la 

localitat.   
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1.4 Metodologia  
 

Al realitzar la present tesina i per tal d'assolir els objectius plantejats inicialment 

s’ha seguit la següent metodologia : 

Primerament s'ha fet una revisió bibliogràfica dels documents de planejament i 

de la normativa vigent. Principalment s’ha revisat i analitzat el Pla d'ordenació 

urbanístic municipal, l'estudi de mobilitat del municipi, i diversos estudis dins 

l'àmbit de la mobilitat, tot recapitulant, tractant i interpretant les dades existents 

per tal de poder fer-ne una valoració. En el cas de la proposta d'actuació, s'han 

analitzat i comparat diversos projectes i estudis dins el mateix àmbit realitzats 

en diverses poblacions. 

També s’han realitzat reunions amb José Fernández, arquitecte municipal, 

tècnic encarregat de la mobilitat dins la localitat de Vilassar de Dalt i coneixedor 

de les mancances i punts crítics existents, que juntament amb l'experiència 

personal de tenir vivenda i estar força lligat a la localitat, han permès disposar 

d'una informació complementària per tal d'assolir una valoració més precisa.  

 

I finalment, s'ha fet un anàlisi de la cartografia i espais de la població, implicant 

una feina de camp d'observació i recull fotogràfic de la mobilitat generada en 

hores punta als entorns més pròxims als centres escolars. 
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2.  ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC 

 

2.1 Situació geogràfica  
 
 
 

El municipi de Vilassar de Dalt forma part de la comarca del Maresme, dins 

l'Àmbit metropolità de Barcelona. El poble és situat a 12 km de Mataró, i a 25 

km de la ciutat de Barcelona. Té una població de 8.882 habitants i una extensió 

de 8,9 km², essent pobles veïns Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Cabrils i 

Òrrius.  

 
 
 

 
Imatge 1 Situació 

Font : Institut Cartogràfic de Catalunya 
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2.2 Estructura territorial i planejament urbà 
 

 
L’estructura urbana de Vilassar de Dalt respon al model clàssic dels pobles alts 

del Maresme, situats entre les planes dedicades al conreu i a la serralada, 

tenint com a eixos principals de desenvolupament a les rieres i torrents.  

Aquests cursos d’aigua, amb pendents considerables als seus cons de 

recepció, són de conca petita i de no gaire longitud, fet que fa que la major part 

de l’any siguin rius secs i només en dies de pluja drenen l’aigua provinent de 

muntanyes i valls, encara que sense avingudes ni riuades significatives. És per 

aquest motiu que les rieres han funcionat tradicionalment com a camins 

naturals que comuniquen la costa amb l’interior, i són els autèntics eixos 

estructurants del territori, dels seus assentaments i de les trames urbanes. 

 

Així doncs, l’origen de la població se situa entre les rieres de Targa i de Salvet, 

originades a la Conreria - Sant Mateu - Céllecs, dins el Parc natural de la 

Serralada Litoral. 

 

 

 
Imatge 2 Població 

Font : Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Al pas dels anys Vilassar de Dalt, ha anat desenvolupant una estructura 

urbana,  on actualment es poden distingir diverses zones :  

 

 Casc Antic, amb xarxa de carrers estrets, ubicat entre les dues rieres i 

on es configura el centre històric de la població. Les cases es disposen 

en filera edificades en antics horts, camps de conreu, magatzems i 

fàbriques, algunes d’elles encara presents. La present estructura del 

poble es deriva a partir d’aquesta zona. 

 

 L’Eixample històric, barris constituïts en l’expansió urbanística del poble, 

essent models de convivència entre indústria i habitatge; i l’Eixample 

modern, seguint un model de construcció de cases aïllades, a la manera 

dels barris suburbials de moltes ciutats catalanes. 

 

 Zones industrials, creixement produït a partir dels anys seixanta, amb 

implantacions industrials d’una mida superior a les instal·lacions de 

l’interior del poble. S’hi realitzen un important nombre de naus industrials 

de nova edificació, actualment amb un traçat viari de forma contínua que 

soluciona els problemes de distribució de trànsit. 

 

 

 Urbanitzacions o cases jardí, essent exemples  Sant Sebastià, Santa 

Maria, La Cisa, Reina Elisenda i Les Oliveres. Habitatges unifamiliars 

aïllats o xalets, juntament amb conjunts d’habitatges adossats o en filera, 

formant conjunts rodejats de jardins comunitaris o privats, habituals en 

l’oferta immobiliària a partir dels anys 80. 
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En les següents il·lustracions es mostra l'estructura urbana de les diferents 

zones definides anteriorment :  

 
 

 

    
 

 

   

Casc Antic Eixample 
 

 

 

 

 
 

Polígon Industrial Vallmorena Urbanització Sant Sebastià 

Taula 1 Estructura urbana 
Font : Hipermapa, Atles electrònic de Catalunya. 
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Pel que fa la xarxa viària de la població, la via de comunicació més important 

del poble és la carretera BV-5023, connexió amb Premià de Dalt, que connecta 

també amb l’autopista C-32 i la carretera N-II, xarxes bàsiques dins la comarca 

del Maresme. 

 

Respecte a les entrades al municipi, trobem la mateixa carretera BV-5023 o 

també anomenada carretera de Premià. Aquesta dins al poble, rep el nom de 

carrers d’Ignasi Bufalà i Vidal i Barraquer fins la connexió amb la Riera de 

Targa. També anomenar el carrer Pius XII, connexió des de la carretera de 

Premià fins a la Riera de Salvet. 

Pel que fa la connexió amb els pobles veïns, es destaquen el camí de la Cisa, 

connexió amb la part superior de Premià de Dalt; i l’Avinguda Sant Sebastià, i 

Lluís Companys com a principals connexions a Cabrils. 

 

Les comunicacions interiors del municipi, es ressalta el carrer Manuel Moreno, 

eix connector principal amb la plaça de l’Església, on estan situats equipaments 

rellevants com són l’Ajuntament i el CAP. 

Els carrers Anselm Clavé, Ignasi Iglesias, Àngela Perera i Marquès de Barberà 

són vies que serveixen d’entrada i sortida al cas antic del poble, amb la 

conseqüent congestió en certes franges horàries. 
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Figura 1 Xarxa viària principal 

Font : Elaboració pròpia. 
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2.3 Anàlisi Econòmica 
 
 

Vilassar de Dalt és un poble amb grans elements històrics que destaquen per 

molts aspectes. El dolmen de la Roca d’en Toni, els forns romans de la 

Fornaca, el castell de Vilassar, i el Teatre la Massa són quatre exemples 

d’èpoques diferents, que ens mostren el  passat del poble des de els primers 

habitants de la Península fins a l’actualitat. 

 

Dels segles X al XV, Vilassar de Dalt era un poble pagès que evoluciona molt 

lentament degut a desastres naturals, les pestes i les guerres ocasionades en 

el nostre país. 

  

A partir del segle XIX Vilassar es transforma en una localitat industrial, amb un 

important centre productor de la indústria tèxtil cotonera. L’evolució urbana de 

Vilassar de Dalt va ser condicionada per la implantació de nombroses 

fàbriques, la qual cosa va fer créixer considerablement el nombre d’habitants. 

L’estructura de fàbriques i habitatges del Vilassar de Dalt industrial es va 

mantenir sense grans canvis fins l’eclosió demogràfica de les darreres tres 

dècades, tot i la proliferació d’urbanitzacions per a primeres i segones 

residències entorn del nucli urbà.  

 

Les onades migratòries del sud d’Espanya primer, les del nord d'Àfrica més 

recentment i la proximitat amb Barcelona, configuren  Vilassar de Dalt actual, 

amb grans zones residencials entorn del nucli històric. 

Les diverses zones industrials del poble, fan que juntament amb els serveis 

siguin els dos sectors més destacats. També es destaquen el petit comerç 

juntament amb les zones residencials. 

Actualment es vol començar a potenciar el turisme familiar i proper, aprofitant 

els elements històrics del poble, el Parc Natural de la Serralada Litoral i la 

proximitat a Barcelona.  
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2.4 Estructura i distribució de la població 
 
 

En els últims anys, l'evolució de la població ha estat marcada per un augment 

progressiu i continuat. L’any 2014 el municipi de Vilassar de Dalt tenia una 

població de 8.882 habitants. L’augment de la població censada al municipi es 

pot observar en el següent gràfic :  

 

 
 

Gràfic 1 Habitants  
Font : IDESCAT. Padró municipal d'habitants. 
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Pel que fa la piràmide de població, aquesta mostra una estructura que 

principalment concentra el seu potencial d'actius en els grups que van dels 25 

fins al 44 anys 

El retall en els grups inferiors entre els 0 i els 19 anys es bastant significatiu. 

A grans trets  es pot parlar d'una estructura madura de població en la qual hi ha 

una semblant presència d'homes i dones a totes les diferents escales d'edats. 

 
 
 

Gràfic 2 Població per sexe 

Font : IDESCAT. Padró municipal d'habitants. 
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2.5 Centres d’atracció i generació de viatges  
 
 

Pel que fa als principals elements principals de generació de viatges dins la 

localitat de Vilassar de Dalt hi trobaríem tot un seguit d’equipaments tant 

culturals, esportius i sanitaris a continuació enunciats. 

 

Com a principal focus es defineix dins el casc antic, la plaça de l'Església, on 

s’hi ubica l’Ajuntament, la policia, el CAP, i l'Església del poble.  

En un segon terme trobaríem el mercat, l’institut Jaume Almera i  les escoles 

Nova Immaculada, Sant Jordi i el CEIP Francesc Macià, el complex esportiu 

amb el poliesportiu, piscina i biblioteca; i en un tercer esglaó es defineixen el 

Camp Municipal d’Esports, el Cementiri, i el complex comercial i esportiu de 

nova creació Sorli Emocions. 

 

A part dels equipaments, l’activitat terciària i industrial tenen un paper importat. 

Els comerços, de caràcter quotidià : farmàcia, llibreria, botigues de roba, 

estanc, oficines bancàries, restauració i bars¸ es concentren a l’entorn del nucli 

antic.   

Pel que fa a les indústries, ubicades en les els polígons de Vallmorena i en la 

zona PP12, és també un focus important a tenir en compte en la generació de 

viatges. 

 

A part de la mobilitat interna, es genera un important nombre de viatges 

exteriors. L’entrada a l’autopista C-32 i la carretera de Premià que connecta fins 

la Nacional II, serien centres d’atracció externs més rellevants. 
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2.6 Parc de vehicles i dades de motorització 
 

Segons dades de l’Idescat, l’any 2013 hi havia a Vilassar de Dalt un total de 

6.843 vehicles, repartits en 4.580 turismes, 1.080 motos, 996 camions i 

furgonetes, 11 tractors industrials i 176 autobusos i altres. 

La distribució del parc de vehicles per tipus es representa al següent gràfic : 

 

Distribució del parc de vehicles

66%

16%

15%
3%

Turismes

Motocicletes

Camions i

furgonetes

Tractors indústrials

Autobusos i altres

 
Gràfic 3 Distribució del parc de vehicles 

Font : elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a IDESCAT. 
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Respecte a l’índex de motorització, indicador la disponibilitat d’utilització del 

vehicle privat, definit com el nombre de vehicles disponibles per cada 1.000 

habitants, s’identifica un clar augment fins l’any 2007, on degut a la crisis 

financera que va patir i segueix patint el país els números comencen a reduir, 

assolint l’any 2012 un valor similar al del 2005. 

 

Gràfic 4 Evolució índex de motorització                                                                                          

Font : Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. 

 

L’any 2012, Vilassar tenia un índex de motorització de 774,06 vehicles/1.000 

habitants,  superior a la mitjana catalana que és de 663,77 vehicles/1.000 

habitants o al de municipis com Mataró (572,10). Per contra la disponibilitat de 

vehicle és similar a la de municipis veïns com Cabrils (787,25) i Premià de Dalt 

(755,37).  

 

En comparativa a la resta de la comarca i de Catalunya, l’índex de motorització 

està per sobre de la mitjana, degut a que Vilassar de Dalt és un poble petit, on 

l’oferta del transport col·lectiu és més reduïda. Aquest índex de motorització és 

un reflex de la necessitat d’utilitzar aquest mitjà de transport en els 

desplaçaments. Vistos els valors Vilassar i municipis propers, es pot deduir que 

la necessitat del vehicle privat és molt més gran que a Mataró o que a Premià 

de Mar i similar a la de municipis propers com a Cabrils i Premià de Dalt.  
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Aquesta situació en part està motivada per les característiques urbanes del 

municipi ben diferents a les de ciutats com Mataró o poblacions com Premià de 

Mar, municipis més compactes i on es barregen en un mateix entorn habitatges 

i serveis, situació que facilita els desplaçaments a peu i amb una millor dotació 

de transport públic. 

 
 
 

 
 

 Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes 

Total 

Vilassar de Dalt 517,54 121,49 114,16 774,06 

Cabrils 512,75 152,24 106,02 787,97 

Premià de Dalt 500,05 128,00 104,58 755,37 

Premià de Mar 435,78 82,89 63,81 594,035 

Mataró 392,51 85,06 81,44 572,10 

Maresme 445,98 101,97 95,84 660,23 

Catalunya 443,77 92,03 103,87 663,77 

Taula 2 Parc de vehicles. Índex de motorització 
Font : Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. 
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3.ANÀLISI DE LA MOBILITAT 
 

3.1 Xarxa de vianants  
 

L'espai destinat a la mobilitat dels vianants està format per les voreres i els 

carrers que conformen la zona exclusiva per a vianants. Per mesurar la seva 

qualitat cal estudiar algunes característiques com són la tipologia de carrers, 

l'amplada de voreres, el pendent, la qualitat i l'estat d'urbanització, la 

configuració de les cruïlles i de tots els punts de conflicte entre vianants i 

vehicles motoritzats i altres elements que contribueixen a la seguretat i a la 

comoditat dels desplaçaments a peu com poden ser la senyalització horitzontal 

i vertical, elements reductors de velocitat, etc. 

 

A continuació es presenta un anàlisi de la qualitat de l'espai destinat a la 

mobilitat a peu de Vilassar de Dalt, basat en l'estudi de les característiques 

exposades anteriorment. 

 

En general, la xarxa de recorreguts a peu per la via pública de Vilassar de Dalt 

és de longitud escassa i de traçat discontinu. Les voreres són estretes, plenes 

d’obstacles (arbres, pals de serveis, etc.), els traçats poc atractius, dificultosos i 

sense una prioritat suficient del vianant sobre els vehicles. 

Aquesta xarxa hauria de permetre recorreguts en els que el vianant té la 

màxima prioritat tot i que es pot compartir amb altres mitjans compatibles, com 

ara la bicicleta o la circulació de vehicles a motor a velocitat reduïa. 

 

Actualment existeix una zona de prioritat per al vianant,  situada al nucli antic, 

sent insuficient en una població com Vilassar de Dalt. Alguns carrils existents 

haurien de permetre la circulació conjunta de vehicles i vianants per establir 

una millor connexió del nucli central amb la resta del municipi. 

En varis dels carrers de plataforma única amb prioritat al vianant però, 

l’existència de pilones per evitar l’aparcament irregular comporta que el 

vianants circulin arraconats a les façanes pel mateix lloc on abans hi havia les 

voreres. 
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Són d’especial interès les característiques de la xarxa de mobilitat a peu que 

uneixen les diferents urbanitzacions amb el centre urbà, així com els principals 

equipaments del municipi.  

En general les voreres són molt estretes, mesurant en algunes ocasions menys 

d'un metre d’amplada. La ubicació de l’arbrat i del mobiliari urbà comporta que 

l’amplada útil de la vorera sigui encara menor. Altres de les mancances 

d’aquests itineraris són la manca de passos de vianants. 

Al nucli antic la secció dels carrers no permet que hi pugui haver unes voreres 

amb unes amplades raonables i alhora un carril de circulació. 
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Carrer Àngel Guimerà amb prioritat per 
a vianants 

Carrer Àngel Guimerà sense prioritat 
per a vianants 

 

 
 

 

 

Carrer Torrent del Blanqueig, 
urbanització les Oliveres sense vorera 

en un dels dos sentits. 

Carrer Joan Oliver, urbanització la 
Fornaca amb estacionament de 

vehicles sobre les voreres. 

Taula 3 Tipologia carrers zona casc antic i urbanitzacions 
Font : Elaboració pròpia. 
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Les connexions per poder arribar caminant fins a les poblacions veïnes de 

Vilassar de Mar, Premià de Dalt i Cabrils presenten algunes deficiències. La 

prioritat en aquestes vies és per al vehicle privat motoritzat. Les mancances per 

realitzar els desplaçaments a peu amb aquests municipis són comunes: la falta 

de voreres asfaltades en alguns recorreguts, voreres estretes, ubicació del 

mobiliari urbà, inexistència de guals de vianants, etc. 

 
 

 

 
 

 

 

Av. Sant Sebastià, connexió amb 
Cabrils 

 

Av.Mare de Déu de la Cisa, connexió 
amb Premià de Dalt 

 
 

 
 

 

 

Carretera BV-5023, connexió amb 
Premià  

Carrer Torrent d'en Cuyàs, connexió 
amb Vilassar de Mar 

Taula 4 Tipologia carrers connexions veïnes 
Font : Elaboració pròpa. 
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3.2 Xarxa de ciclistes  
 

Vilassar de Dalt té planificada una xarxa ciclista per a cobrir els desplaçaments 

quotidians. L'orografia del municipi, la manca de secció i de seguretat de la 

xarxa viària i l’alt grau de motorització del municipi fan que l’ús de la bicicleta 

sigui força reduït. Aquestes condicions orogràfiques és un dels factors més 

limitants pel seu desenvolupament. Diverses zones del poble presenten uns 

pendents que les fan inapropiades per la còmode circulació amb bicicleta. Però 

malgrat això, hi ha projectat un circuit per facilitar la mobilitat amb bicicleta en 

aquells trams on les dimensions dels vials ho permeten i la densitat del trànsit 

ho aconsella. 

 

Els traçats proposats també han estat pensats per afavorir les interconnexions 

entre municipis, així com l’accés al Parc Serralada Litoral. La connexió 

d'algunes de les urbanitzacions amb el nucli antic del poble podria ser una ruta 

de demanda, juntament amb la connexió amb el nou centre d'oci Sorli 

Emocions. La connexió de la urbanització Vallmorena  pel Camí de Mataró i el 

carrer Manuel Moreno, passant per l'escola Francesc Macià i lateral de la 

carretera de Premià, són demandes tingudes en compte pel disseny d'una via 

per a ciclistes.  

 

Una minimització del trànsit motoritzat, i la creació d’una xarxa bàsica 

d’itineraris degudament adequada per l’ús segur de la bicicleta, on es connecti 

els diferents modes generadors de mobilitat amb el centre urbà i els principals 

pols d’atracció i equipaments crearia un augment de la demanda d'aquest medi 

de transport.  
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3.3 Xarxa de transport públic  

 

Actualment existeixen diferents línies d'autobusos interurbans. Els recorreguts 

que realitzen, així com la ubicació de les parades i l'horari de passada 

s'especifiquen a continuació: 

 

Les línies interurbanes tenen la seva última parada en l'interior del municipi. 

Mentre que l' N81 travessa el municipi com es grafia en el plànol adjunt. 

 

La freqüència de passada de les diferents línies d'autobusos són les que 

s'especifiquen a continuació: 

 

 C3-C4  Vilassar de Dalt / Premià de Mar / Barcelona :  Cada 20 minuts 

de les 6.30 a les 7.30; cada 30 minuts de les 7.30 a les 11.00 i des de 

les 16.30 fins a les 21.00 ; i cada 45 minuts de les 12.00h. fins a les 

16.30. 

 

 C30 Mataró / Vilassar de Dalt :    Cada 50 minuts. 

 

 N81 Servei Nocturn Barcelona/ Premià de Mar :    Cada hora. 
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Figura 2 Recorregut i Horari C3/4 
Font : Sarfa - Empresa Casas 
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Figura 3 Recorregut i horari C30 
Font : Sarfa - Empresa Casas 
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Figura 4 Recorregut i horari C30 

Font : Autoritat del Transport Metropolità 
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Pel disposar de més informació sobre la demanda existent de transport públic a 

Vilassar de Dalt ens basem en algunes dades del Pla Director de la Mobilitat de 

la Regió Metropolitana de Barcelona, l'enquesta de mobilitat quotidiana del 

2006 dins la comarca del Maresme, i l'experiència i opinió pròpia de veïns de la 

localitat. 

 

Pel que fa al motiu d'ús del transport públic, el motiu principal pel qual els 

usuaris declaren fer-ne ús és per la congestió de la xarxa viària i la dificultat per 

aparcar,  resultant com a factor menys determinant el confort i el benestar.  

Altres motius de certa importància són la distància d'accés a les parades i el 

menor impacte ambiental. Per altra banda, el menor temps en desplaçaments i 

la fiabilitat i puntualitat del servei són motius de menys rellevància.  

 
 

Motius d'ús del transport públic Importància 

Congestió o dificultat per aparcar 5,85 

Distància d'accés a les parades 5,11 

Menor impacte ambiental 5,01 

Menor cost 4,83 

Freqüència de pas 4,61 

Seguretat i sensació de protecció 4,54 

Menor temps de desplaçament 4,47 

Fiabilitat i puntualitat 4,35 

Confort o benestar 4,18 

Taula 5 Motius d'ús transport públic  
Font : Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 

 
 
En el cas de Vilassar de Dalt els desplaçaments en transport públic realitzats 

en predomina la mobilitat ocupacional, sobretot cap a les localitat veïna de 

Premià de Mar, Barcelona i Mataró. 

 

L'any 2013, es va suprimir la línea C31, Premià de Mar - Vilassar de Dalt. 

Aquesta línea connectava de forma directe la localitat amb l'estació de Rodalies 

Renfe.  A canvi d'aquesta supressió, la línea C30 que connecta Vilassar amb 

Mataró passant per Premià de Mar, va incrementar l'horari de servei. 
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Cal remarcar també la considerable distància d'algunes zones de la població 

cap a les diferents parades de transport públic. És cert que la demanda és 

diferent en cada zona, sovint més concentrada en la part central del nucli. 
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3.4 Xarxa de vehicles privats motoritzats  
 

 

En l’anàlisi de la xarxa viària de Vilassar de Dalt s’ha establert una classificació  

en funció del seu ús en : vies externes, vies d’accés, en vies de pas i vies 

internes. Aquesta classificació mostra una clara jerarquització de la xarxa 

viària. 

 

 Xarxa viària externa 

 

Autopista C-32: aquesta via transcorre de punta a punta de la comarca i 

enllaça el Maresme amb Barcelona i amb les comarques Gironines. És una via 

de gran capacitat i de pagament. 

Carretera N-II:. aquesta via també va de punta a punta de la comarca 

resseguint la costa connectant els diferents pobles de mar. Té una capacitat de 

trànsit molt inferior al de l’autopista i a diferència d’aquesta no és de pagament. 

L’autopista C-32 és utilitzada principalment per realitzar desplaçaments entre el 

Maresme i Barcelona mentre la carretera N-II serveix un trànsit intercomarcal. 

 

 

 Xarxa viària d’accés.  

 

La xarxa viària d'accés al municipi està formada per vies de característiques 

molt diferents entre si, però que tenen en comú que permeten connectar el 

municipi amb les localitats veïnes i vies externes. En concret es tracta de 3 

vies, la Carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt ( BV - 5023 ) : aquesta 

via enllaça Vilassar amb  Premià de Mar i la carretera N-II,  carretera local amb 

una IMD al 2013 de 19.705 vehicles al dia. L'Avinguda Mare de Déu de la 

Cisa, connexió amb Premià de Dalt, i l'Avinguda Sant Sebastià, connexió 

amb Cabrils. 

 

 

 Vies de pas.  
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A través d’aquestes vies es pot creuar el poble rapidament. En el cas de 

Vilassar creuen el poble de nord a sud. Aquestes són : la Riera de Targa, i el 

Carrer Pius XII – Av. Santa Maria 

 

 

 Vies internes.  

Distribueixen el trànsit a l’interior del poble. Són els carrers ,de Ignasi de 

Bufalà, Manuel Moreno, Ignasi Iglesias, Mare de Déu del Carme i Francesc 

Benet i Artigas. 

La resta de vies són de caràcter veïnal, acostumen a tenir un traçat irregular i a 

ser força estretes.  

 

 

Pel que fa al principal motiu d'ús del vehicle privat motoritzat en decriment del 

transport públic, segons el Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana 

de Barcelona, aquest és l’estalvi de temps en el desplaçament. Els següents 

motius més importants són el fet d’haver de desplaçar-se a diferents llocs de 

forma consecutiva i la manca d’alternatives per viatjar amb transport públic. 

En l’extrem oposat el factor que es considera menys determinant per utilitzar el 

transport privat és el menor cost. 

 
 

Motius d'ús del transport privat Importància 

Estalvi en el temps de desplaçament 6,31 

Haver de desplaçar-se a diferents llocs de forma consecutiva 5,96 

No disposar d'alternatives en transport públic 5,63 

Confort o benestar 5,61 

Les alternatives en transport públic tenen poca freqüència 4,99 

Disponibilitat d'aparcament en el lloc de destinació 4,05 

Les alternatives en transport públic tenen massa transbordament 3,88 

Seguretat i sensació de protecció 2,51 

Menor cost 1,90 

Taula 6 Motius d'ús transport privat 
Font : Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 
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No es disposen de dades de comptatge actuals, però es consideren com a 

hores punta els moments d’especial desplaçaments de vehicles com l’entrada i 

sortida de l’escola, els desplaçaments per anar a treballar i l’horari comercial de 

botigues i mercat.  

D’aquesta manera es pot veure la càrrega màxima que suporten alguns dels  

carrers principals de la localitat.  

 

La via d’entrada i sortida principal del municipi, la carretera BV-5023, és el tram 

més concorregut d’entrada de vehicles. 

Les sortides del municipi per Avinguda Mare de Déu de la Cisa, connexió amb 

Premià de Dalt. i l'Avinguda Sant Sebastià, connexió amb Cabrils també es 

consideren d'important demanda. 

 

La majoria de la càrrega d'entrada de vehicles de la BV-5023 cap al municipi ve 

recollida com a trànsit d’entrada per la Riera de Targa i el carrer Pius XII, 

esdevenint vies de pas fonamentals pel municipi. Des d’aquesta vies el trànsit 

es reparteix cap als principals pols atractors de mobilitat. 

  

Pel que fa el trànsit intern destacar la circulació pel carrer Manuel Moreno, ja 

que resulta el vincle d’unió amb el centre de la població. 
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3.5 Aparcament  
 

Per tal de caracteritzar l’oferta d’aparcament al terme municipal de Vilassar de 

Dalt, cal en primer lloc definir les diferents tipologies d’aparcaments existents. 

Aquestes s’agrupen en dues categories principals, els d'ús públic i d'ús privat. 

 

Els primers són tots aquells aparcaments que ocupen i comparteixen l’espai 

públic del municipi i poden ser regulats i restringits a un horari concret, a un 

tipus de vehicle, a un tipus d’usuari o de pagament. Dins d'aquest grup es 

tindran en compte els d'ús exclusiu, corresponents a aquelles reserves de la via 

pública destinades a l’estacionament de vehicles sense cap mena de restricció. 

 

Per altra banda, els aparcaments privats corresponen als aparcaments en finca 

privada. Segons la dada proporcionada per l'Ajuntament de la localitat el 

nombre d'aparcaments privats és de 3.500. 

 

A continuació es mostra una taula amb la classificació dels diversos 

aparcaments existents al municipi :  

 
 

Tipus Ús Quantitat 

Cap públic 1.000 

Est. Limitat Zona Blava públic 44 

Zona groga públic 31 

Can Manyer públic 49 

Mobilitat reduïda públic 45 

privat 

Motocicletes públic 50 

Càrrega i descàrrega públic 20 

Estacionament activat públic 10 

Estacionament CAP exclusiu 4 

Parada bus exclusiu 5 

Parada taxi exclusiu 3 

Policia Local i Autoritats exclusiu 4 

TOTAL  1265 

Taula 7 Tipologia i nombre d'aparcament  
Font : Ajuntament de Vilassar de Dalt 



Anàlisi de la mobilitat de Vilassar de Dalt i proposta de millora: El Camí Escolar. 

Aleix Tamboleo Clotet - ETSECCPB - Grau en Enginyeria de la Construcció 36 

Per tal d’avaluar la demanda d’aparcament  es tindrà en compte l'aparcament 

residencial i el de la demanda forana. 

El parc de vehicles del municipi és de 6.843 vehicles, el 66% dels quals són 

turismes (4580 unitats), el 16% motos ( 1.080 unitats ), el 15%  camions i 

furgonetes ( 996 unitats), i el 3% restant, tractors industrials, autobusos i altres. 

 

Es considera que la demanda d’aparcament residencial està formada pels 

turismes, motocicletes, camions i furgonetes censades al municipi, si bé és 

possible que bona part del parc de camions i furgonetes i autobusos estigui 

associat a activitats i per tant s’emplaci als polígons industrials. 

 

 

Respecte la demanda forana, tindrem en compte varis aspectes. Per als 

desplaçaments per motius d’estudi o treball, a Vilassar es genera molta més 

mobilitat cap a fora que no n’atrau.  

Pel què fa mobilitat amb motiu d’estudis i treball s’identifica una demanda 

d’aparcament per a motocicletes a la zona de l’institut i per a cotxes a les zones 

properes a les escoles i casc antic. Una altre part de la mobilitat atreta té com a 

destí les zones industrials. Tenint en compte aquests factors, la demanda 

forana és força baixa. En canvi si que existeix una demanda d’aparcament 

interna vinculada als desplaçaments per compres, gestions i d’altres 

equipaments del municipi. Aquesta demanda es localitza al voltant dels 

principals pols de mobilitat del municipi.  

Al ser també un poble amb diverses urbanitzacions amb algunes segones 

residències, no es considera per aquests usos una demanda d’aparcament 

significativa.  
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4. DIAGNOSI I AVALUACIÓ 

 

4.1 Mobilitat a peu 

Les dimensions de la població de Vilassar de Dalt fan de la mobilitat a peu el 

mode de transport més eficient per als desplaçaments interns. En algunes 

zones de la localitat l'orografia dels carrers pot dificultar els desplaçaments, 

però es dóna la possibilitat d'establir noves rutes amb pendents suaus aptes 

per al desplaçament a peu.  

Cal una pacificació del nucli antic que restringeixi el trànsit de vehicles i permeti 

una bona convivència entre vianants i vehicles. 

La finalitat de planificar una xarxa d’itineraris principals per a vianants, és 

vertebrar la trama urbana mitjançant uns carrers que uneixin els principals pols 

d’atracció de desplaçaments de la població, donant una oferta de qualitat per 

als vianants en aquestes vies, on aquests tinguin la prioritat i es puguin sentir 

segurs. 

La millora de les condicions de la mobilitat a peu és una de les estratègies 

bàsiques per aconseguir un sistema de mobilitat sostenible. En aquest sentit, 

dos vianants circulant en sentits oposats, en el moment de l'encreuament 

necessiten 1,5 metres. Perquè puguin encreuar-se sense dificultats dues 

persones amb paraigües es necessiten 1,70 cm, per l’encreuament de dues 

persones en cadira de rodes 1,80 cm, el mateix que necessita una persona per 

encreuar-se amb altres dues. De la mateixa manera, també hi ha un espai de 

fricció d' aproximadament mig metres amb la calçada (obertura de les portes 

dels vehicles estacionats) que pot reduir l’espai útil pel vianant. 
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Per això, el mínim òptim de vorera útil ha de situar-se en 2 metres, amplitud 

que en vies amb poca intensitat de vianants permet la circulació amb certa 

comoditat. Per a incrementar el nivell de servei i seguretat del vianant, a més 

d’aquesta superfície s’ha de crear un espai de separació amb la calçada on s’hi 

posin arbres i mobiliari urbà, per tal de millorar, al mateix temps, la qualitat 

urbana de la ciutat. 

Així, tots els carrers de menys de 7 metres entre façanes haurien de ser de 

prioritat per a vianants, sense distingir la vorera de la calçada, i a les de menys 

de 9 metres no s’hauria d’autoritzar l’aparcament.  

La ja existent zona amb prioritat per a vianants en alguns carrers del casc antic 

és el model a seguir. La ubicació de la majoria de comerços i equipaments en 

aquesta zona de la població fa que hi sigui existent gran part de la mobilitat 

generada, i amb aquest tipus de via es potencia un mode de transport més 

sostenible. Ha d'existir una oferta per al vianant que connecti les àrees més 

allunyades del centre tot potenciant la mobilitat a peu.              

Alguns dels aspectes en que es caldria posar incís són l'amplada de les 

voreres, insuficients en una gran part dels itineraris de vianants existents, 

l'adaptació dels passos de vianants, i evitar la presència de mobiliari urbà i 

vegetació que obstaculitza el recorregut natural dels desplaçaments a peu. 
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4.2 Mobilitat amb bicicleta  
 
Considerat un dels sistemes de transport de persones més sostenible en el 

sentit de controlar i minimitzar el consum energètic, les emissions de CO2 i 

altres contaminants atmosfèrics com la contaminació acústica, etc. 

  

Les característiques orogràfiques del municipi de Vilassar de Dalt en connexió 

amb algunes de les zones residencials són de desnivells important amb 

pendents promig en els carrers longitudinals compresos entre el 7 i el 10  en 

alguns trams. Pendents poc aptes pel trànsit de la bicicleta en tot l  àmbit nord 

del municipi.  

 

Tot i això la proposta d'actuació establerta per l'administració busca 

incrementar aquest mode de transport. L’objectiu de crear uns itineraris per a 

bicicletes és endegar un procés de creació d’una infraestructura per aquest 

sistema de transport que permeti fer-lo competitiu en els desplaçaments diaris 

de mitjana distància envers l’única oferta existent actualment dedicada al 

vehicle privat.  

 

Aquesta infraestructura esclau per proporcionar al municipi una alternativa real 

de transport que solucioni les necessitats de desplaçament dels sectors de la 

població amb més dificultats per accedir al vehicle privat. 

 

El plànol que s’adjunta  es poden veure els trams proposats. En una primera 

fase s'ha actuat en els laterals del vial de connexió amb Premià de Mar (C/ De 

la Sardana i C/ Orfeó Català) i a l’Avinguda Lluis Companys (Trams BC01, 

BC02 i BC03, pintats en blau). 
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Carril bici Avinguda Lluis Companys Carril bici carrer de la Sardana, connexió 
amb el complex Sorli Emocions 

Taula 8 Carril bici existent  
Font : Elaboració pròpia 
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Figura 5 Proposta Carrils bici  
Font : Ajuntament de Vilassar de Dalt 
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4.3 Mobilitat amb transport públic  
 

El servei d’autobusos actual no arriba a tots els barris de Vilassar de Dalt ni a 

les expectatives possibles de servei dels diferents col·lectius (joves, 

treballadors, escolars, gent gran, etc.) com tampoc comunica amb les zones de 

nova construcció. A més existeix una distància considerable entre les diferents 

parades el que dificulta la seva utilització. 

 

En futures actuacions es considera oportú l'estudi de canvi de traçat de l'actual 

línea amb el conseqüent canvi de freqüències i establiment de noves parades. 

 

A continuació, s'adjunta una figura amb el recorregut de l'actual línea amb la 

ubicació de les parades existents (taronja), i una possible variant (groc).   

 

 
Figura 6 Recorregut bus actual i nova proposata   

Font : Ajuntament de Vilassar de Dalt 
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4.4 Mobilitat amb vehicle privat motoritzat 
 

Fent una diagnosi general de la mobilitat amb vehicle privat motoritzat 

s'observa una gran dependència d'aquest tipus de transport tant en viatges 

interns com externs. 

Com bé ens mostra la comparativa entre l'índex de motorització de la localitat 

amb les poblacions de resta de la comarca i de Catalunya. Aquest està força 

per sobre de la mitjana, degut a que Vilassar de Dalt és un poble petit, on 

l’oferta del transport col·lectiu és reduïda i on les característiques urbanes fan 

que hi hagi una clara dependència del vehicle privat.  

 

Aquest fet per això es redueix en el nucli antic del poble, on bona part dels 

viatges degut a la proximitat de comerços i equipaments no es realitzen amb 

vehicle motoritzat. 

S'observa també un conflicte de trànsit en hores punta a diferents punts de la 

xarxa viària com a conseqüència de les seves característiques. El problema és 

originat en punts on conflueixen diversos moviments, la qual cosa provoca 

pèrdua de la capacitat de la via i problemes d’inseguretat i congestió en la 

conducció. Els principals punts febles en la circulació amb vehicle privat són 

originats a la Riera de Targa, principal via de pas que travessa la localitat, a la 

zona d'equipaments i escoles, i d'accés i sortida a la rotonda d'entrada a la 

població per la carretera de Premià, sobretot a les hores punta d'entrada i 

sortida a l'escola i a la feina. 

Aquests episodis de congestió en hora punta obliguen a regular el trànsit per 

part de la Policia Local en alguns carrers de la població. 
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4.5 Aparcament  
 

En relació a la situació de l’aparcament s'identifiquen notables diferències a 

cada part del nucli. En general, els problemes se circumscriuen a la demanda 

d’aparcament a l’entorn de centre urbà, sectors escolars i zones comercials en 

horari diürn, i en alguns barris residencials en horari nocturn. A la resta de 

barris, existeix prou capacitat d’aparcament sobre la calçada. La zona centre 

del municipi concentra la major demanda d’estacionament.  

 

En general, les places existents cobreixen aquesta demanda, si bé en bona 

part s’utilitzen espais no urbanitzats amb caràcter provisori. Al nucli urbà els 

vehicles no acostumen a utilitzar la vorera, però puntualment recorren a les 

places de càrrega i descàrrega reservades per a vehicles comercials. 

Són diversos els barris on els vehicles ocupen part o la totalitat de la vorera per 

tal de minimitzar els riscos sobre el trànsit rodat, la qual cosa acaba comportant 

una degradació de l’estat de conservació dels voravies i el paviment, així com 

un obstacle per a l’accessibilitat dels vianants 
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4.6 Conclusions d'anàlisi i diagnosi 

De la present avaluació i diagnosi de l’anàlisi de la mobilitat al terme municipal 

de Vilassar de Dalt s'extreuen les principals idees a continuació descrites.  

Respecte a la mobilitat a peu, aquesta està condicionada a les infraestructures 

existents. Els vials haurien de fer còmode i ràpid el desplaçament, i en molts 

casos no és així. Pel que fa a les bicicletes, malgrat el condicionant de 

l'orografia, és un mitjà de transport que s'hauria de potenciar. En l'actualitat, per 

als vehicles suposen una molèstia que dificulta i disminueix la seva mobilitat, i 

pels vianants, les bicicletes envaeixen les voreres i redueixen l’espai de què 

disposen. Per altre banda, el transport públic té un servei bàsic en 

instal·lacions, freqüència de pas i recorregut, però a l'hora mostra forces 

oportunitats de millora. I finalment, respecte el vehicle privat motoritzat segueix 

essent un símbol de progrés, estatus i autonomia, que complementàriament 

proporciona un espai personal i de privacitat, però en contra, té un elevat cost 

monetari i mediambiental, a més de tenir alguns inconvenients com pèrdues de 

temps en situacions de congestió en hores puntes, problemes d’aparcament, 

etc.  

Així doncs, l’automòbil hauria de ser considerat com a objectiu de segon ordre 

davant de la preservació del carrer com a espai de convivència i suport de 

múltiples activitats. Per assolir aquest objectiu també es requereix, a més de 

les oportunes mesures tècniques, actuacions d’ordre cultural i social sobre les 

actituds, hàbits i comportaments de tots els usuaris de la via pública. Una 

preservació del centre, potenciaria la mobilitat a peu a la zona, però s’ha de 

complementar amb el desenvolupament d'infraestructures que possibilitin un 

esquema de mobilitat que no pivoti sobre els carrers del centre de la localitat.  
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Algunes de les principals mancances detectades i aspectes a millorar són 

presentades a continuació  :  

Vilassar disposa d'una orografia variada, en algunes àrees de la població les 

condicions orogràfiques no faciliten l’accessibilitat a peu. El recorregut  que el 

vianant ha de fer en diverses les cruïlles en l'entorn de la Riera de Targa i el 

temps d’espera als semàfors suposa un augment de temps per al vianant que 

no afavoreix la mobilitat a peu. Les condicions dels espais públics i el seu 

disseny influeixen sobre els nivells de servei, comoditat i seguretat dels usuaris,  

l'amplada de les voreres, nivells de trànsit, presència de vegetació, etc. són 

condicions de confort de l’espai públic que cal tenir en compte. Molts dels 

carrers no disposen d'un paviment adequat. També s'observen certs problemes 

de mobilitat en la xarxa viària d'accés i de pas, especialment en hores puntes, i 

manca de bosses d'aparcament.  

En consideració als punts forts, es valora positivament el fet de ser una 

població compacta, on la concentració de diferents tipologies d’activitat en la 

zona central del municipi afavoreix els desplaçaments a peu.  

L'estructura existent de connexió amb les àrees més allunyades del centre 

potencia actuacions com poden ser la creació de zones per a vianants, per 

establir una millora en les connexions.  

A grans trets, pel que fa la mobilitat en vehicle privat es caldria millorar en les la 

connexions amb els pobles veïns: Premià de Dalt (a través del Camí del Sot 

d’en Pi), Cabrils (a través del Camí de Mataró) i Vilassar de Mar (a través de la 

Riera de Vilassar),  fan falta també bosses d'aparcament en els entorns del 

casc antic per afavorir una circulació interna a peu, i pel que fa al transport 

públic, aquest es veuria afavorit amb la creació d’un recorregut anular dins del 

nucli central de Vilassar de Dalt, per part dels autobusos que comuniquen 

Vilassar de Dalt amb les altres poblacions veïnes. 
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Envers la mobilitat a peu, aquesta presenta un gran àmbit de millora. Primer de 

tot caldria més presència d’elements pacificadors que afavoreixen la reducció 

de la velocitat dels vehicles a diversos punts del nucli urbà, assolint així una 

millor seguretat per al vianant, i es podria tenir en compte la possibilitat 

d'establir algun tipus de camí escolar per afavorir que es vagi a l’escola a peu,. 

En aquesta tesina, només es planteja la proposta de camins escolar com a 

actuació de millora de la mobilitat a peu, però cal també tenir en compte  

actuacions en cada mode de transport. 

Respecte a un anàlisi més detallat de la mobilitat a Vilassar de Dalt, com s'ha 

comentat en l'apartat introductori d'aquest treball, les últimes dades són de 

l'Estudi de Mobilitat i accessibilitat realitzat l'any 1998. La major part de la 

informació descrita en aquest estudi és obsoleta i caldria la redacció d'un nou 

estudi que permeti entendre i conèixer amb més detall quines són les 

característiques, dificultats i necessitats respecte la mobilitat de la població. El 

present treball pot resultar una eina útil per a la futura redacció d'aquest. 

  



Anàlisi de la mobilitat de Vilassar de Dalt i proposta de millora: El Camí Escolar. 

Aleix Tamboleo Clotet - ETSECCPB - Grau en Enginyeria de la Construcció 48 

5. PROPOSTA D'ACTUACIÓ : CAMINS 
ESCOLARS 

  

Una gran part dels problemes que planteja la mobilitat urbana en una ciutat són 

conseqüència d’una transformació social, funcional i ambiental de la zona 

central de la població i de l’extensió de la zona urbana, de forma segregada.  

L’auge del parc de vehicles i dels desplaçaments originada per l’extensió de les 

ciutats i la necessitat de connexió entre els pobles veïns suposen un increment 

de la demanda d’espai en àrees centrals per a la circulació  i estacionament de 

vehicles. Hem perdut el carrer com a espai vital i àmbit d’usos socials. La 

població de Vilassar de Dalt haurà d’oferir al vehicle privat motoritzat una oferta 

estricte en temps i espai, en benefici de la mobilitat a peu, bicicleta i transport 

públic. Es tracta d’adaptar els modes de mobilitat a la morfologia dels espais de 

la població.  

A continuació es presenta una proposta d'actuació que afavoreix un model de 

ciutat sostenible en termes de mobilitat, potenciant l’ús de la marxa a peu, 

estabilitzant la mobilitat amb cotxe, tot aportant una màxima qualitat i seguretat 

a la mobilitat global: el camí escolar. 

 

Aquest s’emmarca en les Directrius Nacionals de Mobilitat(DNM), que tenen 

com a propòsit bàsic millorar l’accessibilitat i reduir els impactes negatius 

associats al transport. 

A partir de la diagnosi de mobilitat efectuada al municipi de Vilassar de Dalt 

s’han detectat una sèrie de disfuncions i problemàtiques que cal resoldre per tal 

de millorar la seguretat i l’accessibilitat als centres educatius en estudi, amb 

mitjans de transport no motoritzats (especialment a peu). 

 

Les DNM, desplegades mitjançant la Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma 

que estableix “els principis i els objectius als quals ha de respondre una gestió 

de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies adreçada a la 

sostenibilitat i la seguretat” (art.1).  
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L’aplicació d’aquests objectius s’ha de dur a terme “mitjançant l’establiment 

d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de 

control” (art. 6.1). 

 

Algunes de les accions que es promouen en les DNM són: 

 

- “Facilitar l’accessibilitat als centres de treball i estudi a peu i en bicicleta” 

(acció 5.4) 

- “Disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica associada a la mobilitat” 

(accions 15.2 i 15.3) 

- “Promoure l’execució de campanyes de sensibilització per a una mobilitat 

sostenible” (acció 15.6) 

- “Disminuir la sinistralitat i l’accidentalitat associada a la mobilitat” (acció 15.4) 

 

Cal apostar decididament per un nou model de mobilitat més sostenible que 

prioritzi la mobilitat amb mitjans de transport alternatius al vehicle privat, és a 

dir, pels desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport col·lectiu. 

 

A continuació es presenta el concepte de camí escolar. S'analitza la seva 

evolució històrica, es mencionen els principals objectius, agents involucrats en 

el seu disseny, quines altres modalitats de camí escolar existeixen i es citen 

diversos exemples de camins escolars. 

Després  s'analitzen alguns aspectes previs a tenir en compte per a la posada 

en marxa de la proposta i seguidament s'estudien les possibilitats de disseny 

que ofereix la localitat de Vilassar de Dalt per aquest tipus d'actuació. 

Finalment es procedeix a comentar diverses mesures perquè la proposta 

assoleixi una correcte implementació i es pugui fer el seguiment i avaluació 

pertinent. 
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5.1. Camins escolars : consideracions generals 
 

5.1.1. Què és el camí escolar? 

 
 

El camí escolar és un itinerari senyalitzat i segur que poden seguir els nens en 

els trajectes d’anada i tornada als centres educatius. 

Aquest camí, té un orígen i un final del trajecte, essent sempre un dels dos 

l'escola.  Amb aquesta iniciativa, els infants estan capacitats per anar tots sols 

a peu pel carrer per l'itinerari que té les condicions de més seguretat. També 

poden anar acompanyats d’altres persones adultes de la seva família o 

persones voluntàries, que participen en els acompanyaments. 

En termes generals, a totes les ciutats europees ha disminuït la presència 

d’infants al carrer a partir de l’ús generalitzat del cotxe i el deteriorament de 

l’espai urbà com espai de convivència ciutadana. A partir dels vuit anys els 

nens i nenes tenen la capacitat per a moure’s tots sols dins d'una població, 

però en la pràctica no ho fan. Les actituds parentals de protecció no 

afavoreixen l’autonomia dels infants, la majoria mai van tots sols a l' escola, 

sinó que hi solen anar acompanyats d’una persona adulta. 
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5.1.2. Antecedents 

 

Els primers projectes de camins escolars es situen a la ciutat danesa d'Odense, 

a principis dels anys 70. Aquesta localitat té una llarga trajectòria en la 

promoció de la bicicleta i és un referent en moltes de les polítiques de mobilitat 

sostenible.  

No és fins als anys 90 per això, quan el concepte de Camí Escolar es comença 

a difondre i promoure a diferents localitats cel centre d'Europa i del món 

anglosaxó, com els Estats Units, Canadà, Nova Zelanda o Austràlia. Resultant 

de la preocupació originada per l'impacte mediambiental de la motorització i el 

fort creixement del parc automobilístic.  

 

Les ciutats no només queden col·lapsades pels automòbils sinó que s'originen 

efectes nocius per a la salut i medi ambient degut a les emissions dels vehicles 

i el sedentarisme. 

Els problemes de salut infantil, units a una major consciència ambiental i als 

problemes quotidians de congestió dels carrer, van fer créixer la necessitat de 

transformar les pautes de mobilitat dels estudiants. Als països anglosaxons, 

aquests aspectes es van traduir en la creació d'itineraris segurs a l'escola per 

afavorir el desplaçament a peu o en bicicleta en trajectes quotidians, de forma 

segura, i tot fent exercici de camí a les escoles. 

 

En les iniciatives anglosaxones i seguint les pautes de seguretat viària, és 

freqüent que els menors que participen en els programes de camí escolar 

vesteixin armilles reflectants o portin objectes que els faci més visibles als 

conductors. 

També és habitual que la policia extremi la vigilància en els itineraris establerts, 

que es talli algun carrer o tram i que hi hagi un grup d'adults acompanyant als 

menors. 
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Per altra banda, en algunes ciutats de països com Dinamarca, Holanda o 

Alemanya, les iniciatives de camí escolar tracten d'afinar més en els dissenys 

dels itineraris als centres educatius  per promoure i incrementar l'ús de la 

bicicleta o del caminar. Els projectes de mobilitat infantil s'insereixen en una 

política global de recuperació de l'espai públic i, no necessiten tenir aquest 

caràcter tan específic d'itineraris escolars. 

 

 

Aquest és el model que es vol seguir també al nostre país, on el camí escolar 

és més una mesura de pacificació que un pla de seguretat vial. 

 

El model seguit al nostre país és originat a Itàlia, marcat per l'empremta de 

Francesco Tonucci, pedagog i escriptor de diversos llibres sobre el paper dels 

nens dins l'ecosistema urbà. Com a element diferenciador, l'autonomia infantil 

la situa al centre del discurs i en un dels seus objectius principals. Aquests 

programes no es conceben com a plans de seguretat vial encara que incloguin 

elements de millora viària,  sinó com a projectes de ciutat, on la participació de 

la infància és un requisit essencial i on han d'involucrar-se els poders locals i la 

societat en el seu conjunt. 

 

Molts dels projectes de camí escolar són el resultat de processos previs de 

participació on els menors havien expressat el seu desig de poder anar 

caminant o amb bicicleta al col·legi i a altres llocs de la ciutat. Aquesta 

ambiciosa proposta exigeix un fort suport polític i un ampli respatller social i 

busca un canvi en la forma d'entendre i intervenir a les ciutats. La ciutat dels 

nens no és una ciutat en miniatura pels més petits, és una ciutat habitable que 

dóna joc a totes les edats. 
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Aquesta iniciativa de camins escolars pot inscriure’s en el marc de la Carta 

Europea dels Drets del Vianant, establerta pel Parlament Europeu el 12 

d’octubre de 1988, i que pretenia promoure el dret a viure en espais fets a mida 

de les persones i no pas dels vehicles. Més recentment, el 1994, aquesta Carta 

es va completar amb les propostes aportades pel moviment Car Free Cities, 

promogut per la Comissió Europea i encapçalat per vuit ciutats europees 

(Atenes, Barcelona, Bolònia, Bremen, Copenhaguen, Dordrecht, Granada i 

Palerm), a les quals s’hi van adherir posteriorment altres ciutats d’Europa amb 

la finalitat de recuperar l’harmonia entre les persones i la ciutat sense dependre 

de l’automòbil. És en aquest marc contextual que van començar a fer-se realitat 

els camins escolars al nostre país. 

 

Barcelona ha estat la primera ciutat de l'Estat Espanyol en realitzar projectes de 

camins escolars, i dins la comarca del Maresme, localitats com Cabrera de 

Mar, Mataró i Arenys de Mar han realitzat aquesta tipologia de projectes. 
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Camino escolar en tiempos de guerra : 
 
"Los proyectos que tratan de crear caminos seguros para los escolares cuentan 
con un  curioso precedente en la Barcelona de los años de la guerra: entre los 
años 1936 y 1939, la Generalitat de Catalunya creó un organismo para 
organizar la enseñanza en toda Cataluña, el Consejo de la Escuela Nueva 
Unificada. El CENU organizó una red de centros en Barcelona, tratando de que 
los niños acudieran a escuelas dentro de su propio distrito. Sin embargo, esto 
no fue posible en todos los casos y fue necesario organizar el desplazamiento 
de las niñas y niños desde los barrios más populosos y desprovistos de locales 
adecuados hacia escuelas habilitadas en la parte alta de la ciudad.  
El transporte diario de los escolares se solucionó con la utilización de los 
servicios públicos, en los que viajaban de forma gratuita y, habitualmente, 
solos. Un brazalete identificaba a estos alumnos de las Escuelas Populares y, a 
la vez, instaba a toda la ciudadanía a hacerse responsables de su seguridad en 
sus viajes por Barcelona, en un tiempo y una situación de especial riesgo y 
dificultad.  
La experiencia anima a reflexionar sobre la necesidad de hacernos cargo 
colectivamente del bienestar y de la autonomía de los niños y niñas, también 
ahora, cuando la paz no ha conseguido, sin embargo, ofrecer calles seguras 
para todos." 
 
 

Font: Oller, M. (2001). El camino escolar. Institut d’Educació - Via Pública. 
Ajuntament de Barcelona 
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5.1.3. Objectius  

El Camí Escolar és una proposta d’educació per la mobilitat que pretén afavorir 

un accés segur i agradable d’anada i tornada de l’escola, tenint com a principal 

objectiu garantir o facilitar la mobilitat autònoma, segura i sostenible dels 

escolars . Els infants poden anar sols pel carrer o amb companys de diferents 

edats per un itinerari amb bones condicions de seguretat i a peu.  

Pel que fa als objectius d'aquesta proposta com a eina de pacificació,  l'objectiu 

principal és un increment del nombre de menors que acudeixen diàriament 

caminant l'escola, reduint així l'ús del vehicle privat, actuant en favor de la 

qualitat de l'aire, la millora del medi ambient i la seguretat vial infantil. 

Recuperar els carrers de l'entorn de les escoles i dels itineraris prioritaris per 

garantir desplaçaments per als vianants és la idea principal d'aquesta mesura. 

Altres funcions socials  de notori interès són responsabilitzar a la comunitat 

com a agent educatiu. És important articular mecanismes de coordinació entre 

professors, alumnes i famílies. Donant eines i suport a pares i mares implicats 

en el projecte i mantenint una coordinació, la informació i la sensibilització 

podrà afavorir també la participació d'altres agents socials interessats en 

aquesta finalitat.  

D'aquests objectiu també se'n poden derivar d'altres més individualitzats cap 

als infants, tals com: 

 - Millorar el coneixement del barri. 

- Millorar la capacitat d'orientació. 

- Identificar les situacions de perill. 

- Triar els recorreguts més segurs i agradables. 

- Formular propostes de millora i participar d'elles en l'execució. 

- Incrementar la capacitat d'adaptació a situacions noves. 

- Aprendre comportaments nous adequats a les circumstàncies reals. 

- Aconseguir hàbits més saludables i més sostenibles per a la ciutat. 
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5.1.4. Participants 

 

El projecte de camí escolar es construeix en companyia, no ho pot traçar una 

entitat o un col·lectiu de forma aïllada. Per això, és recomanable que el grup 

dinamitzador del projecte integri a diferents agents i entitats. 

Tècnics en mobilitat, professors, l'administració, i famílies són els agents 

participants, però els protagonistes principals d'aquestes iniciatives han de ser 

els nens i nenes de les escoles. Aquesta iniciativa s'assumeix com a estudi 

tècnic de mobilitat, però és imprescindible el posterior contacte amb els 

menors. Es tracta de propiciar un canvi cultural i afavorir una major autonomia 

dels menors, la qual cosa exigeix comptar amb ells. 

 

Així doncs, cada agent té el seu paper dins del projecte. Els escolars, actors 

actius que esdevenen veritables protagonistes del projecte. Es dóna prioritat 

als alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè d'educació primària. Actualment, 

s'està treballant experimentalment també amb els alumnes de cursos 

inferiors a tercer com a futurs participants i amb els alumnes de cursos 

superiors a sisè com a col·laboradors  que acompanyen als nois i noies 

d'anar a l'escola i pel barri, sols i a peu. 

 

Tècnics i especialistes en mobilitat, són els encarregats de l'estudi de la 

xarxa de mobilitat per al disseny i planificació de la proposta. 

És important també la col·laboració de tota la comunitat educativa. El 

professorat de l'escola i en particular els tutors i les tutores sempre amb el 

suport de professionals externs, si s'escau. Les AMPA i les famílies són una 

peça clau per a la consecució dels objectius. 

 

Les associacions del barri (de veïns, comerciants, gent gran activa, 

associacions o entitats) com a expressió organitzada de la comunitat, poden 

esdevenir col·laboradors fonamentals. 
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L'Administració municipal, col·laboradora en tot el procés, a de dur a terme 

de manera coordinada les diferents accions que facin viable el projecte; i la 

col·laboració també del servei d'Educació Viària de la Policia Local que té 

com a responsabilitat treballar conjuntament amb les escoles que ho 

demanin, la prevenció de conductes de risc com a vianants 
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5.1.5 Altres Modalitats 

 

A banda de les experiències de Camí escolar també s’han cercat altres 

experiències de mobilitat infantil vinculades directa o indirectament al projecte 

de Camí escolar. Totes elles cerquen objectius semblants per bé que amb 

mètodes diferents. En tots els casos es pretén fomentar l’autonomia dels 

infants i incentivar l’anar a peu. 

 

Pedibus :  

S'anomena pedibus a a la modalitat de camí escolar on els alumnes van 

caminant en un grup, acompanyats o sols en funció de l'edat. Si van 

acompanyats, hi participen dos adults: un davant i un altre al final d'una fil.la 

d'infants, generalment amb armilles reflectants o algun altre identificador. 

Realitzen un recorregut acordat prèviament amb diverses parades on s'esperen 

a als alumnes que s'incorporen al grup. El pedibus pot ser una opció per a 

aquells nens o nenes que per la seva edat o la distància a recórrer no optarien 

encara per l'opció del camí lliure. Els adults poden ser pares o mares voluntaris, 

o monitors i educadors contractats per a aquesta finalitat. 

 

 

Bicibus : 

De la mateixa manera que el pedibus, el bicibus consisteix a assistir en grup a 

l'escola amb bicicleta, acompanyats o no per adults en funció de l'edat. La 

diferència amb l'anterior cas és que el tipus de vies per circular són més 

restringides per no entorpir l'espai dels vianants. Poden circular per carrers per 

als vianants, passejos, carrils bici i carrers pacificats. Per recórrer un quilòmetre 

a peu es triga aproximadament uns tretze minuts, mentre que amb bicicleta es 

redueix a quatre. Per això, quan la caminada sembla llarga, la bicicleta seria el 

mitjà de transport ideal. 
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5.1.6. Exemples de camins escolars 

 

5.1.6.1 Camí Escolar a Cabrera de Mar 

 
L’any 2008 es va posar en marxa un projecte de Camí escolar per a millorar la 

seguretat viària dels nens i nenes de l'Escola Sant Feliu amb la participació de 

voluntaris. El projecte està a cavall entre un Camí escolar i un Bus a peu en 

tant que d'una banda es tracta d’un itinerari senyalitzat en el que s’han realitzat 

actuacions de millora de la seguretat per als vianants i per l’altra compta amb 

“parades” al llarg de tot el recorregut on els pares i mares poden deixar els 

seus fills i amb voluntaris que garanteixen la seguretat al llarg de tot l'itinerari. 

 

L’escola està situada en el límit del casc urbà en una zona amb forts pendents. 

Amb tot, la iniciativa ha estat força reeixida en tant que, per exemple, amb la 

implantació del Camí escolar s'ha reduït en un 30% el nombre de vehicles que 

accedeixen fins la porta de l'escola per a deixar o recollir els escolars. Uns 250 

nens i nenes l'utilitzen d'entrada i uns 400 de sortida, del total de 650 alumnes 

que té el centre. 

 

Els canvis en els hàbits de mobilitat dels infants tant pel que fa a l’autonomia 

com al repartiment modal també han estat significatius i poden valorar-se 

positivament. Així, pel que fa al repartiment modal, per exemple, s’ha passat de 

poc més del 40  d’alumnes que anaven a l’escola en modes no motoritzats, 

fonamentalment a peu, a més d’un 60 . Al seu torn, s’ha passat d’un grau 

d’autonomia situat lleugerament per sobre del 20  a un situat per damunt del 

40%.  

 

Com en els casos precedents, es posa de manifest el paper que un projecte 

com el del Camí escolar pot jugar com a instrument rellevant en el procés de 

canvi d’hàbits de mobilitat dels infants i llurs famílies en els desplaçaments 

quotidians de casa a l’escola. 
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5.1.6.2 Escola Prosperitat (Barcelona): Camí Escolar i matemàtiques 

 

El projecte de Camí escolar no es redueix a realitzar unes actuacions sobre el 

viari de l’entorn del centre amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat i el confort 

sinó que també implica interioritzar en els infants els conceptes i els valors de 

la sostenibilitat a través de la pràctica quotidiana. El Camí escolar de l’escola 

Prosperitat, és un clar exemple d’aquesta imbricació entre la pràctica formativa 

i els valors que emanen d’aquest projecte a través de la seva inserció a l’àrea 

de matemàtiques. 

 

El Camí escolar de l’escola Prosperitat va ser inaugurat el gener de 2011 per 

bé que el projecte ja s’estava desenvolupant des del 2006. Des de l'any 2006 al 

2011 l'escola va treballar la vessant pedagògica incorporant el Camí escolar a 

l’aula. En aquest sentit, una de les accions més significatives va ser la creació 

d’un projecte d'aprenentatge de les matemàtiques utilitzant les estructures i 

material del carrer. Va ser així com el curs 2008-2009 va néixer el projecte 

Camí escolar i matemàtiques. 

 

A través d’aquest projecte, els alumnes des de P3 fins a 6è d’Educació 

Primària van descobrir les matemàtiques que hi ha amagades a la vida 

quotidiana, en el seu anar i venir de l’escola: la geometria del parc on juguen, 

els volums de les escultures del barri, van treballar el càlcul (comptant 

papereres, contenidors, arbres, caques de gos!), etc. Tot això sortint de l’aula i 

fent la classe de matemàtiques al carrer. Els nens i nenes de l’escola 

Prosperitat van trobar en el seu barri i a partir del projecte de Camí escolar un 

lloc on relacionar teoria matemàtica i pràctica. 

 



Anàlisi de la mobilitat de Vilassar de Dalt i proposta de millora: El Camí Escolar. 

Aleix Tamboleo Clotet - ETSECCPB - Grau en Enginyeria de la Construcció 61 

5.2. Avaluació inicial 

 

Realitzada la diagnosi de la mobilitat de Vilassar de Dalt i presentada la idea 

del Camí Escolar, en aquest apartat de dades de mobilitat infantil disponibles, 

es planteja una anàlisi de l'autonomia infantil, dels hàbits de mobilitat dels 

escolars i es marca un àmbit d'intervenció de la proposta. 

 

5.2.1 Mobilitat infantil 

Segons dades de l'Idescat, l'any  2014 Vilassar de Dalt  la població per grups 

d'edat de 0 a 14 anys era de 1.430, sobre un total de 8.882. Aquesta xifra 

representa un 16 % de la població total de la localitat. D'aquest percentatge, es 

considerarà a partir dels 4 anys quan la població infantil pot generar una 

mobilitat a peu. Una altra dada a tenir en compte, és la derivada de l'enquesta 

de mobilitat quotidiana realitzada l'any 2006 per l'Area del Transport 

Metropolità. Aquesta, ens mostra com  en relació al grup d’edat, en un dia 

feiner la població de 4 a 15 anys és la que té un major grau de mobilitat :   

 

 Mitjana de desplaçaments en 
un dia feiner 

De 4 a 15 anys 3,87 

De 16 a 29 anys 3,73 

De 30 a 64 anys 3,76 

De 65 i més anys 2,84 

Taula 9 Mitjana de desplaçaments per grups d'edat en un dia feiner  
Font : Elaboració pròpia a partir de les dades de l'EMQ 2006 
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A nivell estatal, una altre dada interessant sobre la  mobilitat infantil és el 

percentatge de viatges realitzats a peu per grups d'edats, proporcionada pel 

Ministeri de Foment en l'enquesta de mobilitat Movilia 2006. Com es pot 

observar, el caminar segueix sent el mode principal de mobilitat per als nens :  

 

 Percentatge de desplaçaments 
a peu  

De 0 a 14 anys 63 % 

De 15 a 29 anys 36 % 

De 30 a 39 anys 32 % 

De 40 a 49anys 34 % 

De 50 a 64 anys 48 % 

De 65 i més anys 69 % 

Taula 10 Percentatge de desplaçaments a peu per grups d'edat  
Font : Elaboració pròpia a partir de les dades de Movilia 2006 

 
 
També esmentar, una investigació realitzada l'any 2009 i dirigida per Francisco 

Alonso, sobre l'autonomia infantil. Els resultats mostren que la major part dels 

nens espanyols de primària no van mai sols a l'escola (70%). Els pares i les 

mares són els que s'encarreguen d'aquesta tasca en un 77% dels casos. 

Davant la qüestió de a quina edat permetrien  als seus fills anar caminant sols a 

l'escola, el 12% va plantejar que a partir dels 12 anys, el 36% als 13 anys 

d'edat, mentre que el 16% en aconseguir els 14 anys. El 35% no es va 

decantar per cap de les opcions plantejades. Pel que fa al 30% de nens que 

van sols a l'escola, l'edat mitja en la qual van començar a anar sols a les aules, 

se situa en els 9,4 anys.  Segons les dimensions del municipi, s'observa una 

relació entre el major nombre d'habitants i l'edat en què els infants comencen a 

desplaçar-se sols.  

 

Amb les presents dades de mobilitat infantil es planteja una clara demanda pel 

que fa a la mobilitat a peu, i més en un municipi petit com és Vilassar de Dalt, 

on és més habitual que els nens juguin al carrer, vagin amb bicicleta o realitzin 

petits encàrrecs o activitats en un entorn proper a casa seva. 

Els nens tenen la capacitat per moure's sols per la seva localitat, però en la 

pràctica no gaudeixen i no desenvolupen aquesta capacitat. 
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5.2.2 Hàbits mobilitat escolar 

 
Conèixer la forma en què els menors accedeixen a l'escola, la distància a la 

qual viuen o com els agradaria moure's, són dades importants i necessàries per 

orientar la proposta. Juntament amb l'anàlisi de mobilitat realitzat, també és 

necessari conèixer diversos aspectes dels participants que ens ajudaran a 

definir la proposta d'actuació del Camí Escolar :   

 

 Lloc d'origen, distàncies i temps : El lloc d'origen pot ser una adreça 

concreta, barri o una zona de la ciutat. En cada cas i en funció de les 

característiques de cada centre educatiu, s'haurà de saber quines són 

les distàncies a recórrer i el temps que es triga. 

 

 Itinerari utilitzat : resulta interessant per dissenyar itineraris preferents. 

Tenir una relació de carrers pot ajudar a identificar quines són les rutes 

més emprades. 

 

 Mode de transport : és interessant registrar totes les opcions possibles 

en relació amb els diferents tipus de transport disponibles, transport 

públic, a peu o en bicicleta o vehicle privat motoritzat. 

 

 Si es va sol o acompanyat : aquest aspecte és fonamental per valorar el 

grau d'autonomia. D'altra banda, resulta interessant saber qui realitza la 

labor d'acompanyament infantil, qui es veu directament afectat per la 

manca d'autonomia de nenes i nens. 

 

 Opinió sobre el camí actual i com els agradaria anar : és important 

conèixer els aspectes valorats positivament i negativament  de la  forma 

de moure's i saber en quins punts caldria millorar. 
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Per a conèixer tots aquests aspectes és aconsellable realitzar una enquesta 

tant a famílies com a l'alumnat. Amb les enquestes es tracta de conèixer 

bàsicament els hàbits als desplaçaments escolars dels escolars. 

A continuació, s'adjunta un format de qüestionari per a realitzar a les famílies 

dels infants:  
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Qüestionari per a les famílies  

1. Escola del teu fill/a :  

2. Curs del teu fill/a : 

3. Des de quina direcció surt habitualment el teu fill/a per anar a l'escola ? 

4. Quina distància recorre aproximadament de casa a l' escola ? 

5. Quanta estona creus que triga en arribar a l'escola ?   

6. Quina és la teva opinió envers l'itinerari que segueix ? Marca amb una creu la teva resposta 

 Molt Mitjanament Poc Gens 

Llarg     

Segur      

Solitari     

Agradable     

A continuació pots explicar amb més detall la teva resposta comentant característiques de 
l'itinerari que creguis rellevants :  

 

7. Com realitza el teu fill/a habitualment aquest recorregut?  

 □ Sense acompanyament adult         □ Acompanyat per un adult  

• En el cas d'anar sense un acompanyat adult, el seu fill va a l'escola :  

□ A peu              □ En bicicleta       □ En autobús    □ Altres :  

i realitza el camí :  

 □ Sol      □ Amb amics i companys de classe     □ Amb germans o altres familiars menors 

 • En cas d'anar acompanyat per un adult, el seu fill va a l'escola : 

□ A peu   □ En bicicleta   □ En vehicle motoritzat  (cotxe, moto, furgoneta..)    

□ En cotxe compartit amb altres escolars   □ En autobús  □ Altres :  

i el seu acompanyant és :  

□ Mare/pare/tutor    □ Avis      □ Veïns    □ Germans    □ Altres familiars   □ Altres :  
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8. En el cas d'anar habitualment en vehicle, quin és el motiu d'elecció d'aquest mode de 
transport?  

□ Llunyania    □ Comoditat  □ Que a continuació la persona que acompanya necessita el vehicle 

□ Altres : 

9. Si el teu fill va habitualment acompanyat per adults a l'escola, creus que podria realitzar 
aquest viatge sense companyia 

□ Sí     □ No  

Perquè?  

10. Indica els principals punts del trajecte a l'escola que consideres que es podrien millorar, els 
seus motius i la mesura correctora que aplicaries :  

1. Punt a millorar : 

    Motiu:  

     Mesura correctora / proposta :  

 

  2. Punt a millorar:  

      Motiu:  

     Mesura correctora / proposta :  

 

3. Punt a millorar:  

      Motiu:  

                 Mesura correctora / proposta :  

 

 

  11. Si existissin rutes segures a l'escola, et comprometeries a seguir-les quan acompanyes el    

teu fill a l'escola? 

        □ Sí       □ No  
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12. Si existissin rutes segura a l'escola, estaries disposat que una persona adulta establerta pel 

centre escolar acompanyi al seu fill/a conjuntament amb altres infants?  

 

□ Sí  

□ No  

 

13. Si altres infants realitzessin aquestes rutes segures sols, deixaries que el teu fill/a ho fes? 

 

□ Sí  

□ No  

 

Explica els teus motius :  

14. Marca en el següent plànol el camí que realitza el seu fill/a per anar i tornar del centre escolar 
a casa :  

 

Figura 7 Model d'enquesta                                                                                                              
Font : Elaboració pròpia 
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5.3. Disseny proposta 

 
Aquest apartat té per objecte plantejar una proposta d'actuació de camí escolar 

al municipi de Vilassar de Dalt.  

Amb el previ anàlisi territorial, socioeconòmic i de mobilitat de la població s'ha 

fet una diagnosi on  es detecten diverses problemàtiques pel que fa la mobilitat 

a peu, i on en són existents unes oportunitats de millora en l'espai de l'entorn 

de les escoles per propiciar una major autonomia infantil. 

 

Tenint una visió tècnica en la matèria, s'estableix la base del què consistiria la 

proposta de camí escolar. Es fa un inventari de situació de partida, es tracta de 

recollir informació  sobre aspectes tècnics i socials en un radi ampli a l’escola, 

s'analitza l’entorn dels accessos als centres educatius, i es confecciona un 

mapa dels possibles fluxos actuals des alumnes que serveix per decidir els 

itineraris principals on cal fer actuacions amb vista de proposar els itineraris 

que esdevindran els fluxos d’infants. 
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5.3.1  Àmbit d'intervenció 

 
Els camins escolars tenen com a principal centre l'escola. Les escoles tenen 

són equipaments de barri que atenen les necessitats de la població resident, 

essent el cas de Vilassar de Dalt, on l'avantatge de la proximitat pot ajudar i 

facilitar una iniciativa d'aquest tipus.  

 

L'àmbit d'abast que generalment tenen aquestes propostes, per tant, és la 

distància entre els habitatges dels alumnes i el col·legi. No obstant això, per 

fixar les intervencions, se sol atendre a un radi d'uns tres quilòmetres. Aquest 

radi d'acció, és una distància adequada perquè l'alumnat camini o vagi amb 

bicicleta. La distància de 3 quilòmetres cobreix un àmbit on és possible 

plantejar un programa de camí escolar. 

Aquesta distància, sovint és reduïda per tal d'augmentar les possibilitats d'anar 

a peu de forma autònoma i disminuir l'acompanyament adult i l'ús de 

l'automòbil. Una distància menor de 500 metres afavoreix clarament 

l'autonomia i la major part dels nens la poden recórrer caminant sols. 

 

Entre els 500 i els 1000 m, segueix essent una distància raonable per als 

vianants. Entre els 1000 i els 1500 metres, molts pares i mares ja consideren 

que es tracta d'una distància excessiva per recórrer-la caminant, amb la qual 

cosa, encara que segueix sent una distància molt acceptable, la bicicleta pot 

començar a tenir més protagonisme. 

A partir dels 1500 m fins als 3000 m, la bicicleta hauria de ser la protagonista, 

encara que també és interessant apostar pel transport públic. 

En l'actualitat, els pares i mares apliquen moltes més restriccions pel que fa al 

temps, esforç i conveniència dels viatges a peu. La realitat és que, a partir dels 

500 m de distància molts pares utilitzen l'automòbil per portar als seus fills a les 

escoles. 
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En el cas del terme municipal de Vilassar de Dalt, la població es distribueix en 

una àrea d'extensió aproximada de  2,5 km². Per tant, el rang de distància a 

recórrer fa que la població estigui dins les distàncies plantejades per la 

implementació d'aquest tipus d'actuacions. 

 

 
Imatge 3 Situació terme municipal 

Font : Elaboració pròpia  
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5.3.2 Situació i estructura social dels centres  

 
 
Les experiències de Camí escolar solen concentrar-se a l’educació infantil i 

primària. Amb tot, també n’hi ha que s’han realitzat en escoles bressol i en 

centres d’educació secundària i batxillerat 

 

Dins la població de Vilassar de Dalt hi ha els següents centres educatius :  

 

 Escola d'Educació Infantil Can Roura 

 

 Escola Francesc Macià 

 

 Escola Nova Immaculada 

 

 Institució Escola Sant Jordi 

 

 Institut d'Ensenyament Secundari Jaume Almera 

 

 

Segons les dades de mobilitat i les experiències en diferents localitats d'aquest 

tipus d'iniciatives, s'observa una major participació en la franja d'edats en 

educació primària, així doncs, seran les escoles concertades Nova Immaculada 

i Escola Sant Jordi, juntament amb la pública Francesc Macià , les escoles 

escollides per a desenvolupar la proposta. 
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Les tres escoles estan situades dins el nucli urbà de la localitat. Les escoles 

Sant Jordi i Nova Immaculada, són força properes al centre de la població i a la 

localització dels principals equipaments. Francesc Macià està situada a 

aproximadament 700 metres de l'Ajuntament i Plaça de la Vila.   

 
 

 
Figura 8 Situació Escoles 
Font : Elaboració pròpia 
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Tindrem en compte el nombre d'alumnes de cada una de les tres escoles per 

tal d'identificar i poder fer una quantificació aproximada del nombre de 

desplaçament efectuats. 

 

 

 Francesc Macià Sant Jordi La Immaculada 

P3 50 23 28 

P4 50 24 24 

P5 75 15 20 

1r 54 27 24 

2n 51 16 22 

3r 61 21 26 

4t 42 25 26 

5è 52 27 27 

6è 47 29 25 

TOTAL 482 207 222 

Taula 11 Alumnat escoles 
Font : Elaboració pròpia a partir de les dades  

proporcionades per cada centre educatiu 

 
Com s'observa en la taula l'Escola Francesc Macià és la que rep un nombre 

total d'alumnes major, essent el nombre d'infants a les escoles Sant Jordi i 

Immaculada força similar. 

Amb aquesta informació s'estima els principals desplaçaments cap als centres 

escolars, i s'analitza l'entorn de les escoles per tal de determinar possibles 

actuacions de millora. 
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5.3.3 Procedència de l'alumnat 

 
En aquest apartat s'identifiquen les zones de la població on hi resideixen més 

habitants, i per tant tenen un possible flux de desplaçaments a cada centre 

escolar major. Les escoles no han proporcionat dades de residència de 

l'alumnat, per tant, coneixent quins són els habitants de les diferents zones de 

la població a continuació establertes i la tipologia d'habitatge present 

s'estableixen quines són les zones que podrien aportar un nombre de viatges a 

les escoles major. 

 

Amb les dades proporcionades per l'administració local segons la població 

censada en els diferents districtes de la localitat l'any 2014, s'elabora la present 

taula :  

 

Zona Habitants 

1 1426 

2 1846 

3 2299 

4 1508 

5 1703 

TOTAL 8.882 

Taula 12 Població per zones 
Font : Elaboració pròpia a partir de les dades 

proporcionades per l'Ajuntament 
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Figura 9 Zones población 
Font : Elaboració pròpia 

 
 
La tipologia d'edificis de les diferents zones indica també la tipologia de famílies 

que hi resideixen. Els barris del Casc antic i els de l'Eixample, ( zones 2 i 3 ), 

serien els districtes amb un nombre de desplaçament superior.  

La zona 5, es caracteritza per la construcció ressent de blocs de pisos, on 

famílies amb nens en són els principals usuaris i on es genera també un 

nombre important de desplaçament pel que fa a motius de mobilitat escolar, 

sovint amb vehicle privat. La zones 1 i 4, urbanitzacions com al de Comptes 

d'Urgell i Santa Maria, la tipologia d'habitatge present són cases amb jardí, i 

aportaria un volum menor de desplaçaments. 
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5.3.4 Accessibilitat centres 

 
 
S'analitza l’entorn de les escoles, complementat amb diferents imatges 

explicatives. Tenim en compte elements com la caracterització i l’estat dels 

passos de vianants, els sentits de circulació dels carrers, les amplades de les 

voreres i els llocs reservats a l'aparcament. 
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Escola Francesc Macià 

 

 
Imatge 4 Sentits de circulació entorn Francesc Macià                                        

Font : Elaboració pròpia  
 

 

 
Figura 10 Elements significatius entorn Francesc Macià 

Font : Elaboració pròpia 
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L’escola Francesc Macià té tres entrades al recinte, les dues principals pel 

carrer de Pius XII, i la tercera pel carrer Avinguda de Santa Maria. Són carrils 

de circulació de dos sentits, d' aproximadament 2,5 metres d’ample.  Aquestes 

amplades són correctes per a un espai urbà perquè no fomenten velocitats 

excessives, i encara més en un entorn escolar, amb persones sovint amb una 

percepció del risc inferior a la mitjana (nens, joves i gent gran) i amb 

acumulacions altes de vianants en franges de temps molt curt. 

 

A la part més propera dels accessos, no es detecten problemes de trànsit 

buscant aparcament o aturant-se davant de la porta entorpint la circulació,  

però si succeeixen a les proximitats del carrer Reina Elisenda , Mestre 

Salamero i Avinguda Santa Maria. Aquests dos carrers, disposen 

d'aparcament¸ oferint la possibilitat d'estacionament a prop, am un accés fàcil i 

ràpid al centre, però sovint insuficient en les hores punta d'entrada i sortida dels 

infants. 

Davant l'entrada principal de l’escola, s’ha establert un pas de vianants la qual 

dóna accés directe a l’escola des de la vorera del davant. Per altra banda, les 

voreres del carrer tenen entre 1,5 i 2,0 metres d’ample en només un costat del 

carrer Pius XII. Respecte a la intersecció dels carrers Pius XII i Mestre 

Salamero, disposa de passos de vianants practicables en tots quatre ramals.  

 

Pel que fa l'entrada per l'Avinguda Santa Maria, aquesta no és usada 

habitualment com a entrada dels alumnes, i cal comentar també, la presència 

d'una parada d'autobús, i l’existència de contenidors de recollida selectiva de 

residus. 

 

Respecte la part del carrer Pius XII anterior a Mestre Salamero, via 

d’aproximació al centre destacada, té un sentit de circulació per als vehicles, i 

aparcament ambdós costats de la via, perdent així espai per a les voreres. 
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Presència de contenidors davant 
l'entrada Av. Santa Maria. Absència de 

pas de vianants. 

Pas de vianants no elevat a l'entrada 
al centre per Pius XII més propera a 

Mestre Salamero. 
 

 
 

Estacionament en doble fil.la a la 
rotonda Mestre Salamero amb Av. 

Santa Maria 

Estacionament de vehicle en el pas 
de vianants del carrer Mestre 

Salamero 
 

 

 

 
 

Entrada sense pas de vianants, amb 
tanques protectores, i voral dret sense 

esfaltar. 

Estacionament complert i incorrecte al 
carrer Reina Elisanda 

Taula 13  Recull fotogràfic entorn Francesc Macià 
Font : Elaboració pròpia  
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Escola Immaculada 

 
 

 
Imatge 5 Sentits de circulació entorn Immaculada 

Font : Elaboració pròpia 
 
 

 
Figura 11 Elements significatius entorn Immaculada 

Font : Elaboració pròpia 
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El centre disposa d'una sola entrada pel carrer Mare Àngela Perera, de sentit 

únic de circulació i amb una forta pendent d'inclinació. L’amplada del carrer i 

voreres d'accés al centre és mínima, fets suposen una manca de seguretat a 

l'entrada del recinte. 

No hi ha bosses d’aparcament en les immediacions de l'accés fora de les fileres 

d’estacionament en calçada dels carrers pròxims. 

Les zones d’espera a properes no poden absorbir tampoc l’acumulació de 

vianants en aquests moments puntuals, amb la qual cosa, hi ha un cert grau de 

conflicte entre vehicles que ja abandonen la zona amb els vianants que 

esperen l’obertura del centre. 

 

La intersecció entre Manuel Moreno, Anselm Clavé, Passatge Rosa i Àngela 

Parera és un punt de conflicte crític. La proximitat amb la Plaça de l'Ajuntament, 

comerços i centre del poble fa que el trànsit del vehicle privat motoritzat sigui 

notable i la tipologia de carrers estrets fan que la zona sigui poc segura per a la 

figura del vianant. 

La situació que es genera en els moments punta d’entrada i de sortida és que 

hi ha vehicles que s’aturen en plena intersecció per deixar nens  i, alhora, que 

hi ha vianants que circulen per la calçada. Alguns vianants travessant pel mig 

de la cruïlla entre els vehicles que transiten la intersecció o bé estan aturats per 

deixar nens. 

 

Les vies d'aproximació Manuel Moreno, Anselm Clavé i Sant Joan disposen 

dels passos de vianants que calen, però bona part d’aquests no són adaptats.  
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Pilones i mobiliari urbà situat en les 
proximitats de l'entrada al recinte 
escolar 
 

Pas de vianants més proper a l'entrada 
del recinte escolar 

 

 
 

 

 

Pilones i jardineres al carrer Manuel 
Moreno que dificulten la mobilitat a 
peu 

Intersecció carrer Manuel Moreno amb 
senyalització de prioritat vianants 

 

 

 

 

Intersecció conflictiva sense presència 
policial 

Estacionament incorrecte als carres 
Angela Parera i Sant Joan 

Taula 14  Recull fotogràfic entorn Immaculada 
Font : Elaboració pròpia  
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Escola Sant Jordi 

 

 
Imatge 6  Sentits de circulació entorn Sant Jordi 

Font : Elaboració pròpia 

 

 
Figura 12  Elements significatius entorn Sant Jordi 

Font : Elaboració pròpia 



Anàlisi de la mobilitat de Vilassar de Dalt i proposta de millora: El Camí Escolar. 

Aleix Tamboleo Clotet - ETSECCPB - Grau en Enginyeria de la Construcció 84 

L’entrada a l’escola s’efectua per un sol accés situat al carrer Sant Antoni. 

Aquest carrer té un sentit de circulació. L'amplada del carrer és 

d'aproximadament 7 metres amb voreres d'un metre d'ample. Sempre que sigui 

possible, en casos de voreres ajustades, cal buscar els elements i ubicacions 

que menys espai absorbeixen. 

 

En les proximitats del centre hi trobem la bossa d'aparcament de Can Bruguera 

i l'ofertada en els carrers Sant Genís i Canyamar. 

Només hi ha un senyal que indiqui que s’està entrant en una àrea escolar i 

força propera a la façana de l'escola. Caldria la ubicació de noves 

senyalitzacions en els carrers pròxims que contribueixin a captar una major 

atenció per part dels conductors que no tenen relació directa amb l’accés al 

centre. 

 

Per la tipologia de vies, no són carrers on s’observin velocitats excessives. Les 

imatges, però, mostren una aglomeració de vianants en els moments d’accés 

que desborda la capacitat de les voreres de la zona.  

 

No hi ha tampoc espais d’espera fora del centre, raó per la qual s’acumula 

moltes persones davant de l'accés i arriben a ocupar part de la calçada. En 

aquestes situacions d’acumulació és molt important disposar de tanques de 

protecció que separin la vorera del carril de circulació per evitar la invasió de la 

calçada per nens en el moment de sortida. El centre disposa de dues petites 

tanques. 

 

Al principi del carrer si situa un control d’agents de policia per regular la 

circulació, que és evidentment, necessari en les condicions actuals. 

 

Per al que respecte a un entorn més ampli, s’aprecien bones condicions pel 

trànsit a peu en el carrer Ignasi Iglesias, connector amb la Riera de Targa i la 

zona propera a la Plaça de la Vila. Per aquest, és precisament on es dibuixen 

una part dels principals fluxos a peu. 
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c/ Sant Antoni amb trànsit tallat en hora 
punta 

 

PAs de vianants ben pintat a 
l'entrada del c/ Sant Antoni 

 

 
 

 

 

Estacionament incorrecte a la part baixa 
del c/ Sant Antoni amb c/ de Sant Genís 

Tanca i pas de vianants mal pintat 

 

 
 

 

 

c/ Nou de preferència per al vianants   Senyalització zona prioritat vianants   
c/ Ignasi Iglesias 
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Estacionament incorrecte al c/ Ignasi 
Iglésias 

Col·locació excessiva de pilones que 
disminueixen l'espai al vianant 

 

Taula 15  Recull fotogràfic entorn Sant Jordi 
Font : Elaboració pròpia. 
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5.3.5 Actuacions 

 
Un cop exposats els aspectes que cal considerar, l’atenció es centra en les 

possibles millores que es poden establir a l'entorn més proper de cada escola : 

 
 
Escola Francesc Macià 
 

 

Localització Conflicte Proposta 

Entrades c/ Pius XII 
Aglomeracions de gent a les 

entrades i sortides 
Establir horari de sortida per cursos 

Entrada Nord c/ Pius XII Pas de vianants no elevat Elevació pas de vianants 

c/ Pius XII  ( zona est ) 
Vorera inexistent 

Construcció vorera 

Entada Sud c/ Pius XII Manca pas de vianants Implementació pas de vianants 

Entada Av. Santa Maria Manca pas de vianants Implementació pas de vianants 

c/ Mestre Salamero 
Cotxes mal aparcats a les 

voreres 
 

Col·locació de pilones 

c/ Pius XII  abans d'arribar a 

c/ Mestre Salamero 

Manca d'espai per al vianant 
 

Supressió fil.la d'aparcament i 

construcció vorera més espaiosa 

Taula 16  Actuacions Francesc Macià 
Font : Elaboració pròpia. 
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Escola Immaculada 

 

Localització Conflicte Proposta 

Entrada c/ Angela 

Parera 

Aglomeracions de gent a les 
entrades i sortides 

Establir horari de sortida per cursos 

Barrera deficient  Implementació nova barrera 

Intersecció c/ Angela 

Parera 

Pas de vianants no elevat Elevació pas de vianants 

Intersecció c/ Manuel 

Moreno 

Manca pas de vianants  Implementació pas de vianants 

c/ Angela Parera 
Cotxes mal aparcats a les 

voreres 
 

Correcte col·locació de pilones 

c/ Angela Parera 
Manca d'espai per al vianant 

 
Establir zona prioritat vianants 

Intersecció c/ Manuel 

Moreno 

 
Manca de policia local 

Presència policial en hora punta 

Taula 17 Actuacions Immaculada 
Font : Elaboració pròpia.  

Escola Sant Jordi 
 

Taula 18  Actuacions Sant Jordi 
Font : Elaboració pròpia.  

Localització Conflicte Proposta 

Entrada c/ Sant Antoni 
Aglomeracions de gent a les 

entrades i sortides 
Establir horari de sortida per 

cursos 

Barrera deficient Implementació nova barrera 

Pas de vianants mal pintat Repinta pas de vianants 

Intersecció c/Sant 

Antoni amb c/ Sant 

Genís 

Col·locació excessiva de pilones Col·locació de jardineres 

c/ Sant Genís amb 

Riera de Targa 

Manca senyalització zona 
escolar 

Col·locació senyal pertinent 

c/ Anselm Clavé 
Manca pas de vianants 

Establir zona prioritat vianants 

c/ Ignasi Iglésias 
Estacionament incorrecte 

Col·locació de jardineres 
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En línees generals, es fa el següent comentari pera a  les actuacions properes 

als accessos dels tres centres escolars :  

 

L’existència dels passos de vianants, és un factor de seguretat que cal que 

estigui ben situat, per tal que el conductor s’adoni de la presència dels infants i 

evitar, així, atropellaments. Caldrà tenir en compte que els passos són 

necessaris no només per trencar la possible velocitat, sinó també per atorgar a 

la zona un ambient més urbà per aconseguir una conducció més calmada. A 

més, caldrà cuidar els detalls en aspectes com la ubicació dels passos dins 

l'itinerari per al vianant. Els passos que queden massa lluny de les 

interseccions es tendeixen a no utilitzar i es generen riscos en travessar fora de 

zones senyalitzades per al vianant. En algun dels casos serà necessari parar 

atenció quan es situïn els passos per tal que els contenidors de recollida 

selectiva es desplacin fins a punts on no suposin destorbs visuals que puguin 

generar riscos. 

 

En les interseccions presents a les escoles Francesc Macià i Nova 

Immaculada, per crear un entorn més segur també es recomana elevar tota la 

cruïlla, de manera que els vehicles que la travessen han de reduir la velocitat.  

Cal resoldre la qüestió de la pavimentació de les voreres i la instal·lació 

d’escossells que recuperin part de l’espai útil per a caminar. Tot i això, a llarg 

termini, s’hauria de plantejar d’ajustar els carrils de circulació i l’ampliació de les 

voreres. Caldrà també una actuació al carrer Pius XII abans d'arribar a la 

intersecció amb el carrer de Mestre Salamero. Aquest manté unes voreres que 

es demostren clarament insuficients en moments d’accés i sortida de l’escola. 

Cal ampliar les voreres, especialment al costat on es suprimirà  aparcament, ja 

que queda més exposada al trànsit. 
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Cal disposar elements que impedeixin l’aparcament immediatament abans d’un 

pas de vianants per tal d’evitar els problemes de visibilitat i el risc 

d’atropellament. Aquest és el cas del pas de vianants al carrer d'Anselm Clavé.  

Una mesura de baix cost pot ser una jardinera gran abans del pas. En altres 

casos es pot establir aparcament de motos o de bicicletes per aconseguir 

aquesta distància de seguretat al pas, però si no hi ha motocicletes aparcades 

o un impediment físic, els conductors acabaran envaint l’espai per aparcar el 

cotxe. 
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5.4 Implementació i avaluació 

5.4.1 Recomanacions  

A continuació es presenten una sèrie de recomanacions bàsiques per tal que la 

proposta descrita en aquest treball fomenti l’autonomia dels infants i incentivi 

l’ús de modes de transport més sostenibles :   

• La participació activa de tota la comunitat escolar ha de ser imprescindible per 

aconseguir l'èxit del camí escolar.  

• Des de l'administració local  s'ha de crear un marc de coordinació amb tots els 

agents de participació en les diferents àrees relacionades amb el camí escolar. 

• La implicació i complicitat del teixit associatiu veïnal i comercial i d'altres 

escoles de l'entorn ha de beneficiar la consecució dels objectius de la proposta. 

• La implantació de l'itinerari segur ha de ser ben definit i entès pels adults, 

facilitant així que els infants vagin sols a l'escola. 

• A més de les actuacions establertes en l'entorn de les escoles caldran també 

unes actuacions urbanístiques que gestionin la mobilitat. 

• La conscienciació i sensibilització és crucial per modificar els hàbits tan de 

conductors com a vianants perquè siguin més respectuosos. 

• La planificació dels equipaments escolars i els criteris de matriculació han de 

promoure l'escola de proximitat. 

Amb la consecució d'aquestes idees presentades, la iniciativa del Camí Escolar 

beneficiaria a tota la població, més enllà de l'escola, tot millorant la qualitat de 

vida dels ciutadans. 

 

5.4.2 Actuacions educadores, de comunicació i divulgació 
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Per assolir els objectius plantejats a l'hora de la implementació del camí escolar 

cal realitzar tot un seguit d'actuacions de comunicació i divulgació : treball dins 

els centres educatius i aules, educació viària, participació dels comerços locals, 

gent gran, etc. Per fer viable el camí escolar, aquest ha de tenir una clara  

acceptació entre les principals parts, és a dir, entre els nois i noies, principals 

protagonistes, les famílies i els educadors. 

 

Algunes de les propostes de tipus educatiu, per garantir la participació dels nois 

i noies i les seves famílies poden ser :  

 

Treball al centre participació del Consell Escolar, que ajudarà a la seguretat en 

la implementació; treball en l’aula on el professorat interactua amb els alumnes 

per buscar l'itinerari que compleixi més garanties de seguretat; i treball amb les 

famílies, explicació a les famílies de la capacitats a transmetre als nens i les 

nenes perquè puguin anar sols pel carrer. 

 

 

Pel que fa les actuacions de tipus comunicatiu i divulgatiu, per transformar la 

proposta en projecte d’interès col·lectiu caldria : 

 

Que la proposta estigui dirigida a tota la societat, sobre tot als vianants, de 

totes les edats. Per això cal comptar amb el suport de entitats interessades en 

aportar idees o coneixements tècnics; les associacions i institucions del barri 

han de sentir-se implicades en el projecte i col·laborar amb aportacions que 

beneficiïn el desplaçament de totes les persones.  

La participació també dels establiments i de la gent gran, per la seva presència 

al carrer i la possible tasca d’ajuda als nens ha de ser important, i a nivell dels 

mitjans de comunicació local, és necessari donar a conèixer aquesta iniciativa. 
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5.4.3 Seguiment i avaluació 

Un cop realitzat el projecte i finalitzades totes les actuacions necessàries, cal 

seguir treballant amb l'alumnat i les seves famílies fins que la mobilitat 

sostenible i segura sigui senya dels centre. 

A l'hora de realitzar una avaluació  dels resultats assolits, es pot comparar el 

nombre d'infants que abans d'aplicar les mesures anaven en transport 

motoritzat a l'escola i ara ho fan a peu, així com l'increment d'autonomia infantil. 

Es valorarà també si les actuacions educadores i de divulgació previstes han 

tingut la correcte implicació de les persones participants, i el seu grau de 

satisfacció. Es tractarà de conèixer si la posada en marxa del programa ha 

transformat idees, actituds i comportaments de la població envers la mobilitat 

sostenible. 
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5.5. Síntesi dels principals aspectes de la proposta 

A continuació es presenten una síntesi dels principals aspectes de la proposta 

un cop plantejades les actuacions del tipus tècnic a l'entorn dels centres 

escolars i definides les línees d'implementació de la proposta de camins 

escolars. 

Primerament, i fent una visió global del què és la proposta de Camí Escolar a 

Vilassar de Dalt, es pot afirmar que aquesta actuació va més enllà del què és 

en sí un projecte de mobilitat sostenible i segura. Un dels objectius principals 

plantejats era el canvi dels hàbits de mobilitat dels infants en els seus 

desplaçaments a l’escola, s'han plantejat una sèrie d'actuacions als entorns de 

les escoles que ajuden a la consecució d'aquests, però aquesta proposta 

contribueix també a consolidar un procés de participació ciutadana amb 

l'oportunitat d'establir grups de treball comunitari, i on es fomenta l’educació en 

valors com el respecte, la responsabilitat i la solidaritat. El Camí escolar hauria 

de ser doncs una eina per a recuperar l’ús de l’espai públic per als vianants, a 

més de ser punt de partida d'un canvi social i cultural de més abast que el del 

propi projecte. 

També és important remarcar el fet que no només els infants, principals 

participants d'aquesta proposta, són els futurs beneficiaris d'aquesta iniciativa. 

S'han proposat tot un seguit de mesures amb un clar enfocament a millorar la 

seguretat dels recorreguts a peu dels infants, però aquests també tenen una 

incidència al conjunt de la ciutat. Aquesta proposta beneficia a tot el municipi 

més enllà de l’escola i els seus alumnes, millorant la qualitat de vida de tota la 

ciutadania. 

La present tesina és una fase inicial pel que fa el desenvolupament de la 

proposta, així, en un futur projecte, tot assolint un planejament més consolidat, 

es poden plantejar alternatives a les actuacions descrites i l'ampliació 

d'aquestes a tots els centres educatius de la població amb connexió també 

amb els principals equipaments d'ús dels infants. També caldria obtenir una 

informació més detallada de la procedència de l'alumnat per tal de poder definir 

un recorregut més específic segons la demanda existent. 
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Ja per a concloure, la proposta del Camí Escolar a Vilassar de Dalt ha de 

buscar ser una experiència singular, amb trets específics rellevants. La 

participació activa dels infants, l’equip docent o l’AMPA, la introducció del Camí 

escolar en el projecte curricular, la conversió d’un projecte de mobilitat a un 

projecte educatiu i la realització del projecte des de l’educació ambiental, han 

de ser trets característics en cada un dels tres centres educatius per tal que la 

proposta doni una clara resposta als objectius inicialment plantejats. 
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6. CONCLUSIONS 

En aquest apartat final es redacten les conclusions generals extretes un cop 

finalitzat tot el treball. Un cop presentades les conclusions de l'anàlisi i diagnosi 

de la mobilitat, explicades les actuacions a realitzar en l'entorn dels centres 

escolars i fets una síntesi dels aspectes principals de la proposta, es fa una 

valoració global de tota la feina realitzada. 

Primerament, fet l'anàlisi de la mobilitat, Vilassar de Dalt  es mostra com una 

localitat on l’ús del vehicle privat motoritzat és més elevat que als sistemes de 

transport passius. Petits desplaçaments que es poden realitzar a peu, sovint 

per comoditat i estalvi de temps es realitzen amb cotxe. Les condicions 

urbanístiques i la tipologia de població, compacte, amb la majoria 

d'equipaments situats en un radi accessible per al desplaçament a peu, i amb 

la zona del casc antic com a nucli central de la localitat, ofereixen una gran 

oportunitat de millora.  

És en aquest punt del treball on es busquen un seguit de propostes amb 

l'objectiu de que el ciutadà sigui beneficiari dels avantatges que suposa per a 

una població com Vilassar de Dalt l'ús d'un sistema de transport més 

sostenible. L'experiència personal d'haver treballat en diversos centres escolars 

i el fet de tenir un habitatge en l'entorn pròxim a una escola van motivar-me en 

l'elecció de la proposta escollida : el Camí Escolar. El fet de ser coneixedor de 

la problemàtica que viuen cada dia moltes famílies a l'hora de portar i recollir 

els infants a les escoles ha facilitat la tasca de recerca i d'identificació dels 

punts de conflicte. 

Les condicions de cada municipi, fan que el disseny d'aquest tipus de 

propostes siguin únics. En la localitat de Vilassar de Dalt, no existia cap 

experiència prèvia de Camí Escolar. Fent l'estudi dels hàbits de mobilitat infantil 

i escolar, s'ha considerat adient l'elecció dels tres centres d'educació primària 

de la localitat, realitzat així les propostes d'actuacions en l'entorn més proper 

d'aquests.  
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Per concloure, aquesta tesina serà presentada al departament de Serveis 

Tècnics de Vilassar de Dalt de cara a un possible ampliació i aplicació de la 

proposta, plantejant així nous horitzons de cara al futur : 

Dins un vessant pedagògic, s'hauria de treballar amb les escoles, incorporant la 

filosofia en els projectes educatius dels centres, de cara a aconseguir 

transmetre els valors que aquesta transmet. S'hauria també de fomentar el 

treball fora de l’aula i de manera conjunta amb els centres que formen part del 

projecte. 

I en el vessant tècnic i urbà, un cop portades a terme les propostes 

d'actuacions presentades en aquets treball, caldria profunditzar en l'estudi amb 

l'objectiu de determinar unes rutes principals de recorregut i poder aplicar-ne 

les mesures adients. 

 El Camí Escolar a Vilassar de Dalt pot ser una realitat i un projecte de futur 

que explori noves formes de transmetre els valors que, en definitiva,  permetran 

prioritzar una mobilitat a peu i recuperar l’espai públic com a espai de relació i 

convivència, 
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