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RESUM DE RESULTATS DEL TREBALL ALS GRUPS 
 

En general, les persones participants a la jornada de debat s’han mostrat d’acord amb la 

major part de les propostes presentades per l’equip redactor. Tant sols es van recollir 

posicionaments en contra de les següents propostes: 

 

- Desacord envers la proposta d’inclusió a la xarxa primària de l’eix constituït per Pg. 

Marítim, Pg. Del Carme i Pg. De Ribes Roges. La major part de les persones 

participants no estarien d’acord amb aquest supòsit, tot i que hi havia 

posicionaments puntuals que demanaven reflexió per tal que es tinguessin en 

compte altres interessos (dinamització econòmica) de la zona. 

- Desacord generalitzat envers a la possibilitat d’obrir un vial asfaltat a l’Ortoll, almenys 

com a vial principal. Es planteja que si s’obrís un pas a l’Ortoll seria recomanable que 

fos temporal i accessible per a vianants i bicicletes, no per a vehicles a motor.  Com a 

alternativa a aquest vial, en un dels grups  es planteja obrir un vial accessible per a 

vehicles a motor en ubicacions més properes a Cubelles i que no suposin tant 

d’impacte sobre l’Ortoll, com per exemple comunicar el Passeig de Ribes Roges amb 

l’Avinguda d’Amèrica. 

- En relació a l’execució d’un itinerari de connexió amb Cubelles en un dels grups es 

proposa valorar alternatives al traçat proposat que puguin ser menys costoses i de 

més fàcil execució (connexió per Santa Llúcia) 

- Un dels grups mostra el seu desacord a la TP7Millora de l’espai de l’estació 

d’autobusos i la pl. Eduard Maristany. Demanda de destinar el pressupost destinat a 

aquesta intervenció a d’altres actuacions. 

- En relació a la proposta de canvi de sentit de l’Av. Garraf i C. Codonyat hi ha un 

posicionament majoritari d’ampliar el canvi de sentit proposat a l’Av. Garraf fins al 

Carrer Unió per facilitar des d’aquí l’accés a l’estació, pel Carrer de Narcís Monturiol. 

En canvi, a un dels grups es recull un plantejament particular que demanaria que el 

sentit de l’Av. Del Garraf fos en sentit cap a Sitges fins a la rotonda de la Rambla Sant 

Jordi 

- En relació a la V12)) Estudi de viabilitat per a l’execució d’una rotonda a la cruïlla de 

la Rambla Exposició amb av. Eduard Toldrà, en un dels grups es planteja que per 

estalviar recursos es podria estudiar la possibilitat d’obligar el trànsit a continuar per 

Rambla Exposició fins a la rotonda del Carrer de Solicrup. 
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A continuació es presenta una relació de les principals propostes alternatives i 

recomanacions plantejades als grups de treball, en algunes de les propostes realitzades per 

l’equip redactor: 

 

ÀMBIT 1:  MOBILITAT A PEU�

 

PROPOSTES EQUIP REDACTOR APORTACIONS DE LA CIUTADANIA 

P1)) Millora de l’amplada útil dels eixos 

bàsics per a vianants 

 

• Treure el mobiliari urbà als carrers de la zona de Ribes 

Roges amb vorera estreta. Fins i tot fer plataforma 

única en alguns del carrers de la zona. 

 

P2)) Adaptació dels passos de vianants 

existents 

• Pintar una línia groga als passos de vianants  de la 

zona de Ribes Roges per evitar que s’aparqui al 

damunt. 

P3)) Creació de nous passos de vianants 

 

• Creació de nous passos de vianants a la Ronda 

Europa. 

• Creació d’un nou pas de vianants a l’avinguda 

d’Eduard Toldrà, a l’alçada del carrer del Duc 

d’Ahumada. 

P4)) Creació de més zones de 

pacificació per a vianants 

 

• Pacificació general dels carrers de la Llibertat i de 

l’Àncora. 

• Aplicar mesures de pacificació als creuaments de la 

Rambla amb els carrers en els que circulen vehicles a 

motor. 

• Pacificació de l’eix composat pels carrers de la 

Llibertat i del Gas, fins el port. 

P8)) Millora de la mobilitat en modes no 

motoritzats entre el nucli urbà i l’est del 

municipi 

 

• Eixamplar el pont que permet accedir des de la cruïlla 

de Joan Oliver a la platja del Far , o fer-ne un altre de 

paral·lel exclusivament per a vianants. 

• Creació d’un voral per a vianants a la zona entre el 

Far i el Xalet del Nin 

• Crear camins “rurals”, tant en la zona est del municipi, 

com a d’altres. En aquest sentit es recull la demanda 

d’habilitar un camí cap a Cubelles, un altre cap a 

Sitges i un altre cap a Vilafranca, que travessi 
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l’extraradi i que sigui el començament de rutes a peu 

cap a llocs de natura propers a la població.  

P10)) Augment de la senyalització per a 

invidents 

 

• Posar paviment especialment senyalitzat per a 

persones invidents. Si aquesta mesura es portés a 

terme, per exemple, a la Rambla, caldria eliminar-ne 

tots els obstacles del mig del pas. 

P11)) Execució de camins escolars 

 

• Posar rampes d’accés a la vorera a tots els passos de 

vianants (com a mínim a les voreres dels camins 

escolars). 

 
 

 

 

Altres aspectes tractats durant el 

debat als grups 

 

 

• Reduir el pendent del pas soterrat proper a l’estació de 

ferrocarril. 
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ÀMBIT 2: MOBILITAT EN BICICLETA�

 
 

PROPOSTES EQUIP REDACTOR APORTACIONS DE LA CIUTADANIA 

B1)) Campanyes de promoció de l’ús de la 

bicicleta 

 

• Implementar mesures que augmentin la seguretat 

davant dels robatoris de bicicletes (sistema de Bicibox) 

• Instal·lar una càmera de seguretat a l’Estació per tal 

de dissuadir dels robatoris. 

 

B2)) Creació de vies segregades per a la 

bicicleta 

 

• La creació de vies segregades per a la bicicleta 

s’hauria de fer majoritàriament a la calçada, en 

aquells llocs que sigui possible (avingudes de Francesc 

Macià, rambla de Salvador Samà i ronda d’Europa) 

B3)) Creació de nous itineraris senyalitzats en 

calçada per a la bicicleta 

 

• Obrir un vial que unís el càmping amb el nucli pel 

carrer del Fraig i el carrer de la Talaia, i que fos 

continuïtat del que es proposa ampliar i que ve des de 

l’avinguda de Rocacrespa. 

• En cas d’ampliació de la xarxa ciclable al pas soterrat 

del carrer de Josep Coroleu, es proposa fer passos 

independents per a cada mode de mobilitat (vianants 

i bicicletes). En cas que aquesta actuació no sigui 

factible de realitzar-se en el termini temporal del PMUS, 

es proposa desviar el trànsit de la bicicleta per la 

rambla de Salvador Samà i senyalitzar correctament el 

pas de les bicicletes cap aquesta via. 

• El vial que des de l’equip redactor es dibuixa com a 

possible proposta de futur i que creuaria l’Ortoll, es 

considera que hauria de ser un espai exclusiu per a 

vianants i bicicletes. 

B4)) Ampliació de la xarxa de convivència 

vianant–ciclista 

 

• Evitar l’accés de la bicicleta a l’espai del vianant, 

sobretot a la zona de la rambla Principal des de 

l’Església fins a l’Estació. 

• Prioritzar  l’espai propi per a la bicicleta a la calçada, 

no a la vorera amb els vianants. 

• A la Rambla, senyalitzar al terra un carril per bicicletes 

per tal que aquestes tinguin un lloc per on anar sense 
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molestar als vianants. 

• Aplicar sancions als usuaris de la bicicleta que facin un 

mal ús de la mateixa, com per exemple anar a massa 

velocitat per les zones pacificades. 

• Implantar maneres efectives de comunicar i 

sensibilitzar sobre la prioritat del vianant a les àrees 

pacificades.  

• Obligatorietat de la matriculació de bicicletes i 

realització de cursos de conducció a ciclistes per 

millorar la convivència vianat-ciclista. 

 

B6)) Millora de les condicions de seguretat i 

comoditat de les vies ciclistes 

 

• Al carril bici existent des del carrer de Jaume Balmes a 

l’avinguda de l’Exposició, incorporar obstacles físics 

que delimitin el carril bici amb l’objectiu que els cotxes 

no l’envaeixin indegudament. 

 

B9)) Execució d’un itinerari de connexió amb 

Cubelles 

 

• Valorar alternatives al traçat proposat que puguin ser 

menys costoses i de més fàcil execució.  

• Valorar la possibilitat de realitzar aquest itinerari de 

connexió per Sta. Llúcia, incorporant un semàfor a la 

Masia Soler per a facilitar el pas per la via del tren. 

• Executar un itinerari de connexió en bicicleta entre 

Vilanova i Sitges. 
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AMBIT 3: MOBILITAT EN TRANSPORT COL·LECTIU�

 

PROPOSTES EQUIP REDACTOR APORTACIONS DE LA CIUTADANIA 

TP1)) Modificació del recorregut del bus 

urbà 

 

• Qualsevol proposta de traçat del recorregut del 

bus hauria de vetllar perquè tots els equipaments 

públics de la població tinguin a prop una parada 

de bus.  

• Estudiar alternatives que facilitin l’accés del bus al 

creuament entre l’avinguda de Francesc Macià i 

el carrer de Josep Llanza (zona de vianants), com 

per exemple utilitzar busos més petits. 

• Modificar el traçat de recorregut de les línies 1 i 2, 

establint un “traçat en vuit” que faci que l’autobús 

passi dues vegades per la zona de l’estació de 

ferrocarril en cada trajecte (anada i tornada). 

Aquesta actuació permetria reduir el temps de 

trajecte fins a l’estació de Renfe, i es milloraria la 

connectivitat de l’estació amb la platja. S’apunta 

que aquesta modificació dels trajectes, es podria 

realitzar en totes dues alternatives plantejades. 

• Valorar la possibilitat que la zona que deixa de 

tenir servei directe de bus pugui disposar de 

parades a demanda. 

• Establir un acord de col·laboració entre els taxistes 

i la xarxa de busos per tal d’oferir un servei a un 

preu acordat, que apropi els ciutadans als 

equipaments que puguin quedar més lluny de les 

parades de bus, com podrien ser els jutjats o 

l’hospital, (en cas que s’opti per l’alternativa de 

traçat amb 4 línies) 

• Crear una línia que faci un recorregut horitzontal 

per la ronda.  

• Cobrir en horari extens el servei de bus per anar a 

l’Hospital dels Camils. 

• Ampliar el recorregut (línia 3) i les freqüències dels 

busos durant la temporada d’estiu per potenciar 
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el seu ús com a mitjà per accedir a la zona de 

platja.  

• Aplicar l’alternativa de recorregut de la proposta 

de 4 línies, incorporant també la 5a línia. 

TP2)) Millora de les freqüències 

 

• Permetre que l’autobús pugui tenir prioritat 

semafòrica per tal de guanyar temps en els 

recorreguts. 

TP3)) Ampliació dels horaris de servei 

 

• Augmentar l’horari de servei de l’actual línia 2, de 

manera que permeti accedir al càmping més 

enllà de les 21h. 

 
TP7)) Millora de l’espai de l’estació 

d’autobusos i la pl. Eduard Maristany 

 

• Desacord envers aquesta proposta al Grup Verd. 

Demanda de destinar el pressupost destinat a 

aquesta intervenció a d’altres actuacions. 

TP9)) Bus a la demanda a les 

urbanitzacions periurbanes 

 

• Explicar i informar a les persones afectades, per 

evitar que aquesta mesura  sigui percebuda com 

l’avantsala de la desaparició del servei. 

 
TP10)) Assolir les millores previstes en el 

transport públic de connexió. 

 

• Millorar la coordinació entre el transport públic de 

connexió i el transport urbà, per tal de reduir el 

temps d’espera en els transbords en determinats 

horaris.  

 
 
 

Altres aspectes tractats durant el debat als 

grups han estat: 

 

• Analitzar el grau de cobertura de l’accés a 

polígons industrials amb transport públic. 

• Allargar el recorregut de les línies 3 i 4 en 

l’inici/final, de manera que aquest estigui situat a 

la plaça dels Ocells. 

• Fer que la flota de vehicles municipals siguin 

vehicles elèctrics. 
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ÀMBIT 4: MOBILITAT EN VEHICLES A MOTOR�

 

PROPOSTES EQUIP REDACTOR APORTACIONS DE LA CIUTADANIA 

V1)) Nova jerarquització viària 

 

A tots els grups s’està d’acord amb la proposta de 

jerarquització, excepte en relació a la proposta 

d’incorporar el passeig Marítim, del Carme i de Ribes 

Roges a la xarxa primària. En general, es recull el discurs 

que cal conjugar la voluntat que sigui un espai amable 

per al passeig, amb la necessitat que estacionalment 

sigui un pol d’atracció i de dinamització econòmica. En 

general, es considera que les mesures han de tenir en 

compte l’estacionalitat de les problemàtiques que es 

generen en aquesta zona. En aquest sentit s’han recollit 

les següents propostes: 

• Evitar que la façana marítima sigui considerada una 

xarxa viària primària de manera permanent. Evitar la 

creació d’una ronda Litoral al front marítim.  

• Prioritzar que el front marítim sigui un espai pacificat i 

de passeig. 

• Reduir l’afluència de cotxes a la primera línia de mar: 

- Reducció de les places d’aparcament per obligar a 

cercar-lo en altres llocs (zona verda, per exemple) 

- Potenciar l’accés a la platja amb altres modes de 

transport alternatius al vehicle a motor, com per 

exemple un servei de trenet llançadora.  

• Estudiar alternatives i solucions a la problemàtica dels 

embussos a la zona del front marítim que siguin de 

caire estacional:  

- Crear dos aparcaments de temporada, no 

permanents, a banda i banda del passeig Marítim, un 

a la zona del port i un altre a l’alçada del final del 

passeig, que junt amb els existents, poguessin absorbir 

els vehicles que accedeixen.  

- Creació d’un espai d’aparcament a l’extrem de la 

zona urbanitzada i potenciar aparcaments soterrats 

que ara s’infrautilitzen. 
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• Desacord generalitzat envers a la possibilitat d’obrir 

un vial asfaltat a l’Ortoll, almenys com a vial principal. 

Es planteja que si s’obrís un pas a l’Ortoll seria 

recomanable que fos temporal i accessible per a 

vianants i bicicletes, no per a vehicles a motor.   

Com a alternativa a aquest vial es planteja obrir un 

vial accessible per a vehicles a motor en ubicacions 

més properes a Cubelles i que no suposin tant 

d’impacte sobre l’Ortoll, com per exemple comunicar 

el passeig amb l’avinguda d’Amèrica 

 

V2)) Creació de zones pacificades • Contemplar la peatonalització del carrer del Gas, o 

bé alternativa pel carrer de Balears. 

V3)) Millores en les zones pacificades 

actuals 

 

• Augmentar el grau de pacificació de les zones 

pacificades:  

- Implementar zona 20 enlloc de zona 30 

- Accés exclusiu per veïns i comerços 

V4)) Canvis de sentits de circulació en 

vials unidireccionals 

 

• Valorar que el carrer de Francesc Macià i el carrer 

de l’Aigua siguin carrers de sentits oposats 

(complementaris). 

• L’avinguda del Garraf hauria de tenir sentit Cubelles 

fins el carrer de la Unió, per permetre l’accés a 

l’estació de Renfe i prohibir el gir a l’esquerra a 

l’avinguda d’Eduard Toldrà, cap a l’estació. En el 

mateix sentit, es recull la proposta que caldria 

reformular l’encreuament del carrer del Codonyat – 

carrer de la Unió de manera que  sigui un punt de 

confluència de les dues direccions proposades, 

gestionat per semàfors. 

• Allargar el canvi de sentit proposat a l’avinguda del 

Garraf fins al seu encreuament amb l’avinguda del 

Penedès, o fins i tot allargar-lo fins a la rotonda. 

(Aquesta proposta és contrària a la realitzada per 

l’equip redactor, donat que suposa que l’avinguda 

Garraf tingui sentit Sitges fins a la rotonda de la 

Rambla de Sant Jordi. És una proposta que no ha 

estat consensuada pel grup en la qual s’ha realitzat) 
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• A l’avinguda d’Eduard Toldrà, permetre que 

l’autobús tingui prioritat semafòrica per realitzar el 

gir cap a l’estació de Renfe, mitjançant un 

comandament disponible per als conductors. 

• Reorientar la sortida del pàrquing de la Mediterrània 

i millorar la seva senyalització 

V8)) Gestió intel·ligent dels semàfors de 

la travessera 

 

• Col·locar un semàfor, eliminar una plaça 

d’aparcament o bé col·locar un mirall a la cruïlla 

del carrer de Lepant i el carrer de Sant Onofre per 

millorar la visibilitat. 

• Millorar la visibilitat als encreuaments. 

V9)) Instal·lar panells informatius de 

situació a l’entrada dels polígons 

industrials 

 

• Senyalitzar els accessos a les principals platges. 

V11)) Execució de noves rotondes 

 

• Complementar la proposta de rotonda al carrer del 

Pare Garí amb una de nova davant d’urgències 

(carrer de Sant Roc) o al carrer Raval de la Pastera. 

• Proposta d’una nova rotonda o nova incorporació a 

l’entrada de Santa Llúcia  

• Proposta de nova rotonda a l’entrada a Ibersol  

( Platja Llarga) 

V12)) Estudi de viabilitat per a l’execució 

d’una rotonda a la cruïlla de la Rambla 

Exposició amb av. Eduard Toldrà 

 

• Com a possible alternativa  per estalviar recursos es 

proposa obligar els vehicles a continuar per la 

rambla de l’Exposició fins a la rotonda del carrer del 

Solicrup.  

 

 

 
 

Altres aspectes tractats durant el debat 

als grups: 

• Buscar un acord entre els municipis  de Vilanova i 

Cubelles per arranjar l’asfalt de carrers de la zona 

limítrofa entre els dos termes municipals. 
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ÀMBIT 5: APARCAMENT�

 

PROPOSTES EQUIP REDACTOR APORTACIONS DE LA CIUTADANIA 

AP1)) Redistribució de places 

d’aparcament en la via pública 

 

• Habilitar aparcaments al costat de la via de tren 

entre el carrer de Josep Coroleu i la rambla de la 

Pau. 

• Repensar l’aparcament a la ronda de la Mar 

Mediterrània, eliminant les places existents a la 

zona més propera al passeig de Ribes Roges i 

habilitant aparcaments a la zona més propera a la 

via del tren. 

Aplicar mesures de reducció de places 

d’aparcament als carrers estrets, com per 

exemple prohibir l’aparcament a un dels costats 

del carrer. 

AP3)) Millora de la senyalització 

d’aparcaments fora de la calçada 

 

• Millorar la senyalització del pàrquing que hi ha 

darrere la guingueta Miramar. 

• Millorar la informació de la ubicació dels 

aparcaments en llocs físics com a les entrades 

dels comerços i dels establiments, i sobretot a 

l’entrada de Vilafranca.  

• Potenciar el pàrquing del mercat.   

• Reforçar el pàrquing de la Mediterrània, millorant 

la informació sobre el mateix, com a part de la 

solució dels embussos al front marítim.  

 

Altres aspectes tractats durant el debat 

als grups han estat: 

 

• Pagar el pàrquing a la zona de la platja. 

• Construir una zona de pàrquing als solars buits de 

la Pirelli.  

• Al barri proper a l’estació de Renfe, fomentar 

iniciatives que permetin regular l’aparcament i 

promoguin la rotació, i fins i tot mesures com 

l’aplicació de la zona verda per facilitar 

l’aparcament a les persones residents al barri. 

 


