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1. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PMUS 

1.1. INTRODUCCIÓ 

 
El Pla de Mobilitat es configura com l’eina de treball per definir el model de mobilitat d’Igualada, establint 
com a punt de partida uns criteris de mobilitat compartits. Aquest fet comporta la necessitat d’obrir 
aquest debat a la societat civil, i afavorir que estiguin representats tots els agents socials implicats en la 
mobilitat del territori, amb l’objectiu d’acordar els principis, objectius i actuacions per portar a terme el 
Pla.  

L’ajuntament ha volgut fomentar la implicació activa dels agents socials del municipi i per això va 
elaborar el Programa de Participació Ciutadana del PMUS, per incorporar de la manera més eficient i 
ordenada la participació activa dels agents socials vinculats a la mobilitat del territori. 

El procés de participació s’ha portat a terme mitjançant la col·laboració de la empresa INDIC i s’ha 
desenvolupat en dos processos : el corresponent al Document I Diagnosi i el corresponent al Document 
II, Propostes d’actuació. 

Posteriorment, dins del  procés d’aprovació inicial del PMUS, s’ha sotmet a informació pública el 
document i s’han rebut al·legacions, que han estat valorades i en alguns casos considerades e incloses 
al document final. 

1.2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA DIAGNOSI 

 
Es va portar a terme mitjançant diferents activitats l’abril del 2015 que es recullen a l’ Informe de 
participació de la Diagnosi a l’annex 1. 

1.3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LES PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

Es va portar a terme mitjançant diferents activitats el juliol del 2020 que es recullen a l’informe de 
participació de les Propostes d’actuació a l’annex 2 

1.4. PROCÉS D’INFORMACIÓ PÚBLICA DINS DEL PROCÉS D’APROVACIÓ INICIAL DEL PMUS. 

Al plenari del dia 26 de gener de 2021 es va aprovar inicialment el PMUS i es va acordar sotmetre el 
document a informació pública per un termini de 45 dies hàbils . Com a conseqüència d’aquest procés 
es van rebre un total de 104 al·legacions que van ser estudiades per l’equip redactor i l’Ajuntament. En 
molts casos aquestes propostes ja estaven recollides al PMUS, en d’altres les propostes tenen un abast 
superior al PMUS i en molts casos les propostes superen les capacitats d’inversió actuals de 
l’Ajuntament , en aquest sentit s’ha d’entendre que al document s’han prioritzat les actuacions que a 
judici de l’equip redactor  tenen una repercussió sobre  mes ciutadans, com es el cas per exemple de 
l’arranjament de passos de vianants , el que no significa que si es disposa en el futur de mes mitjans no 
es pugui ampliar l’actuació a altres àmbits del municipi i així s’ha indicat al document d’anàlisi que es 
recull a l’annex 3 . També en aquest document s’han recollit al·legacions que s’han tingut en  
consideració al document final. 
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PRESENTACIÓ 

 

L’Ajuntament d’Igualada està elaborant, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi. El Pla de Mobilitat es configura 

com l’eina de treball per definir el model de mobilitat d’Igualada, establint com a punt de 

partida uns criteris de mobilitat compartits. Aquest fet comporta la necessitat d’obrir 

aquest debat a la societat civil, i afavorir que estiguin representats tots els agents socials 

implicats en la mobilitat del territori, amb l’objectiu d’acordar els principis, objectius i 

actuacions per portar a terme el Pla. 

 

L’ajuntament ha volgut fomentar la implicació activa dels agents socials del municipi i per 

això va elaborar el Programa de Participació Ciutadana del PMUS, per incorporar de la 

manera més eficient i ordenada la participació activa dels agents socials vinculats a la 

mobilitat del territori. 

 

La proposta de procés participatiu s’ha articulat a partir de diferents accions per tal d’obrir 

el debat i la reflexió sobre la mobilitat als diferents agents socials del municipi. L’informe 

que aquí es presenta, és el resultat del treball realitzat en aquestes accions i recull la 

perspectiva de la ciutadania consultada entorn la mobilitat a la ciutat. 
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METODOLOGIA 

 

El procés de treball realitzat fins ara correspon a la fase de diagnòstic de l’elaboració del 

PMUS. Aquesta fase té dos objectius bàsics: 

 

 Donar a conèixer els principals elements de la diagnosi tècnica entorn la 

mobilitat. 

 Incorporar la perspectiva ciutadana a la diagnosi. 

 

En concret, les sessions realitzades han estat:  

 

 Mou-te per Igualada. L’objectiu d’aquesta acció era fer unes passejades in situ 

per la ciutat tot recollint la perspectiva dels vianants, de persones amb mobilitat 

reduïda i de persones amb bicicleta. En concret el dissabte 25 d’abril es van 

organitzar tres itineraris per Igualada partint de tres perspectives o visions 

respecte la mobilitat per la ciutat: 

 

 itinerari a peu: mou-te per Igualada amb mirada de  vianant. Es va realitzar 

una passejada per la ciutat amb ulls de vianant, intentant copsar els trets que 

poden condicionar la seva mobilitat en l’ús de l’espai públic i en la manera de 

moure’s per la ciutat. 

 

 

 itinerari per a persones amb mobilitat reduïda: mou-te per Igualada sense 

barreres. Aquest itinerari estava pensat per persones amb mobilitat reduïda. 

Es va realitzar una passejada per la ciutat des de la perspectiva d’aquest 

col·lectiu, per detectar els punts crítics, les barreres arquitectòniques o els 

elements que dificulten la seva mobilitat. 

 

 

 itinerari en bicicleta: mou-te per Igualada amb bicicleta. es va fer una 

passejada en bicicleta per la ciutat per analitzar les dificultats i oportunitat que 

té Igualada per moure’s en aquest mitjà. 

 
Tots els itineraris van sortir de la Plaça de l’ajuntament a les 11:00 i van acabar en el 

mateix punt a les 12:30. Cada itinerari va estar guiat per un/a dinamitzador/a que conduïa 

el grup i anava apuntant i fent fotografies als elements que s’anaven identificant. 
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 Taller participatiu” La mobilitat avui” per reflexionar en clau  de ciutat: 

La sessió de treball es va estructurar en dues parts: 

 

- Una primera part informativa, on un tècnic responsable de l’equip redactor  

explicava els principals elements de la diagnosi tècnica pel que fa a mobilitat 

de vianants, bicicletes, vehicle privat i transport públic. 

- Una segona part, on la ciutadania podia realitzar les seves aportacions  

 

 
 Aportacions al blog 

 

El procés de participació ha comptat també amb un blog de suport on es penjaven 

diferents informació del procés i on es possibilitava que els veïns i veïnes que volguessin 

poguessin fer aportacions i suggeriments. 
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SINTESÍ DE LES APORTACIONS CIUTADANES 

 

            

La mobilitat de 
vianants a peu 

 
          

 
El tractament urbanístic dels carrers 

El tractament urbanístic dels carrers és clau per afavorir la bona mobilitat de tothom. La plataforma 

única, que elimina voreres i genera un únic nivell de carrer es valora com la millor opció per 

eliminar obstacles i facilita l’accessibilitat. Al centre d’Igualada hi ha diversos carrers amb aquesta 

opció, tal i com s’observa en les fotografies del carrer del Born, per exemple.  

 

 

    

 

També es ressalta positivament que es permeti aparcar a cotxes adaptats o taxis que permetin 

transportar cadires de rodes, ja quer apropar facilita l’accés de la persona amb mobilitat reduïda.  

 

 

L’amplada de les voreres 

L’amplada de les voreres és un dels elements que condicionen si la mobilitat a peu es fa en 

condicions de comoditat i seguretat. Així s’observa que cal una amplada mínima necessària. Al 

centre d’Igualada predominen els carrers amples o per vianants de manera que no es visualitza 

tant aquesta necessitat, però en canvi quan ens allunyem una mica del centre ens trobem carrers 

amb voreres molt estretes. També en ocasions ens trobem mobiliari que obstaculitza el pas natural 

dels vianants 

 



 7 

 

          Carrer de l’Argent amb plataforma única                Obstacles al carrer 

 

 

Exemple  de carrer amb una vorera arreglada i ampla i l’altra petita 

 

 

A més, els carrers amb voreres estretes dificulten el pas de les persones que van amb cadira de 

rodes, ja que en ocasions els obliga a baixar a la calçada. Quan passa un cotxe, han de retirar-se 

a un costat, i en cas que hi hagi aparcament en bateria, es retiren entre dos cotxes. En ocasions, 

una vorera estreta s’agreuja amb la ubicació de contenidors i cotxes aparcats. Per exemple al 

carrer Òdena entre el Passeig Verdaguer i Av Barcelona tenen les voreres molt estretes i quan vas 

en cadira de rodes cal baixar a la calçada. A la zona del mercat de la Massuca, ha millorat la 

mobilitat però encara cal millorar les voreres del carrer Sant Carles. Al Parc de Valldaura quan 

surts de l’ascensor et trobes  amb tota una zona de sorra fins al carrer. Caldria posar una passera 

de fusta com les de les platges amb un gramatge estret que permeti que la sorra no s’acumuli però 

no sigui perillós, 

 

 

L’estat de les voreres 

L’estat en el que es troben les voreres també condiciona la mobilitat. Així hi ha llocs on el paviment 

s’ha aixecat o trencat, amb el conseqüent risc de caigudes. 
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També el mal estat de les voreres és pot convertir en un obstacle en el qual pot entrebancar-se  la 

cadira de rodes, el cotxets o provocar una caiguda de una persona gran. Una llamborda trencada 

o una zona amb unes llambordes més enfonsades que altres són una obstacle de difícil pas per 

una persona amb dificultat de mobilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

A la plaça de la Creu el paviment està en mal estat i provoca els sotracs de les cadires. 

 

En les voreres estretes, la superfície de cantonada és molt estreta, i per tant  no permet fer el gir 

amb cadires de rodes. Cal envair el carrer amb la conseqüent sensació de pèrdua de seguretat. 

Un exemple es la cantonada del carrer Pare Mariano amb carrer Esquiladors.  

 

 

 

 

 

 

 

També cal tenir en compte que una inclinació en una 

vorera pot no suposar una dificultat caminant, però 

sí arrastrant un cotxet d’infant o en cadires de rodes.  

 

 

Per exemple, al carrer Esquiladors o al 

carrer Pare Mariano.  
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El paviment 

En alguns casos el paviment que s’instal·la és lliscant sobre tot quan plou. Per exemple això passa 

amb el paviment del Passeig Mossèn Cinto Verdaguer, que recull totes les aigües del nord 

d’Igualada quan plou. També passa al carrer Argent. 

 

 

Paviment del carrer Argent                      Paviment del Passeig Verdaguer 

 

Alguns paviments, pel tipus de llamborda i el mal estat en que es trobe, són irregulars i provoquen 

tremolors en les cadires de rodes. Per aquest motiu, és important, al menys, combinar diferents 

paviments en una mateixa vorera per crear itineraris que permetin realitzar recorreguts còmodes 

per a tothom.   

 

 

 

En alguns carrers, com el passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, tot i ser amples, pel tipus de 

paviment resultat més estable i còmode ocupar el carril bici que anar per l’espai destinat als 

vianants. D’aquest manera s’evita tremolors de la cadira i es roda amb més facilitat.  

 

I en d’altres, com en el carrer Òdena, un mal estat del paviment es veu agreuja per la pendent de 

baixada que provoca inseguretat en la persona que va en cadira de rodes, per exemple.  

 

 

Incivisme  
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En ocasions hi ha persones que tenen actituds incíviques i estacionen el cotxe indegudament 

impedint el pas dels vianants per les voreres o per exemple circulen amb bicicleta per espais 

reservats al vianants. 

 

 

Carrer Sant Magí 

Els creuaments 

Els creuaments de carrers són un punt important que afecta a la seguretat. En alguns casos 

s’observa que els passos de vianants tenen la pintura molt desgastada. 

 

 

Exemple de passos de vianants mal senyalitzats 

 

 

 

 

 

    Pas de vianant ben senyalitzat         Manca de pas de vianants senyalitzats 

       Avinguda de Barcelona 

 

Tal i com s’observa en la fotografia, al centre hi ha bons exemples de creuaments adaptats de 

manera adequada. Ara bé, també es percep que en alguns carrers de plataforma única, però, 

malgrat la prioritat és del vianant, el creuament  de carrers no queda clar al pas de vehicles, 

generant-se una sensació de desconcert o inseguretat. Com per exemple, en la cantonada del 

carrer Òdena amb el carrer Clos.  
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En alguns carrers, s’ha fet un bon tractament urbanístic treien el desnivell entre la vorera i la 

calçada en una de les parts del pas de vianants, però no en l’altra. Per tant, una persona que es 

mou amb cadires de rodes es veurà obligat a agafar un altre itinerari per creuar la via, ja que 

aquest no el podrà fer amb accessibilitat. 

 

 

 

En aquestes dues fotografies es poden observar dos exemples, un ubicat en el passeig Mossèn 

Jacint Verdaguer i un altre en el carrer de Garcia Fossas.  

 

Respecte al desnivells entre vorera i calçada, cal tenir en compte que allò que aparentment no és 

un obstacle, es converteix en una barrera si tens mobilitat reduïda.  També es ressalta que en 

ocasions es realitzen actuacions, com l’eliminació de desnivells amb una rampa però sense prou 

espai per passar. Com l carrer Esquiladors.  

 

 

 

En alguns passos de vianants hi ha clavegueres i la reixa que s’instal·la té una gramatge massa 

gran de manera que és fàcil enganxar-se amb la cadira. Es perillós tan per persones amb PMR 

com per les persones que van caminant. 
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Elements de seguretat 

En alguns casos, s’observa que s’han disposat elements de seguretat per al vianant, com per 

exemple, baranes.  

 

 

Avinguda  de Barcelona – Carrer Rubio 

 

Cal anar amb compte però, que aquests elements estiguin ben senyalitzats. Per exemple les 

pilones que es posen al centre per evitar que els cotxes estacionin, quan estan al mig d’un pas de 

vianants no són prou visibles i es pot ensopegar. 

 

 

  

 

De fet es qüestiona la necessitat de mantenir o no les pilones a la zona de vianants.  

 

 

Escales mecàniques 

Al carrer Sant Magí s’han instal·lat escales mecàniques que ajuden a superar el desnivell. No 

obstant, s’assenyala que tenen un horari reduït i a partir de les 22.00 hores ja no funcionen. 

També s’indica que haurien d’estar adaptades a persones amb cadira de rodes. 
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Els escocells dels arbres 

Alguns arbres ubicats en les voreres dels carrers no tenen reixa protectora.  Aquesta mancança 

implica un risc de caiguda si una roda de la cadira de rodes cau dins del forat, o d’ensopegada en 

cas que una persona no s’adoni o coincideixen dues persones en una vorera estreta.  

 

En ocasions, les arrels dels arbres trenquen el paviment que els envolta. I allò que era una 

arranjament per evitar un canvi de nivell que generés un buit, tornant-se de nou en un obstacle.  

 

 

Els obstacles en les voreres 

Per generar una bona mobilitat és important la alienació del mobiliari a les voreres: taules de les 

terrasses dels bars i restaurants, fanals, senyals de transport públic, etc. Aquesta distribució en 

una sola línia permet deixar lliure un espai suficient per passar amb comoditat en cadires de rodes 

o cotxets. Aquestes fotografies són un exemple de bona col·locació dels potencials obstacles.  

 

 

 

Ara bé, cal estar alerta quan les terrasses estan plenes de persones prenent alguna cosa, ja que 

llavors hi ha una tendència a envair més espai de la vorera, convertint-se en obstacles per la 

mobilitat.  
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Les terrasses de bars en algunes ocasions son un problema perquè ocupen espais dels vianants. 

Per exemple a la Plaça d ela Font ocupen més espai del raonable. També passa durant la festa 

major on a la plaça de l’ajuntament on costa fer activitats amb comoditat per culpa de l’ocupació de 

terrasses. Ca trobar un millor equilibri. 

 

Els passatges 

Alguns dels passatges del centre que permeten agafar dreceres en els recorreguts pel barri són 

estrets i no permeten el pas de dues cadires de rodes o cotxets de nens al mateix temps. En cas 

de trobar-se, un ha de girar cua i permetre que passi un primer que l’altre. És el cas del Passatge 

de les Roses. En aquest sentit, es valora positivament en el cas de posar pilones, calcular l’espai 

per deixar espai suficient per permetre l’accessibilitat de tothom.  

 

Vehicles en voreres 

Els vehicles mal estacionats en voreres destinades al pas de vianants impedeixen fer el 

recorregut, i per tant es converteixen en obstacles especialment per a persones amb mobilitat 

reduïda. Es valora que una part de la ciutadania no te consciència sobre aquests tema.  

 

 

Els aparcaments 

Si en una cantonada hi ha una reserva d’aparcament per càrrega i descàrrega i el carrer és estret, 

i la plaça és ocupada per una vehicle o camió de grans dimensions, alguns girs són complicats.  

 

 

Per exemple, si es va conduint una furgoneta adaptada 

per cadires de rodes, el gir no és possible i és 

necessari fer maniobra, envaint la vorera per poder fer 

el gir, amb la conseqüent pèrdua de seguretat per a la 

resta de vianants. 
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La mobilitat amb 
 bicicleta 

 
 

 

Circulació en bici pels carrers de vianants 

S’observa que els carrers de vianants són compatibles al fet d’anar en bicicleta, però cal que els 

que van en bici siguin conscients que la prioritat és dels vianants. Per tant, han de moderar la seva 

velocitat.  

 

En tot cas, s’observa que quan hi ha poca gent passejant en determinades hores del dia no hi ha 

problemes de convivència, el problema són els dies i hores quan hi ha molta gent passejant. En 

aquests casos, generalment aquells que van en bicicleta intenten evitar aquests carrers. Com a 

exemples de  carrers i places on passa:  

 

 
  Carrer Argent 

 

Un altre tema és quan hi ha carrers pacificats en els quals està clarament definida la zona de pas 

dels vehicles i la dels vianants, però la persona en bicicleta té dubtes per quina anar. Es comenta 

que si es va amb nens/es petits s’acostuma anar per la zona dels vianants i si va un adult sol es va 

per la zona dels vehicles a la calçada. Per exemple, això succeeix a la Plaça de la Creu. En aquest 

cas concret, s’observa que a la vorera no hi ha gaire zona de pas i la calçada té molt trànsit de 

vehicles. 

 
Plaça de la Creu 
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De fet, s’observa que en alguns carrers de vianants es poden veure impediments al pas de 

bicicletes. Per exemple, a l’hora d’accedir-hi. Això es pot comprovar en l’accés del carrer de Sant 

Magí. 

 
Carrer de Sant Magí amb Rambla Nova 

 
 

Tot i això, es valora molt positivament els carrers de vianants i els carrers pacificats que permeten 

el pas de les bicicletes. Com per exemple, el carrer del retir, el carrer del Clos o el carrer de 

l’Aurora. 

 
    Carrer del Clos 

 

                            
                                                         Carrer de l’Aurora 

 
Respecte el carril bicicleta 
 
En primer lloc, es valora molt positivament els carrils bicicleta existents a Igualada. Destaca de 

manera especial el carril bici del Passeig Mossèn Jacint Verdaguer. Tot i això, s’observa que se 

n’haurien de fer més, per exemple a l’Avinguda de Barcelona. Però, a més caldria arreglar alguna 

deficiència que presenta el carril bici en algun dels seus trams. 

 

Alguns dels aspectes a millorar són: 
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 La finalització del carril bici abans d’arribar a la calçada provoca que la bici rellisqui si les 

rajoles estan mullades precisament en el moment de la frenada. En algun cas, la finalització 

està ben feta, però en d’altres no. 

 
         Passeig Jacint Verdaguer mal acabat Passeig Jacint Verdaguer ben acabat 

 

 Un altre aspecte a millorar són la manca de rampes del carril bici a l’hora de baixar i pujar a la 

calçada. En alguns casos està ben feta, però en d’altres manca, com a l’alçada del carrer Sant 

Vicenç. Això obliga a la persona que va en bicicleta a envair la zona dels vianants. 

 
Passeig Jacint Verdaguer sense rampa 

 

 També s’identifiquen problemes en el manteniment del carril bici, a vegades hi ha forats fruits 

del desgast i en ocasions són fruit d’un mal acabat d’una obra realitzada. 

 
Passeig Jacint Verdaguer, forat obres 

 

Hi ha zones dels carrils bici que tenen un manteniment deficient, fet que dificulta el pas de les 

bicicletes. 
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Carrer de l’Estadi Atlètic   Carrer de Miquel Jordana i Puig 

 

En ocasions, el problema són els obstacles al mig del carril bici, com per exemple, contenidors, o 

cotxes mal estacionats. 

 

Carrer de l’Empordà 
 

 Un altre aspecte que s’observa que presenta deficiències és la senyalització. En algun cas, es 

valora correcte, però en d’altres manca claredat en l’itinerari de la bicicleta, i sobretot, manca 

senyalització d’alerta als vianants i als vehicles motoritzat de que per allà passen bicicletes. 

 
Bona senyalització Passeig Jacint Verdaguer 

 

 
   Avinguda Gaudí 

 

La senyalització és un factor clau per la seguretat de les persones que van en bicicleta. En aquest 

sentit, s’apunta que tot i que en alguns punts les senyals són correctes, no sempre la gent les 

respecta. Això preocupa especialment amb la senyal de cedir el pas, donat que molts conductors 

se la salten i és un perill. 



 19 

La continuïtat del carril bici no sempre queda clara. Per exemple, quan acaba el carril bici del 

Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, segueix per un tram de sorra pel Parc de l’Estació Vella. I 

després continua a un lateral del carrer de Joan Maragall, però això s’identifica només amb uns 

petits requadres pintats de groc al terra, compartint l’espai amb els vianants. O en el carrer de 

Maria Trulls i Algué no queda clar si les bicicletes poden anar per la vorera o han d’anar per la 

sorra o per la calçada. 

 

En aquests sentit, es comenta que pintar els carrils bici de vermell ajuda molt a la seva 

identificació, especialment en el creuament dels carrers, perquè dóna consciència als conductors 

dels vehicles de que per allà passen bicicletes. 

 

 
Avinguda Gaudí amb Avinguda Balmes i Prat de la Riba 

 
Carrer de Maria Trulls i Algué 

 
 
 
 

El carrer Espelt  que connecta amb Fàtima i la carretera de Manresa que connecta amb l’hospital 

son dos carrers amb poc pendent on es podria posar carril bici traient alguna placa d’aparcament 

 

L’avinguda Barcelona també es podria  plantejar un carril bici i sinó per l’antiga N2. Actualment 

ningú va per allà perquè fa por 

 

 

Continuïtat dels itineraris i “circuits” de bici 
 
S’observa que els ciclistes urbans utilitzen la bici com a mitja de transport, i no tant com un 

concepte lúdic del anar en bicicleta. Per tant, malgrat està molt bé pensar en itineraris tipus “anella 

verda” o rutes per l’entorn del municipi, ho fonamental és pensar com es poden desplaçar les 

persones en bicicleta per anar d’un costat a un altre de la ciutat. Per aquest motiu és especialment 
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rellevant tenir en compte els equipaments de la ciutat, especialment centres educatius i esportius, i 

l’itinerari “lògic” des del punt de vista d’una persona que va en bicicleta. 

 
    Cartell mostrant possibles itineraris 

 
 

Des d’aquest punt de vista, s’observa que si bé l’itinerari de bicicleta per anar a l’estadi i als 

centres educatius del seu entorn està marcat per l’avinguda Gaudí i el carrer de l’Estadi Atlètic, 

aquest recorregut implica una forta baixada i una forta pujada, mentre que si es va pel carrer de 

l’Espelt, el carrer Josep Còdol, el carrer Verge de Covadonga i pel pont sobre la Riera de l’Espelt 

que va a connectar amb l’Estadi Atlètic, és un itinerari molt més pla, agradable i menys transitat. 

Però, aquest itinerari implica haver de creuar l’avinguda Gaudí per un pas de vianants que no té 

semàfor. Per aquest motiu, caldria fer alguna intervenció si es volgués potenciar aquest itinerari, 

perquè evitar haver d’anar a creuar a  l’avinguda Gaudí a l’alçada de l’avinguda Balmes, que és on 

hi ha el semàfor. 

 

 
      Avinguda Gaudí amb carrer de l’Espelt Avinguda Gaudí amb carrer Prat de la Riba 

 

Tot i això, es valora la necessitat de donar continuïtat als carrils bici que surten de la ciutat per 

connectar-los amb l’entorn. Per exemple, el carril bici del carrer de l’Estadi Atlètic hauria d’arribar 

fins a Sant Genís. 

 

Tipologies de zones ciclables 

En ocasions, l’itinerari de bicicletes és un espai compartit amb el pas de vianants. Aquesta fet no 

es considera un problema, si tothom té civisme i és respectuós amb els altres. De fet, no es veu 

amb mals ulls que la gent camini pel carril bici quan el terra està mullat per no relliscar, o per evitar 

els tolls d’aigua en les zones de sorra. Tot i que els trams de sorra presenten més irregularitat, 

això no es veu com un inconvenient. 
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Parc de l’Estació Vella   Pont sobre la Riera de l’Espelt 

 

Es considera necessari promoure les zones 30 perquè les persones que vagin en bici puguin anar 

per la calçada, però també cal promoure espais compartits amb els vianants. 

 

 

Carrer de l’Aurora 

 

Igualada presenta carrils bici molt diversos: des de carrils bici al mateix nivell que la vorera, com al 

Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer o al carrer de l’Estadi Atlètic, carrils bici a l’alçada de la 

calçada, com al carrer de Maria Trulls i Algué o el carrer de Miquel Jordana i Puig. 

 

 

Carrer de l’Estadi Atlètic  Carrer de Miquel Jordana i Puig 

I zones que comparteix el vianant amb el ciclista tot i no ser carrers de vianants. 
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Respecte els aparcaments de bicicleta 

El problema dels aparcaments de bicicleta és la inseguretat que genera a les persones que els 

utilitzen, perquè hi ha molts robatoris. Per això, es considera que la millora opció és promoure els 

aparcaments dintre de determinats equipaments. Per exemple, en algun centre d’ensenyament on 

els alumnes poden deixar les bicicletes dintre el recinte i amb càmera controlant l’aparcament. Es 

destaca que actualment hi ha centres on uns 40 joves van amb bicicleta, i fins i tot deixen la bici 

sense cadenat i no tenen cap problema. En tot cas, es valora que si l’aparcament ha d’estar al 

carrer, millor que estigui pròxim a un equipament de referència perquè doni certa sensació de 

seguretat. Per exemple, els aparcaments de bicicletes de l’Escola Universitària d’Enginyeria estan 

tocant la calçada i no a prop de l’equipament. 

 

 

Plaça de l’Ajuntament  Carrer de Maria Truis i Algué 

 

Cultura de l’ús de la bicicleta 

S’observa que fa uns anys hi havia molt poca cultura de l’ús de la bicicleta a Catalunya i a 

Igualada però l’experiència ha demostrat que si es facilita el seu ús la gent la utilitza. Per exemple, 

es comenta que la primera iniciativa de fer un carril bici a Igualada va comptar amb força opinió 

pública contrària. O en un inici pocs joves anaven a l’institut o l’escola en bici, però a partir de fer 

un grup de treball i veure que es podia fer per facilitar el seu ús, ara ja són més de quaranta els 

que l’utilitzen. 

 

L’anella és lúdica, però hi ha demanda de infraestructura per la utilització de la bici com mitja de 

transport. Calen carrers pacificats perquè hi puguin circular bicicletes L’Ajuntament té un paper 

important per fomentar l’ús de la bicicleta. Cal donar a conèixer les infraestructures. S’ha fet un 

gran esforç en l’anella verda però el veritable esforç hauria de ser connectar les escoles i instituts 

per reduir el trànsit a la sortida i entrada de les escoles. Cal pensar com connectar centres 

educatius i el passeig. 
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Mobilitat en 
transport públic 
 

 
 

Accessibilitat 

S’assenyala que en moltes ocasions les rampes dels autobusos no s’utilitzen o estan espatllades. 

Falla la mecànica i no es fa un manteniment adequat. De vegades la rampa no arriba a la vorera 

perquè la marquesina no està a la distancia adequada. Per exemple la marquesina de la Plaça del 

rei ja s’ha trencat tres vegades per aquest motiu. La parada del mercat de la Massuca també té un 

accés complicat. 

 

En d’altres ocasions la presencia de vehicles mal estacionats a les parades del bus impedeix que 

el bus s’acosti bé a la vorera. De vegades són contenidors mal ubicats els que dificulten 

l’accessibilitat. Caldria estudiar la possibilitat d’instal·lar plataformes que facilitessin aquest accés .  

 

Connexió intermodal 

 

No hi ha bona coordinació intermodal entre el bus i el tren ja que existeix una diferencia de 5 

minuts entre l’arribada del tren i la sortida del LC1 i LC2 

 

Tarifes per menors 

 

Els alumnes fins els 12 anys tenen targeta gratuïta finançada per l’ajuntament. Caldria però 

estendre-ho als alumnes de Montbui i Vilanova ja que molts alumnes dels instituts venen 

d’aquestes poblacions. 

 

Freqüència 

 

El autobusos Itm i Itv passen cada trenta minuts i cada hora en dies festius.  Es molt poc i hi han 2 

autobusos per línia i un es molt petit  de manera que quasi sempre va ple i es molt incòmode. Les 

línies lc2 i lc1 passen cada 20 min. Si comparem amb Manresa allà hi ha 13 autobusos urbans i 

aquí tan sols 7 i 2 son microbusos. Només hi ha una expedició cap a Manresa i es valora 

insuficient ja que  Igualada i Manresa son les 2 ciutats més importants de la zona. I per tant podria 

tenir un servei de busos regulars amb unes quantes expedicions diàries. 

 

El FGC 

El FGC separa el barri la Pau amb Vilanova i a Igualada no està ben situada l'estació. Podrien 

haver-hi varies parades a Igualada Per exemple una al passeig est(on es ara) una altra al passeig 
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oest, a l'avinguda Barcelona i a l'hospital.. Que passin més seguits i que l’'enllaç a Martorell amb el 

de Manresa no sigui de 45 min. 

 

La informació 

La web de Massats cal millorar-la. En algunes parades la gent arrenca els cartells dels horaris a 

vegades no es sap ben be quan és la parada on t'has de baixar i aniria bé que dins del bus hi 

hagués una veu avisant de les parades ex: pròxima estació HOSPITAL i a cada parada un cartell 

amb lletres grosses amb el nom de la parada. 

 

Una altra bona opció seria posar un sobrenom als autobusos massats, IGDBus o algo així. Cal 

millorar el disseny de tot, busos,web, parades... Hi ha que fer-ho més atractiu per els usuaris. 

Posar panells indicatius de les línies que hi passen per cada parada i el temps exacte d\'arribada. 

 

 

Mobilitat en 
vehicle privat 
 

 

 

Aparcament de PMR 

 

Les places reservades de PMR i moltes zones blaves no permeten l’aparcament de persones  amb 

cadira de rodes perquè es troben que un cop estacionen no poden sortir del cotxe. Cal revisar bé 

l’entorn d’aquestes places per permetre la sortida del conductor. 

 

Aparcament lliure 

 

Les zones blanques d’aparcament haurien de tenir una certa regulació horària per evitar que els 

cotxes estacionin indefinidament. Si bé es cert que cal facilitar aparcament perquè hi ha molt mala  

comunicació amb la comarca cal una certa regulació. 

 

També hi ha qui assenyala que manca d'aparcament gratuït al centre. Fins i tot falta d'aparcament, 

ni que sigui de pagament, a la zona de la soledat, c/ sant jordi, c/ esquiladors,.... 

Senyalització d’incidències 

 De vegades cal vorejar tot el centre perquè la rambla sant Isidre està tallada. Estaria bé que 

s'indiqués prèviament si està tancada o oberta en als trencalls del c/Òdena, així ja no es baixa cap 

a la rambla i es pot continuar passeig amunt i baixar per c/ sor rita mercader. 

 

Ordenació del trànsit 
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L'ordenació del trànsit per dins d'Igualada presenta nombrosos problemes. Un d'evident és el 

passeig, on no hi ha espai per als quatre carrils actuals. Un altre punt molt incòmode en els 

desplaçaments pel centre són els excessius semàfors. Per exemple, la sortida d'Igualada pel 

carrer de la Soledat és molt pesada pel seguit de semàfors innecessaris que es van trobant (a la 

cruïlla amb la Masuca, a Mirasol, el pas a nivell, etc.). Són cruïlles que funcionarien molt millor 

amb una rotonda o millorant-ne la visibilitat. Un altre carrer amb massa semàfors és el c. Lleida, 

amb la particularitat que no estan coordinats i t'has d\'aturar sempre en tots tres. Aquestes són 

dues vies naturals per sortir del centre i fan que el temps de desplaçament fins a l'A2 pugui arribar 

als 10 minuts (i fins i tot superar-los). 

 

Seguretat 

Al centre hi ha alguns carrers perillosos per la proximitat dels vianants amb els cotxes que circulen. 

És especialment preocupant la cruïlla del carrer Òdena amb el carrer Sant Pau. També són 

perillosos i desagradables els carrers Esquiladors, del Vidre, Trinitat, agreujat per la presència 

d'equipaments que concentren molts desplaçaments com el Centre Cívic o les escoles Escolàpies 

i Ateneu. La convivència de vehicles i vianants està molt mal resolta, amb voreres gairebé 

inexistents i senyalització insuficient. En general, hi ha molts passos zebra poc visibles i mal 

pintats (p. ex. al passeig) 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE LES PROPOSTES 
D’ACTUACIÓ 



 

PLA DE MOBILITAT URBANA  

 
Informe de resultats del procés de 
participació ciutadana 
 
(Fase de propostes) 
 
Igualada 
 
Juliol de 2020 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

INDEX 

 

- Presentació       3 

- Metodologia       4 

- Síntesi de les aportacions ciutadanes   5 

o La mobilitat de vianants i bicicletes   5 

o La mobilitat en transport públic i vehicle privat 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

PRESENTACIÓ 

 

L’Ajuntament d’Igualada està elaborant, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Pla 

de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi. El Pla de Mobilitat es configura com 

l’eina de treball per definir el model de mobilitat d’Igualada, establint com a punt de partida 

uns criteris de mobilitat compartits. Aquest fet comporta la necessitat d’obrir aquest debat 

a la societat civil, i afavorir que estiguin representats tots els agents socials implicats en la 

mobilitat del territori, amb l’objectiu d’acordar els principis, objectius i actuacions per portar 

a terme el Pla. 

 

L’ajuntament ha volgut fomentar la implicació activa dels agents socials del municipi i per 

això va elaborar el Programa de Participació Ciutadana del PMUS, per incorporar de la 

manera més eficient i ordenada la participació activa dels agents socials vinculats a la 

mobilitat del territori. 

 

La proposta de procés participatiu s’ha articulat a partir de diferents accions per tal d’obrir 

el debat i la reflexió sobre la mobilitat als diferents agents socials del municipi. L’informe 

que aquí es presenta, és el resultat del treball realitzat amb aquestes accions i recull la 

perspectiva de la ciutadania consultada entorn la mobilitat a la ciutat, en la fase de 

propostes. 
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METODOLOGIA 

 

El procés de participació ciutadana en la fase de propostes s’ha fet a través de diferents 

accions en línia degut a la situació de distanciament social provocada per la Covid-19 . 

 

• Una primera sessió informativa de presentació de la proposta tècnica d’actuacions 

que es va fer el 15 de juliol i on van participar una trentena de persones. 

 

• Dues sessions de treball en línia: 

 
o Sessió de mobilitat de vianants i bicicletes,  que es va fer el 21 de juliol i on 

van participar una vintena de persones 

 

o Sessió de mobilitat en transport públic i vehicle privat que es va fer 23 de 

juliol i on van particopar una dotzena de persones 

 

                         

 

• En paral·lel es va habilitar un compte de correu (mobilitat@aj-igualada.net) per 

rebre propostes a través d’aquest canal. 

 

A continuació recollim els resultats de les sessions. 

 
 
  

mailto:mobilitat@aj-igualada.net
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SINTESÍ DE LES APORTACIONS CIUTADANES 

 

            

La mobilitat de 
vianants a peu 

 
          

Pacificació i zones 30 

• S’observa que el PMUS ha de proposar mesures més ambicioses, i en aquest 

sentit, es valora que la proposta actual de zones 30 es fonamenta més en el que ja 

hi ha a l’actualitat a Igualada, és a dir, carrers on els vehicles ja circulen a poca 

velocitat, que una proposta de pacificar nous carrers. S’observa que la intervenció 

no només ha de ser senyalitzar la velocitat màxima de 30 Km/h,  sinó que ha 

d’’implicar alguna cosa més (s’aclareix que les Zones 30 impliquen més mesures 

d’intervenció). 

 

• En aquesta mateixa línia, s’observa que fora bo anar més enllà de pacificar els 

carrers de la zona 30 i caldria fer carrers de vianants, on només poguessin 

circular els vehicles de serveis i els veïns i veïnes del carrer per accedir a les 

seves llars. Per exemple, es proposa fer de vianants la Rambla de manera 

permanent com s’ha fet provisionalment durant el període de confinament provocat 

per la Covid-19. És a dir, es considera que es podrien promoure més carrers de 

vianants, restringint el trànsit, i en més zones de la ciutat, no només en el centre, 

per exemple, al Carrer Òdena, o el Carrer Sant Pau a la part baixa. 

 

• Es valora que es podria convertir tota la ciutat en zona 30, i que en alguns 

carrers i zones fins i tot es reduís a zona 20 o zona 10. Només deixant circular 

a més de 30 km/h en alguns carrers excepcionals com l’antiga N-II. 

 

• També s’observa, que més enllà de fer i decretar zones 30, cal garantir que la gent 

respecti els límits de velocitat de cada carrer, per això es proposa forçar a reduir 

la velocitat d’alguns carrers amb passos de vianants elevats, obligant als vehicles 

a minorar la marxa. 
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Xarxa de vianants 

• Amb relació a la xarxa de vianants s’observa que és fonamental dissenyar els 

carrers  pensant en la mobilitat dels vianants i no dels vehicles com s’ha fet 

fins ara. Fins ara s’ha prioritzat més  la circulació dels vehicles que la mobilitat dels 

vianants, això comporta disposar de voreres més amples i amables, i respectar 

l’espai per als vianants. Per exemple, en el Passatge Colomer on hi ha voreres 

estretes i a més, amb vehicles aparcats sobre la vorera. 

 

Reduir velocitat en carrers de la xarxa primària 

• Cal ser més contundents reduint la velocitat, no només en carrers estrets o 

zones 30, sinó en carrers on els cotxes circulen a una major velocitat, perquè 

és on es produeixen més accidents i són més perillosos. Les principals vies de 

cotxes, com per exemple, l’avinguda Balmes, o el carrer Trobadiners en direcció 

oest. En aquest cas, es proposa posar passos de vianants elevats o posar càmeres 

de control fotogràfic als semàfors per evitar l’excés de velocitat o saltar-se 

semàfors. 

 

Accessibilitat 

• Cal treballar per garantir l’accessibilitat de les voreres, tant per disposar de 

l’amplada necessària, com per tenir un bon manteniment d’aquestes (el ferm 

d’alguns carrers està malament), evitant que el paviment pugui generar dificultats 

de pas de les persones amb mobilitat reduïda. S’ha de poder anar amb cotxets 

d’infants o el carro de la compra i això no sempre és fàcil per alguns carrers 

d’Igualada. Es posa com exemple, les rajoles del Passeig Mossèn Jacint Verdaguer 

que són d’un material que quan es mulla és molt lliscant i genera problemes de 

seguretat.  

 

• Per facilitar l’accessibilitat de totes les persones també és clau intervenir en els 

passos de vianants fent els guals accessibles en tots els extrems. 

 

Seguretat 

• Per garantir la seguretat dels vianants és proposa forçar la reducció de la 

velocitat dels vehicles, s’observa que amb les senyals de límit de velocitat no és 

suficient. S’apunten com carrers on cal introduir més elements de reducció de la 

velocitat el carrer Balmes, el carrer Trobadiners (on els vehicles acceleren 

ràpidament després de passar pels carrers estrets del centre.)  
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Temps de pas en els passos de vianants amb semàfors 

• S’observa que els semàfors que van amb polsador per als vianants, prioritzen 

poc el pas dels vianants, i donen molta preferència als vehicles i la seva circulació. 

Per exemple, a la Ronda del Rec triga molt a donar pas als vianants qual el polses, 

fet que provoca que itineraris curs a peu es triguin molt de temps per fer-los. Això 

no ajuda a la mobilitat del vianant. 

 

          

 

La mobilitat amb 
 bicicleta 

 
 

Xarxa de bicicletes 

• Tal i com passa amb les mesures vinculades a la mobilitat a peu, amb relació a la 

mobilitat en bicicleta es valora que es podria ser més ambiciosos. Si es vol 

promoure un canvi en els modes de mobilitat cal fer una aposta ambiciosa per 

facilitar la mobilitat en bicicleta, plantejant una xarxa més extensa i prioritària. 

S’observa que hi ha carrils bici poc aprofitables, i les connexions de la xarxa ciclable 

té mancances importants. Tot i que reconèixer que l’urbanisme d’Igualada és el que 

és, i no sempre és fàcil millorar la situació tenint en compte d’on partim i que la 

pacificació del trànsit d’alguns carrers pot fer conviure millor l’ús de la bicicleta i el 

cotxe, es troben a faltar alguns carrils bici segregats de la calçada i fora de la 

vorera, i amb connexió total. Es destaca que el carril bici actual del Passeig no 

serveix per a res, perquè és discontinu, els vianants passen pel mig, tenen 

prioritat els cotxes en les interseccions constants, etc. Cal donar més prioritat 

a la mobilitat en bicicleta, i si cal, anar en detriment d’aparcaments per a cotxes en 

la calçada. Per exemple, en la nova rotonda al Carrer Vives i Vidal no s’ha aprofitat 

per fer un carril bici segregat i s’hagués pogut fer. De Cal Font a la Universitat es 

podria fer una via per bicicletes. 

 

• S’ha d’apostar per un ús de la bicicleta més quotidià, com per exemple, per anar 

a la feina, com un mitjà de transport i no només com un mitja d’esbarjo (per 

passejar), per això és fonamental la connectivitat de la xarxa de bicicleta. Cal 

promoure carrils bici fora de la vorera i segregats de la calçada de la resta de 

vehicles. Les bicicletes no han de conviure amb els vianants, i l’exemple clar és el 
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carril bicicleta del Passeig Mossèn Verdaguer, que caldria traslladar-lo a la 

calçada, i si pogués ser amb diferenciació de nivell, o com a mínim amb elements 

de separació per seguretat. 

 

• Amb aquesta lògica de promoure un ús més quotidià caldria facilitar l’accés en 

bicicleta als equipaments esportius, com per exemple, al poliesportiu nou de 

Les Comes, on es podria fer arribar algun carril bici. També es valora que s’hauria 

de fer un esforç per connectar totes les escoles de primària per promoure i 

fomentar l’ús de la bicicleta entre els infants i reduir l’ús del cotxe per part de les 

famílies a l’hora de portar els infants a l’escola. També caldria connectar millor la 

xarxa de bicicletes amb els Instituts. Per exemple, l’Institut Pere Vives, i 

l’Institut Milà i Fontanals a través del pont de Fàtima i del Pont de l’Infinit, es 

pot arribar al Parc de Valldaura però manca la bona connexió del Parc al 

Passeig Mossèn Jacint Verdaguer. 

 

• El fet que el carrer tinguin pendents, i sigui de baixada o de pujada és important, 

perquè en els carrers de pujada, on les bicicletes van més lentes, els vehicles 

tenen menys paciència per circular a la velocitat de la bicicleta, per tant, en 

carrers com el carrer Balmes es proposa fer carrils bici segregats i a la calçada 

per evitar la convivència amb els cotxes. 

 

• S’apunta que la xarxa de bicicleta proposada ofereix una bona connexió est - 

oest, però no una bona connexió nord – sud, i per això s’apunta que es podria 

promoure la connexió nord – sud en bicicleta a través de la Carretera de Manresa 

que té un pendent suau. 

 

Seguretat en l’ús de la bicicleta 

 

• Un dels factors de risc per a les bicicletes són les rotondes, especialment en 

aquelles rotondes amb dos carrils de circulació en que els vehicles circulen a més 

velocitat. Caldria treballar i buscar solucions segures per a les persones que van 

en bicicleta. Es podria disposar d’un carril bici diferenciat a les rotondes perquè 

arrancar de cero amb els cotxes venint a una certa velocitat és complicat. Per 

exemple, la rotonda de l’Avinguda Pau Casals amb dos sentits de circulació i 

mala visibilitat és força perillosa. La xarxa de bicicletes presenta alguns punts 

conflictius (perillosos), com per exemple, a la zona de Funosa. La seguretat és un 

element clau si es vol promoure l’ús de la bicicleta. 
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Aparcaments de bicicletes segurs 

• Un dels problemes importants per a l’ús de la bicicleta són els aparcaments. Es 

proposa disposar d’aparcaments segurs per a bicicletes, per exemple, a 

l’aparcament de la Plaça de Cal Font, però també a l’estació, o en els 

equipaments on moltes persones es podrien desplaçar en bicicleta (escoles, 

Instituts, esportius, culturals, cívics, etc.), com per exemple el poliesportiu de 

Les Comes. Però a més, s’observa que moltes persones viuen en pisos petits a 

Igualada i no sempre hi ha prou lloc als habitatges per deixar la bicicleta, per això 

es proposa disposar d’aparcaments segurs, tipus bici-box on poder deixar les 

bicicletes de manera segura. 

 

Connexió en bicicleta d’Igualada amb els municipis de l’entorn 

• S’apunta que si es realitza una veritable pacificació del centre i la ciutat d’Igualada 

en general, és més important vetllar per un bon accés en bicicleta amb la resta 

de municipis de l’entorn d’Igualada que dintre d’Igualada mateix, amb 

Vilanova del Camí, amb Santa Margarita de Montbui, amb Òdena, i amb els 

polígons industrials de l’entorn, on moltes persones es desplacen per anar a 

treballar. Aquests desplaçaments als municipis de l’entorn s’haurien de fer en 

condicions segures. S’assenyala que per exemple, a Vilanova del Camí tant per 

Funosa com pel Tanatori es podrien habilitar alguns carrils bici. Enllaçar amb 

els altres municipis però també amb barris com el Sant Crist, i la Via Verda que està 

a Sant Genís. 
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Mobilitat en 
transport públic 
 

 
 

 
Canviar el sistema de numeració de les línies  
 

• Es proposa nomenar les línies de bus de manera més entenedora (actualment 

són números i lletres i és un sistema que genera confusió). No hi ha tantes línies de 

bus i per un usuari esporàdic representa una barrera conèixer quina és la línia que 

necessita. Un sistema basat només en números podria ser més fàcil de memoritzar. 

 
Millorar la informació i senyalització 
 

• Cal millorar la informació que es dona a les parades. Actualment si una parada 

no disposa de marquesina la informació dels horaris de pas es posen en una 

enganxina que no es fàcil de consultar ja que és circular Aquestes dificultats de 

consulta representen una primera barrera i moltes persones desisteixen d'agafar el 

transport públic perquè no tenen una informació clara.  

• Com a propostes per millorar la informació es proposa habilitar displays 

interactius en marquesines per saber quan triga, i quan trigaràs en arribar. Potser 

ara és una solució cara però tot sembla indicar que el futur va cap aquí.  Una 

alternativa més econòmica podria ser crear una APP i que la gent pugui 

consultar horaris, temps que triga en arribar, etc.. també podria servir  per 

demanar l'aturada del bus  o fins i tot per fer el pagament. 

 
Itineraris de bus i connectivitat 
 
 

• Atès que els itineraris del bus estan dissenyats de forma circula  la percepció 

ciutadana és que es triga molta estona per fer els trajectes. Per això proposen 

valorar la idoneïtat de plantejar itineraris més nord-sud i est-oest per no haver 

de fer tota la volta al municipi. 
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• Caldria estudiar la possibilitat de connectar amb transport públic el municipi 

d’Òdena així com els polígons de les Gavarreres  i la Riera de Castellolí. Es 

tracta de polígons que queden molt apartats de la trama urbana i on es desplaça 

molta gent. 

 

 
Facilitar la intermodalitat  
 
 

• Cal facilitar intermodalitat amb el servei de tren i amb la Hispano igualadina.  

Actualment ja s’intenta facilitar aquest intercanvi modal  però no s'aconsegueix. Cal 

ajustar millor els horaris dels diversos transports. S'evitaria cotxes a l'estació i 

possibilitaria anar en bus en comptes de cotxe. S'evitaria també el trànsit pel 

passeig de la Hispano igualadina. 

 

Millorar la comoditat de les parades 
 

• Cal ubicar bancs a les parades per fer més còmode l'estona d'espera. Cal 

estudiar bé on es posen les parades  ja que de vegades movent-la uns metros més 

enllà es podria guanyar espai per poder posar bancs. 

 
Seguretat en el pas a nivell 
 
 

• Caldria un pas per vianants  elevat (escala) en el pas a nivell que hi ha amb la 

via del tren. L'ideal seria eliminar-lo soterrant la via, però sinó es pot fer o és massa 

car, caldria un pas segur. 
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Mobilitat en 
vehicle privat 
 

 
 

La jerarquització de la xarxa hauria de ser més ambiciosa 

 

• La proposta de jerarquització és molt semblant a la que hi ha actualment i es valora 

que és poc propositiva. No acaba de veure's clara quina és l'estratègia per treure 

vehicles. Per exemple el tram de la Rambla que s'ha fet per vianants amb motiu de 

la COVID-19 s'hauria de mantenir per vianants, com a mínim des de Cardenal 

vives fins Plaça del rei. L'objectiu hauria de ser treure cotxes del centre. 

 

• El centre d’Igualada no és un lloc de pas. No hauria d'haver xarxa primària 

creuant el centre, si es concep que la gent que hi va ho fa per comprar, lleure, etc. 

El centre hauria de quedar lliure de xarxa primària per vehicles. 

 

• Els carrers Òdena i Sant Josep per sota del passeig, podrien passar a formar 

prat de la xarxa secundaria o local i veïnal. 

 

 

Controlar excessos de velocitat 

 

• La xarxa primària no s'ha d'entendre com vies per córrer. Son vies amples i cal 

limitar excessos de velocitat. El passeig Verdaguer és problemàtic en això. Hi ha 

dos carrils però només un s'utilitza com a vial ràpid. Es una arteria important i caldria 

regular la velocitat per fer-ho més agradable i segur.  Per exemple es podria posar 

un carril en cada sentit només. 

 

• Altres carrers on es circula molt ràpid són la pujada de carretera de Manresa on 

cal pensar mesures o revisar aparcaments en aquella zona, el carrer Sant Magí, 

creuament amb Dr Lledó i Ferran Antequera on caldria posar per exemple 

passos elevats o al carrer Salut, tot i que és menys transitat. Al carrer Trobadiners 

també es circula molt ràpid així com a l’avinguda Barcelona amb carretera 

Manresa.  
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• Un altre sistema per frenar velocitat es posar càmeres als semàfors tot i que s’és 

conscient que són molt cares. 

 

 
Punts conflictius 

 

• Pel que fa a l’avinguda Barcelona es valora que cal millorar la senyalització, ja 

que ara l’enllumenat és amb leds i no es veuen els passos de vianants, hi ha arbres 

que tapen visibilitat, etc i són zones d'escoles. Cal deixar lliures els passos de 

vianants per millorar la visibilitat de vehicles i vianants. Hi ha sistemes de 

enllumenat intel·ligent i no cal il·luminar més per no generar molèsties al veinat. 

 

• Els carrers que tenen girs de 90º amb molta velocitat, sense visibilitat i amb 

pas de vianants són insegurs. Cal posar elements de seguretat. Un exemple 

és carrer Trobadiners amb Carretera de Manresa i av Balmes 

 

 

Promoure el vehicle compartit 

 

• Es podrien impulsar accions per promoure el vehicle compartit o de car sharing 

com alternativa al vehicle privat. 
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Aparcament 

 
 

Reducció de l’aparcament en superfície 

 

• Retornar als vianants els drets que li van prendre els cotxes. La ciutat és per 

viure i cal donar prioritat als vianants, crear voreres amples i si sobra espai, posar 

aparcament. Actualment no som una ciutat amable.  

 

• El model cap a on està tendint Igualada és a facilitar solars destinats a places 

d’aparcaments. Es valora que caldria reduir l'aparcament en superfície gratuït. 

Per exemple av Balmes, C/Masquefa, C/ Pau muntades, av Verge de la Pietat, 

són nodes comercials que podrien tenir una certa centralitat, però per això 

caldria treure places d’aparcament. El Pla hauria de ser valent a l’hora de proposar 

treure aparcament allà on calgui així com facilitar alternatives pels veïns i 

veïnes. 

 

• Al passeig Verdaguer es podria treure l' aparcament que dona a la part de dins 

del passeig ja que és molt incòmode i guanyar espai per posar el carril bici segregat. 

 

• Hi ha qui valora que manca un pla d'aparcaments soterrats al Pla, tot i que des de 

l’ equip redactor s’assenyala que els existents no omplen tota l’oferta que tenen per 

la qual cosa no el valoren necessari. En canvi si que es preveuen aparcaments en 

les noves construccions d’habitatges. Hi ha habitatges antics que no tenen places i 

cal estudiar on calen places d'aparcament i en el cas que sigui necessari 

pensar la millor alternativa  
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Evitar circulació de vehicles per efecte de les places blanques de residents 

 

• Molts cotxes estan circulant per buscar aparcament. Cal diferenciar l’ aparcament 

de veïns i l’aparcament de la gent que es mou dins de la ciutat en cotxe. No 

cal que els aparcaments estiguin al centre de la ciutat però calen places perquè hi 

ha gent que treballa fora d'igualada i necessita cotxe. La zona blava no és una 

opció pels veïns i la gent volta buscant places gratuïtes. 

 

Combatre les indisciplines 

 

• Hi ha molts cotxes que aparquen a les voreres. La gent és molt indisciplinada. Per 

exemple  a carres comercials com carrer Tarragona amb Plaça de Mestre Just 

la gent aparca malament per fer petites compres i caldria instal·lar pilones per 

evitar que estacionin a la vorera. 

 

• La zona de Les Comes, i av Països Catalans  són zones d’oci  que queden 

allunyades i normalment es va en cotxe i s'aparca malament. Cal regular 

d'alguna manera perquè la gent actua amb impunitat. Caldria posar normes més 

restrictives i reconduir el flux de cotxes cap al pàrquing de l'hospital. Per 

exemple es podria impulsar una campanya amb els comerços que faciliti  

descomptes, etc  

 

Zona blava en zones comercials 

 

• Al passeig es pot aparcar en zona blava, però en canvi al carrer Magi  i av 

Barcelona que també són zones comercials no n'hi ha. 

 

Eliminar aparcament del centre de la ciutat 

 

• S’observa, que si es treuen aparcaments del centre de la ciutat i es posa “més 

difícil accedir en cotxe al centre, les persones s’acostumaran més a anar a peu o 

en bicicleta. Mentre no es treguin els aparcaments del centre difícilment es 

promourà una major mobilitat a peu i en bicicleta. 
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Fer aparcaments dissuasius  

• Es proposa intentar fer alguns aparcaments dissuasius fora del centre de la 

ciutat per intentar que la gent s’acostumi a aparcar fora del centre i accedeixi al 

centre caminant o en bicicleta, mitjançant uns bons itineraris per a vianants i 

bicicletes. 

 

Altres temes 

 

En general totes les propostes semblen bé, però manca ambició 

• Es valora que a nivell general les propostes fetes estan ben orientades i es 

comparteixen, i en tot cas s’assenyala que es podria ser més ambiciosos i fer 

propostes més agosarades a favor de la mobilitat a peu i en bicicleta i la 

pacificació dels carrers de la ciutat, fent així d’Igualada una ciutat amable per la 

gent que hi viu. Cal prioritzar la mobilitat sostenible especialment amb el 

context actual d’emergència climàtica. 

 

Major intervenció de la policia local 

• Un element que es considera clau per a una bona mobilitat és que la policia local 

faci complir la normativa, perquè s’identifiquen moltes conductes incíviques 

(aparcament sobre la vorera), però també perilloses d’alguns conductors/es (excés 

de velocitat, o saltar-se semàfors en vermell). Cal ser més estrictes amb els vehicles 

aparcats a la vorera perquè treuen lloc als vianants. 
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ANNEX 3 PROCÉS D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA 



PROPOSTES RECOLLIDES A LES REUNIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PMUS D'IGUALADA

NÚM . 
PROPOSTA ENTITAT VEÏNAL ÀMBIT DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA OPINIÓ EQUIP REDACTOR PROPOSTA EQUIP 

REDACTOR
PROPOSTA 

AJUNTAMENT

1 Veïnal Poble sec Aparcament Proposen fer places d'aparcament per a motocicletes a la via pública, a diferents 
espais, per tal de garantir la mobilitat dels vianants a les voreres de forma segura. S'accepta Fer una fitxa descriptiva 

acceptant la proposta

2 Jordi Claramunt Rovira Tots els àmbits Igualada ciutat 30: proposa que a tota la ciutat es prohibeixi circular a una velocitat 
superior a 30 km/h S'accepta Adaptar fitxa existent

3 Jordi Claramunt Rovira Vianants i bicicletes Recuperar la via del tren del passeig i fer la via "ecomobilitat": recuperar el carril 
del tren i l'espai dedicat a l'aparcament de vehicles per a vinants i cicclistes S'accepta Fitxa d'estudi per valorar la 

vaibilitat 

4 Jordi Claramunt Rovira Vianants i bicicletes Transformar la Rambla en zona de vianants S'accepta
Incloure la Rambla en fitxa 
ambits 30, que connecta 
dues zones 30

5 Jordi Claramunt Rovira Circulació Reduïr a 30km/h la velocitat als carres d'entrada a la ciutat, exemple l'Avda. 
d'Angel Guimerà No s'accepta Son xarxa principal

6 Jordi Claramunt Rovira Circulació Modificació del sentit de circulació de l'Avda. Emili Vallès No s'accepta No es considera prioritari 
en el marc del PMUS

7 Jordi Claramunt Rovira Tots els àmbits i circulació 
de vehicles

Reduïr a 30km/h la velocitat a tota la ciutat , proposta especifica de modificació a 
la cruïlla: Joan Maragall/ Avda. Balmes/Avda. Gaudi/ carretera de Manresa S'accepta Son xarxa principal, es 

recollirà a fitxa jerarquia

8 Santi Cahner Gallastegui
Urbanisme de la  nova 
plaça davant l'Institut 
Badia i Margarit

Diferents temes relacionats amb les obres d'urbanització de la plaça Ja està recollida al PMUS Ja està recollida al PMUS

9 Santi Cahner Gallastegui Bicicletes Connexió del carril bici del Passeig amb l'Anella verda al costat de l'Institut Badia i 
Margarit Ja està recollida al PMUS Ja està recollida al PMUS

10 Desconegut General Considera que el PMUS no millora la ciutat Sense opinió

11 Veïnal Poble sec Aparcament Eliminació d'aparcament del Passatge Colomer per ampliar voreres S'accepta Ja està recollida al PMUS

12 Veïnal Poble sec Vianants Arranjament de voreres dels carrers:  Passatge Colomer, Carme Verdaguer, la 
Salut, Òdena i Sant Francesç d'Assís S'accepta Ja està recollida al PMUS

13 Veïnal Poble sec Seguretat viària Senyalitzar el pas de vianants de tots els centres educatius amb panell informatiu 
lluminós vertical i horitzontal a terra S'accepta Inclós a la fitxa de camins 

escolars

14 Veïnal Poble sec Seguretat viària Contemplar linia de treball per fer proposta de carril bici per connectar tots els 
centres educatius amb els principals punts de la ciutat S'accepta Ja està recollida al PMUS

15 Veïnal Poble sec Seguretat viària Millores a la carretera de Manresa Fora del PMUS Depen de l'Ajuntament 

16 Veïnal Poble sec Aparcament Acondicionament del parking de la Sagrada Familia Fora del PMUS Depen de l'Ajuntament 

17 Procés de participació Mobilitat a peu Fer carrers esclussius de vianants : La Rambla, carrer Òdena i carrer Sant Pau , a 
la part baixa S'accepta A recollir a la fitxa de 

vianants i viaria

18 Procés de participació Mobilitat a peu Reduïr la velocitat dels cotxes construïnt passos de vianants elevats S'està redactant el PLSV i 
s'estudiarà allà Condicionat al PLSV

19 Procés de participació Mobilitat a peu Col.locar càmares de control fotogràfic a Adva. Balmes i el carrer Trobadiners, per 
reduir la velocitat o no respectar semàfors

S'està redactant el PLSV i 
s'estudiarà allà Condicionat al PLSV



NÚM . 
PROPOSTA ENTITAT VEÏNAL ÀMBIT DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA OPINIÓ EQUIP REDACTOR PROPOSTA EQUIP 

REDACTOR
PROPOSTA 

AJUNTAMENT

20 Procés de participació Mobilitat a peu Disposar de voreres mes amples i evitar que els cotxes aparquin a sobre, exemple 
el Passatge Colomer Forma part de l'àmbit 30 Ja està recollida al PMUS

21 Procés de participació Mobilitat a peu Fer guals accessibles a les dues voreres extremes i millorar el manteniment per 
evitar paviments lliscants, exemple Passeig Mossèn Cinto Verdaguer Fora del PMUS Depen de l'Ajuntament 

22 Procés de participació Mobilitat en bicicleta Facilitar la mobilitat en bicicleta, nous carrils bici a la rotonda del carrer Vives i 
Vidal i de Cal Font a la Universitat Ja està recollida al PMUS Ja està recollida al PMUS

23 Procés de participació Mobilitat en bicicleta Promoure carrils bici fora de la vorera i segregats de la calçada, exemple carril bici 
de Passeig Mossèn Cinto Verdaguer Ja està recollida al PMUS Ja està recollida al PMUS

24 Procés de participació Mobilitat en bicicleta Facilitar l'accés en bicicleta als equipaments esportius des de les escoles i instituts Ja està recollida al PMUS Ja està recollida al PMUS

25 Procés de participació Mobilitat en bicicleta Promoure carrils bici  segregats de la calçada als carrers en pujada exemple carrer 
Balmes S'accepta A recollir a la fitxa de xarxa 

ciclable i xarxa de vehicles

26 Procés de participació Mobilitat en bicicleta Promoure la connexió nord-sud amb carrils bici a través de la carrtera de Manresa No s'accepta Velocitat limitada a 30 i bici 
per calçada

27 Procés de participació Mobilitat en bicicleta
Promoure la seguretat de circulació de bicicletes a les rotondes , amb carril bici 
diferenciat i separat dels cotxes, exemple  rotonda de la Avinguda Pau Casals i la 
de la zona de la Funosa

Només a la xarxa bàsica que 
tingui carril bici

Depén de la capacitat 
inversora de l'Ajuntament , 
al PMUS s'han recollit 
propostes que poden 
considerar-se una primera 
fase per extendre 
l'actuació a tota la ciutat 

28 Procés de participació Mobilitat en bicicleta Ampliar la dotació d'aparcaments de bici segurs i disposar d'aparcaments de tipus 
bici-box Ja està recollida al PMUS Afegir a la fitxa

29 Procés de participació Mobilitat en bicicleta Connexió d'Igualada amb els municipis de l'entron en bicicleta Millora la mobilitat en 
bicicleta

Proposta ja recollida al 
PMUS

30 Procés de participació Mobilitat en transport públic  Modificar el recorregut del transport públic , en comptes de circular fer-lo est-oest S'accepta
Fitxa nova d'estudi 
d'aquestes propostes de 
transport

31 Procés de participació Mobilitat en transport públicMillorar la informació i la senyalització amb displays interactius S'accepta
Fitxa nova d'estudi 
d'aquestes propostes de 
transport

32 Procés de participació Mobilitat en transport públicCanviar el sistema de numeració de les línies S'accepta
Fitxa nova d'estudi 
d'aquestes propostes de 
transport

33 Procés de participació Mobilitat en transport públicEstudiar la idoneitat de plantejar linies de transport nord--sud i est-oest per tal de 
reduïr els temps dels trajectes S'accepta

Fitxa nova d'estudi 
d'aquestes propostes de 
transport

34 Procés de participació Mobilitat en transport públicNova línia que connecti amb Òdena , el polígon les Gavarreres i la Riera de CastelloS'accepta
Fitxa nova d'estudi 
d'aquestes propostes de 
transport

35 Procés de participació Mobilitat en transport públicMillorar la intermodalitat amb FGC i servei interurbà S'accepta Proposta ja recollida al 
PMUS

36 Procés de participació Mobilitat en transport públicUbicar bancs a les parades S'accepta Proposta ja recollida al 
PMUS

37 Procés de participació Mobilitat en transport públicDisposar d'un pas per vianants elevat al pas a nivell que hi ha a la via de FGC No s'accepta Hi ha projecte de 
soterrament

38 Procés de participació Mobilitat en vehicle privat
Modificar la jerarquització de la xarxa viària proposada per treure vehicles del 
centre de la ciutat exemple carres Òdena i Sant Josep que passin a xarxa 
secundària o local

S'accepta Plànol de nova jerarquia



NÚM . 
PROPOSTA ENTITAT VEÏNAL ÀMBIT DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA OPINIÓ EQUIP REDACTOR PROPOSTA EQUIP 

REDACTOR
PROPOSTA 

AJUNTAMENT

39 Procés de participació Mobilitat en vehicle privat
Controlar l'excés de velocitat a la xarxa viària: Passeig Verdaguer, carrtera de 
Manresa, carrer Sant magí , Dr. Lledó i Ferran Antequera, carrer Trobadiners i 
Avinguda Barcelona amb carretera de Manresa

S'accepta Condicionat al PLSV

40 Procés de participació Mobilitat en vehicle privat
Millorar la senyalització per tal que resultin més visibles els passos de vianants, 
com per exemple Avinguda de Barcelona, carrer Trobadiners amb carretera de 
Manresa i Avinguda Balmes 

S'accepta

Condicionat al PLSV. Al 
PMUS ja es recullen 
millores de passoas de 
vianants

41 Procés de participació Aparcament Reduïr l'aparcament en superficie gratuït : Avda. Balmes, c/ Masquefa, c/ Pau 
Montades, Avda. Verge de la Pietat No s'accepta No formen part de les 

zones d'actuació prioritaria

42 Procés de participació Aparcament Eliminar aparcament del Passeig Mossèn Cinto Verdaguer per dedicar-lo a carril-
bici Idem 3 Idem 3

43 Procés de participació Circulació Evitar la circulació de vehicles que busquen plaça d'aparcament en zona blanca S'accepta

Es proposa transformar 
aquests aparcaments en 
regulats que evitin 
l'atracció d'aparcaments al 
centre de la ciutat.  
Proposar estudi 
d'aparcaments a la ciutat

44 Procés de participació Aparcament Combatre la indisciplina d'aparcament de cotxes sobre les voreres. Carrer 
Tarragona amb Plaça de Mestre Just, Les Comes i Avda dels països Catalans

Una proposta està dedicada 
a l'increment de la vigilància

Proposta ja recollida al 
PMUS

45 Procés de participació Aparcament Establir zona blava en zones comercials : carrer Magí i Avda. de Barcelona Proposta ja recollida al 
PMUS

46 Procés de participació Aparcament Treure aparcaments del centre de la ciutat S'accepta Proposta ja recollida al 
PMUS

47 Procés de participació Aparcament Fer aparcaments disuasius fora del centre de la ciutat S'accepta Proposta ja recollida al 
PMUS

48 Procés de participació Altres temes Les propostes presentades semblen bé pero manca ambició Sense opinió

49 Procés de participació Altres temes Es demana major intervenció de la policia local per fer complir la normativa i evitar 
conductes incíviques

Proposta ja recollida al 
PMUS

50

Aportacions de correu 
electrònic AEMA 
(Associació d'esclerosi 
mùltiple de l'Anoia)

Aparcament Es demana regular l'aparcament als carrers de la ciutat Proposta ja recollida al 
PMUS

51 Aportacions de correu 
electrònic Mobilitat en transport públicEstudiar la idoneitat de plantejar linies de transport nord--sud i est-oest per tal de 

reduïr els temps dels trajectes 
S'ha d'estudiar la viabilitat de 
la proposta Estudi Transposrt públic

52 Aportacions de correu 
electrònic Albert Rossell Mobilitat a peu Ampliar la vorera del carrer Sant Vicenç i les rajoles del passeig per evitar que 

rellisquin en cas de pluja
Millora la seguretat dels 
vianants

Proposta ja recollida al 
PMUS

53 Aportacions de correu 
electrònic Albert Rossell Mobilitat en vehicle privat

Millorar les connexions nord-sud amb vehicle privat, proposa canvis a la entrada 
de la Ronda Sud i l'avinguda de Balmes i que la carrtera de Manresa tingui doble 
sentit de circulació des de avinguda de Barcelona fins a Balmes

No s'accepta Estudiat al  PMUS

54 Aportacions de correu 
electrònic Albert Rossell Altres temes Disposar de mes punts de càrrega per vehicles elèctrics Proposta ja recollida al 

PMUS

Depén de la capacitat 
inversora de l'Ajuntament , 
al PMUS s'han recollit 
propostes que poden 
considerar-se una primera 
fase per extendre 
l'actuació a tota la ciutat 
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55 Aportacions de correu 
electrònic Albert Rossell Altres temes Incrementar els aparcaments per bicicleta Proposta ja recollida al 

PMUS

Depén de la capacitat 
inversora de l'Ajuntament , 
al PMUS s'han recollit 
propostes que poden 
considerar-se una primera 
fase per extendre 
l'actuació a tota la ciutat 

56 Aportacions de correu 
electrònic Albert Rossell Altres temes Regular lùs dels patinets elèctrics, sempre amb casc i circular per calçada mai per 

vorera
Millora la seguretat dels 
vianants

Proposta de modificació de 
l'ordenança de circulació. 
Cal que l'Ajuntament ho 
confirmi si ja està fet.

57 Aportacions de correu 
electrònic Albert Rossell Altres temes Millorar les noves línies d'autobus Facilita l'ús del transport 

públic Estudi Transposrt públic

58 Aportacions de correu 
electrònic Anna Mobilitat en vehicle privat Denùncia altes velocitats de cotxes i motos, carrers Carles Riba, capità Muntaner i 

Abat Oliva Sense opinió Trametre la deùncia a 
l'Ajuntament

59 Aportacions de correu 
electrònic Anna Aparcament Denùncia cotxes aparcats a les voreres i passos de vianants Sense opinió Trametre la deùncia a 

l'Ajuntament

60 Aportacions de correu 
electrònic Anna Mobilitat a peu Denúncia voreres sense rebaix Sense opinió Trametre la deùncia a 

l'Ajuntament

61 Aportacions de correu 
electrònic Anna Mobilitat en bicicleta Denùncia circulació de bicicletes i patinets per les voreres Sense opinió Trametre la deùncia a 

l'Ajuntament

62 Aportacions de correu 
electrònic Anna Altres temes Denúncia manac d'arbarta als carrers principals Sense opinió Trametre la deùncia a 

l'Ajuntament

63 Aportacions de correu 
electrònic Anna Altres temes Denúncia contaminació acústica d'industries , vehicles muncipals de neteja i 

recollida d'escombreries i treballs de jardineria Sense opinió Trametre la deùncia a 
l'Ajuntament

64 Aportacions de correu 
electrònic Anna Mobilitat en vehicle privat Excessius vehicles a les hores punta d'accés als Maristes Sense opinió Trametre la deùncia a 

l'Ajuntament

65 Aportacions de correu 
electrònic Anna Altres temes Manca de manteniment adequat de la senyalització horitzontal Sense opinió Trametre la deùncia a 

l'Ajuntament

66 Aportacions de correu 
electrònic Anna Mobilitat a peu Manca de manteniment a les voreres Sense opinió Trametre la deùncia a 

l'Ajuntament

67 Aportacions de correu 
electrònic Anna Aparcament Denúncia no es respecten les places reservades a PMR Sense opinió Trametre la deùncia a 

l'Ajuntament

68
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en bicicleta

Demana xarxa de bici interconnectat dins d'Igualada : Passeig Verdaguer, 
Avinguda de Barcelona, Avinguda de Catalunya, les Comes, Rec. Implantació de 
plataformes que donin prioritat a les bicisals encreuaments de carrers amb alt 
trànsit

Part ja recollida al PMUS El  PMUS ja proposa una 
xarxa bàsica 

69
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en bicicleta Xarxa de carrils bici per a connectar els municipis de la Conca Millora la mobilitat en 
bicicleta

Proposta ja recollida al 
PMUS

70
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en vehicle privat Construcció d'una rotonda a l'encreuament del Mirasol S'accepta Proposta ja recollida al 
PMUS

71
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en vehicle privat Construcció d'una rotonda a l'encreuament Avda. Barcelona- Pau Casals No s'accepta

72
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Aparcament 
Promoció de l'aparcament soterrat de l'Hospital com a aparcament per la zona 
d'oci de l'Avda. del Països Catalans i Europa, connectada a través de l'actual 
carrer de vianants paral.le al carrer Bèlgica

Dona a conèixer altres 
possibilitats per aparcar

Proposta ja recollida al 
PMUS
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73
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Aparcament Proguessiva substitució de les zones blanques per aparcament soterrat que 
correspongui a un pla d'aparcaments soterrats. No s'accepta

74
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Completar l'accessibilitat de tots els passos de vianants i voravies de la ciutat Millora la seguretat dels 
vianants

Depén de la capacitat 
inversora de l'Ajuntament , 
al PMUS s'han recollit els 
mes prioritaris que pot 
considerar-se una primera 
fase per extendre 
l'actuació a tota la ciutat 

75
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Illa pacificada a 20 km/h Avda. Balmes,Passeig de les Cabres,Cardenal Vives i 
Passeig Verdaguer

Millora la seguretat dels 
vianants

El PMUS ja recull ambit 30 
i es pot estudiar pel futur

76
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Reordenació urbanística Rambla General Vives i Rambla Sant Isidre per fer zona 
de comerç i restauració per a vianants

Millora la seguretat dels 
vianants

Proposta ja recollida al 
PMUS

77
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Conversió en eix de vianants i comercialc/ Masquefa, Avda. Verge d ela Pietat i el 
c/ Pau Montades. Reduïr la velocitat a 20 km/h

Millora la seguretat dels 
vianants

Són eixos que entenem 
que es poden intervenir en 
el moment que l'àmbit es 
transformi a zona 30. 
Donem prioritat en el marc 
del PMUS a la consolidació 
i pacificació de l'entorn del 
centre.

78
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Aparcament Adequació espai entre c/ Tulipes, c/ de les Dàlies i Avda. Pau Casals com a 
aparcament i equipaments verds

És un barri amb dèficit 
d'aparcament, però 
desconec el grau de 
consolidació d'aquest espai. 

No ho considerem prioritari 
en aquest PMUS

79
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Aparcament Limitació dels horaris de càrrega i descàrrega als nuclis residencials i prohibició 
d'estacionar vehicles grans en aquelles zones més d'una hora

Proposta ja recollida al 
PMUS

80
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Construcció de rampes mecàniques per salvar el desnivell a Avda. Balmes i c/ 
Lleida Millora la  mobilitat Depén de la  capacitat 

inversora de l'Ajuntament 

81
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Planificar el barri del Rec amb criteris de mobilitat 100% verda i sostenible Millora la  mobilitat Proposta ja recollida al 
PMUS

82
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu
Construcció d'un pas de vianants al final del passeig Verdaguer per connectar amb 
la estació i eliminar els passos devinants sense semàfor i que no es trobin ubicats 
en una cruïlla del passeig

Idem 3 Idem 3

83
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Aparcament 

Per treure cotxes del centre d’Igualada, eliminar l’accés al pàrquing de la Plaça de 
la Creu. Amb el que hi ha al Passeig de Les Cabres (entrada i sortida) n’hi ha de 
sobres. D’aquesta forma s’aconseguiria una Plaça de la Creu més homogènia i 
més amable

No s'accepta
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84
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu
Pacificació amb plataforma única i amb accés restringit exclusiu per veïns el carrer 
d’Òdena (Passeig-Rambla), el carrer de Sant Josep, la Rambla General Vives i el 
carrer de la Trinitat-Virtut-Pare Mariano.

Millora la  mobilitat Proposta ja recollida al 
PMUS

85
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Creació de la xarxa de camins segurs a l’escola per anar a peu i en bicicleta. 
Pacificació del carrer de la Salut per connectar amb el Gracia Fossas. Millora la  mobilitat Proposta ja recollida al 

PMUS

86
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en vehicle privat Impulsar cooperatives de lloguer de vehicles elèctrics i augmentar els punts 
públics de recàrrega

Proposta ja recollida al 
PMUS

87
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en bicicleta Instal·lar aparcaments segurs de bicicletes Bicibox a espais concorreguts (estació 
de tren i autobusos, equipaments públics,...).

Millora la mobilitat en 
bicicleta Idem abans

88
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en transport públic
Canviar el nom de les línies d’autobús basat només en números (L1, L2, L3,...) 
com a Barcelona, per a una major identificació de cara a l’usuari, i instal·lar 
marquesines a totes les parades.

Simplifica la compresió dels 
usuaris Estudi Transposrt públic

89
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en transport públic Integració de les xarxes, parades i horaris d’autobús urbà a Google Maps i Apple 
Maps aprofitant l’arribada de la digitalització i el 5G.

Simplifica la compresió dels 
usuaris Estudi Transposrt públic

90
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en transport públicAmpliar les freqüències d’autobús dels dissabtes al matí a 20’ com un dia feiner. Millora el servei Estudi Transposrt públic

91
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en transport públic Integrar Òdena dins la xarxa de transport públic de la Conca Millora el servei Estudi Transposrt públic

92
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en transport públic

Creació d’una nova línia d’autobús. En direcció nord: Av. Balmes 2 / Av Barcelona 
/ c. Lleida avall / en arribar al Passeig no pot continuar per Vedruna / gir a 
l’esquerre Ps Verdaguer calçada sud fins Av.Pau Casals / gir a la dreta i baixar per 
Av Pau Casals / Av. Caresmar / Soledat / Teneria / Ps Cabres / Pl. Creu / Rbla. 
Nova / Sant Ferran / final Av.Balmes .Sentit invers: Inici en direcció est:  Plaça 
Castells (davant Escolapis)  / Sant Ferran / Rbla. Nova / Pl. Creu / Psg. Cabres / 
Pl. Rei / Soledat / gir a l’esquerre i pujar per Vedruna davant Mercat / Lleida amunt 
/ Av. Barcelona / Av Balmes avall / gir per Av. Gaudí / Sor Rita Mercader (treure 
aparcament carrer???)  / final Pl. Castells.

Millora el servei Estudi Transposrt públic

93
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en transport públicEstudiar el pas d’una línia del bus Montbui-Vilanova pel carrer del Rec Millora el servei Estudi Transposrt públic

94
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu

Resoldre la mobilitat nord-sud per cadires de rodes: Eixamplar la vorera esquerra 
del carrer d’Òdena (sobre Passeig) fins al carrer Carme Verdaguer (limitar a 20 
Km/h la velocitat d’aquell carrer, si cal amb bandes rugoses). Amb plataforma 
única, girar a l’esquerra fins al carrer Santiago Rusiñol (que no té cap porta 
d’entrada en tot el tram d’escales)  on hi hauria un elevador amb ample i capacitat 
suficient per a cadires de rodes i cotxets. S’arriba al c. La Salut, que cal modificar 
amb plataforma única, traient aparcament, canvi de sentit de circulació i ús 
exclusiu per a veïns (camí segur Escola G. Fosses, i també el Monalco que 
sempre ha portat molts problemes). Així s’arriba a l’Av. Barcelona.

Millora l'accessibilitat per 
PMR 

EL PMUS ja preveu aquest 
espai com zona 30, amb 
totes les actuacions 
urbanístiques 
corresponents per a la 
millora de l'accessibilitat i 
la pacificació de l'entorn.
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95
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Convertir a plataforma única carrer de la Torre entre Sant Magí i  Caterina. No s'accepta Ja disposa de vorera

96
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en vehicle privat Modificar l’enllaç de la rotonda del carrer Doctor Pasteur-Av. Catalunya perquè 
connecti amb l’autovia A-2 S'accepta

97
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en transport públic
Instal·lació de pantalles led a les principals, i posteriorment a la resta, marquesines 
d’autobús per tal d’indicar quins seran els propers serveis que hi passaran per allà 
i quan ho faran.

Millora la comprensió dels 
usuaris Estudi Transposrt públic

98
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat en transport públic

Impuls al soterrament definitiu de l’estació de FGC i el pas a nivell que permetria 
una reconversió de l’espai entre l’Av. Pau Casals i l’Av. Montserrat per instal·lar-hi 
més places d’aparcament (incloent noves places P+R exclusives als usuaris del 
transport públic), equipaments verds i un intercanviador entre transport urbà i 
interurbà a més de suprimir l’ineficient pas soterrat que va d’una banda de l’estació 
a l’altra

Millora la  mobilitat

Depen de la capacitat 
inverssora de FGC.  Ja 
recollit al PMUS 
Supramunicipal

99
Aportacions de correu 
electrònic Grup Municipal 
Igualada Som-hi

Mobilitat a peu Unir els carrers Capellades i Calaf en línia recta per sobre el solar de darrere la 
Sagrada Família i reordenar l’espai públic de la zona de la plaça de la Sardana Millora la  mobilitat

Aquesta obertura de vial ja 
es preveu en el 
planejament vigent 
d'Igualada. Tot i que 
aquest eix milloraria la 
connectivitat d'aquest 
itinerari no és una prioritat 
del PMUS



AL.LEGACIONS DEL PROCÉS D'IFORMACIÓ PÚBLICA  DEL PMUS D'IGUALADA

NÚM . 
PROPOSTA ENTITAT ÀMBIT DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA OPINIÓ EQUIP REDACTOR PROPOSTA EQUIP REDACTOR PROPOSTA AJUNTAMENT

1  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat en bicicleta

Demana xarxa de bici interconnectat dins d'Igualada : Passeig Verdaguer, Avinguda 
de Barcelona, Avinguda de Catalunya, les Comes, Rec. Implantació de plataformes 
que donin prioritat a les bicis als encreuaments de carrers amb alt trànsit

Millora la mobilitat en bicicleta El  PMUS ja proposa una xarxa bàsica 

2  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat en bicicleta Xarxa de carrils bici per a connectar els municipis de la Conca Millora la mobilitat en bicicleta Proposta ja recollida al PMUS

3  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Aparcament 

Promoció de l'aparcament soterrat de l'Hospital com a aparcament per la zona d'oci 
de l'Avda. del Països Catalans i Europa, connectada a través de l'actual carrer de 
vianants paral.le al carrer Bèlgica

Dona a conèixer altres possibilitats per 
aparcar Proposta ja recollida al PMUS

4  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Aparcament Proguessiva substitució de les zones blanques per aparcament soterrat que 

correspongui a un pla d'aparcaments soterrats.
Modifica els plans previstos per 
l'Ajuntament

5  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu Completar l'accessibilitat de tots els passos de vianants i voravies de la ciutat Millora la seguretat dels vianants

Depén de la capacitat inversora de l'Ajuntament , al 
PMUS s'han recollit els mes prioritaris que pot 
considerar-se una primera fase per extendre 
l'actuació a tota la ciutat 

6  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu Illa pacificada a 20 km/h Avda. Balmes,Passeig de les Cabres,Cardenal Vives i 

Passeig Verdaguer Millora la seguretat dels vianants El PMUS ja recull ambit 30 i es pot estudiar pel 
futur

7  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu Reordenació urbanística Rambla General Vives i Rambla Sant Isidre per fer zona de 

comerç i restauració per a vianants Millora la seguretat dels vianants Proposta ja recollida al PMUS

8  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu Conversió en eix de vianants i comercialc/ Masquefa, Avda. Verge d ela Pietat i el c/ 

Pau Montades. Reduïr la velocitat a 20 km/h Millora la seguretat dels vianants

Són eixos que entenem que es poden intervenir en 
el moment que l'àmbit es transformi a zona 30. 
Donem prioritat en el marc del PMUS a la 
consolidació i pacificació de l'entorn del centre.

9  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Aparcament Adequació espai entre c/ Tulipes, c/ de les Dàlies i Avda. Pau Casals com a 

aparcament i equipaments verds

És un barri amb dèficit d'aparcament, 
però desconec el grau de consolidació 
d'aquest espai. 

No ho considerem prioritari en aquest PMUS

10  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu Construcció de rampes mecàniques per salvar el desnivell a Avda. Balmes i c/ Lleida Millora la  mobilitat

Tot i que són carrers amb fort pendent es considera 
no assumible la inversió. A l'actualitat ja existeixen 
altres itineraris que permeten salvar aquests 
desnivells. (l'ascensor del Parc Valldaura, les 
escales del C/ Sant Magí,...)

11  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu

Construcció d'un pas de vianants al final del passeig Verdaguer per connectar amb la 
estació i eliminar els passos devinants sense semàfor i que no es trobin ubicats en 
una cruïlla del passeig

Millora la  mobilitat D'acord amb la millora de la cruïlla entre Avda Pau 
Casals i el Passeig Verdaguer (accés a l'estació) 

12  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Aparcament 

Per treure cotxes del centre d’Igualada, eliminar l’accés al pàrquing de la Plaça de la 
Creu. Amb el que hi ha al Passeig de Les Cabres (entrada i sortida) n’hi ha de 
sobres. D’aquesta forma s’aconseguiria una Plaça de la Creu més homogènia i més 
amable

Aparcament No ho considerem prioritari en aquest PMUS

13  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu

Pacificació amb plataforma única i amb accés restringit exclusiu per veïns el carrer 
d’Òdena (Passeig-Rambla), el carrer de Sant Josep, la Rambla General Vives i el 
carrer de la Trinitat-Virtut-Pare Mariano.

Millora la  mobilitat Proposta ja recollida al PMUS

14  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu Creació de la xarxa de camins segurs a l’escola per anar a peu i en bicicleta. 

Pacificació del carrer de la Salut per connectar amb el Gracia Fossas. Millora la  mobilitat en vehicle privat Proposta ja recollida al PMUS

15  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat en vehicle privat Impulsar cooperatives de lloguer de vehicles elèctrics i augmentar els punts públics 

de recàrrega Millora la  mobilitat Proposta ja recollida al PMUS

16  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat en bicicleta Instal·lar aparcaments segurs de bicicletes Bicibox a espais concorreguts (estació de 

tren i autobusos, equipaments públics,...). Millora la mobilitat en bicicleta Proposta ja recollida al PMUS

17  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat en transport públic

Canviar el nom de les línies d’autobús basat només en números (L1, L2, L3,...) com a 
Barcelona, per a una major identificació de cara a l’usuari, i instal·lar marquesines a 
totes les parades. Instal·lació de pantalles led a les principals, i posteriorment a la 
resta, marquesines d’autobús per tal d’indicar quins seran els propers serveis que hi 
passaran per allà i quan ho faran

Simplifica la compresió dels usuaris

Tot i que l'actual sistema es prou clar. En el 
moment de l'estudi de les linies es pot fer una nova 
proposta de nomenclatura acordada amb la 
ciutadania. Recollir al PMUS estudi del transport 
públic

18  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat en transport públic

Creació d’una nova línia d’autobús. En direcció nord: Av. Balmes 2 / Av Barcelona / c. 
Lleida avall / en arribar al Passeig no pot continuar per Vedruna / gir a l’esquerre Ps 
Verdaguer calçada sud fins Av.Pau Casals / gir a la dreta i baixar per Av Pau Casals / 
Av. Caresmar / Soledat / Teneria / Ps Cabres / Pl. Creu / Rbla. Nova / Sant Ferran / 
final Av.Balmes .Sentit invers: Inici en direcció est:  Plaça Castells (davant Escolapis)  
/ Sant Ferran / Rbla. Nova / Pl. Creu / Psg. Cabres / Pl. Rei / Soledat / gir a l’esquerre 
i pujar per Vedruna davant Mercat / Lleida amunt / Av. Barcelona / Av Balmes avall / 
gir per Av. Gaudí / Sor Rita Mercader (treure aparcament carrer???)  / final Pl. 
Castells.

Millora el servei

Amb el dimensionat actual de transport urbà 
mancomunat es considera adequat el tipus de 
servei que es presta. En un futur a llarg termini, el 
pla identifica espais urbans que podrien millorar 
l'accessibilitat al transport urbà i fa una proposta de 
linia. En aquest moment s'hauria de valorar per part 
de l'empresa de transport la millor optimització de 
les linies del transport mancomunat. Recollir al 
PMUS estudi del transport públic



19  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu

Resoldre la mobilitat nord-sud per cadires de rodes: Eixamplar la vorera esquerra del 
carrer d’Òdena (sobre Passeig) fins al carrer Carme Verdaguer (limitar a 20 Km/h la 
velocitat d’aquell carrer, si cal amb bandes rugoses). Amb plataforma única, girar a 
l’esquerra fins al carrer Santiago Rusiñol (que no té cap porta d’entrada en tot el tram 
d’escales)  on hi hauria un elevador amb ample i capacitat suficient per a cadires de 
rodes i cotxets. S’arriba al c. La Salut, que cal modificar amb plataforma única, traient 
aparcament, canvi de sentit de circulació i ús exclusiu per a veïns (camí segur Escola 
G. Fosses, i també el Monalco que sempre ha portat molts problemes). Així s’arriba a 
l’Av. Barcelona.

Millora l'accessibilitat per PMR 

EL PMUS ja preveu aquest espai com zona 30, 
amb totes les actuacions urbanístiques 
corresponents per a la millora de l'accessibilitat i la 
pacificació de l'entorn.

20  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat en vehicle privat Modificar l’enllaç de la rotonda del carrer Doctor Pasteur-Av. Catalunya perquè 

connecti amb l’autovia A-2 Millora la  mobilitat en vehicle privat Proposta ja recollida al PMUS

21  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat en transport públic

Impuls al soterrament definitiu de l’estació de FGC i el pas a nivell que permetria una 
reconversió de l’espai entre l’Av. Pau Casals i l’Av. Montserrat per instal·lar-hi més 
places d’aparcament (incloent noves places P+R exclusives als usuaris del transport 
públic), equipaments verds i un intercanviador entre transport urbà i interurbà a més 
de suprimir l’ineficient pas soterrat que va d’una banda de l’estació a l’altra

Millora la  mobilitat El PMUS ja recull aquesta proposta per instar 
l'execució d'aquest projecte de soterrament.

22  Grup Municipal Igualada 
Som-hi Mobilitat a peu Unir els carrers Capellades i Calaf en línia recta per sobre el solar de darrere la 

Sagrada Família i reordenar l’espai públic de la zona de la plaça de la Sardana Millora la  mobilitat

Aquesta obertura de vial ja es preveu en el 
planejament vigent d'Igualada. Tot i que aquest eix 
milloraria la connectivitat d'aquest itinerari no és 
una prioritat del PMUS

33
Direcció General de 
qualitat ambiental i canvi 
climàtic

Indicadors de seguiment
El PMU d’Igualada ha de contenir les mesures de seguiment i supervisió, així com 
establir l’indicador de qualitat acústica que li permetrà fer el seguiment dels objectius i 
verificar periòdicament l’eficàcia del desplegament del pla.

Indicadors del PMUS S'hi inclourà amb els indicadors de seguiment del 
PMUS

34
Direcció General de 
qualitat ambiental i canvi 
climàtic

Mobilitat en vehicle privat
Preveure el reforç d’algunes de les mesures ja previstes i/o proposar d’altres per tal 
preservar la qualitat de l’aire al municipi i garantir el no increment de la mobilitat 
externa cap a la ZPE, principalment per vehicle privat

Es pot incrementar la oferta de transport públic 
extern. Mesures restrictives dins la ZPE. Reduir 
dotacio aparcament municipal

35
Direcció General de 
qualitat ambiental i canvi 
climàtic

Mobilitat en vehicle privat

Es considera que a nivell urbà el Pla de mobilitat urbana d’Igualada hauria de 
considerar l’efecte que poden tenir sobre la mobilitat interna i externa les mesures 
estructurals que s’estiguin implantant a l’àmbit 40, com pot ser la restricció dels 
vehicles més contaminants a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, a fi i efecte 
de garantir el transvasament cap a modes més sostenibles

Podem proposar mesures a favor de vehicles més 
nets: bonificacions impostos per canviar de 
vehicles, no permetre el pas de vehicles més 
contaminants per sectors especials (centre, 
escoles)...

36 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu Vianalització definitiva de la Rambla General Vives Millora la  mobilitat Es una decisió de l'Ajuntament que es pot recollir al 
PMUS

37 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu

Ampliació dels àmbits pacificats de circulació limitada a 30 Km/h, per què
esdevinguin àmbits de prioritat pel vianant. Incloure eixos clars de
circulació restringida a veïns i mercaderies. Treure vehicles dels entorns
educatius per reduir la contaminació que afecta al desenvolupament
escolar. Una gran illa central al nucli de la ciutat, delimitada entre el passeig 
Verdaguer i el passeig de les Cabres en límits nord i sud; i zona mercat i avinguda 
Balmes en els costats est i oest

Millora la  mobilitat

Entenem que és una bona proposta per continuar 
amb la pacificació urbana i que l'àmbit sol·licitat es 
una ampliació dels espais recollits dins del present 
PMUS, podem recollir que un cop consolidats els 
àmbits del present PMUS es podria complementar 
en aquest entor ampliat. Pel que fa a l'entorn de les 
escoles algunes d'elles estan al voltant d'aquest 
àmbit i altres estan al voltant dels eixos de vianants 
previstos / Existents en el present PMUS, fet que 
ha de fomentar el desplaçament cap a l'escola a 
peu i no en vehicle privat.

38 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu Ampliació de les previsions de transformació en plataforma única, no només uns 
carrers, sinó tota la zona pacificada i restringuida a 30 km/h Millora la  mobilitat

Entenem que la proposta recull com a plataforma 
única els eixos que permeten complementar els 
itineraris porincipals pels vianants. La resta es 
proposa ampliacions de voreres amb detriment de 
l'aparcament de vehicles, millorant l'espai viàri pel 
vianant amb una menor inversió.

39 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu
Creació de zones peatonals, amb circulació restringida i plataforma única
en forma de bulevard a cada barri, per exemple: avinguda Nostra Senyora de la 
Pietat al barri de Fàtima, o un tram de l’avinguda de Barcelona al barri del Poble Sec.

Millora la  mobilitat

Depen de la capacitat inversora de l'Ajuntament, la 
proposta d'aquest PMUS es centre al voltant de 
l'actual centre pacificat on hi ha una major 
demanada de vianants. Un cop consolidat el centre 
es pot plantejar en furtures revisions crear aquestes 
polaritats de barris.

40 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu

Que el Pla incorpori una calendarització i previsió pressupostària total, per
aconseguir que totes les voreres de la ciutat arribin a la amplada de 1,5 metres.
Arribant, allà on sigui possible, als dos metres per facilitar la circulació de dues
persones, entenent que una pot tenir mobilitat reduïda. I en els casos d’impossibilitat 
d’arribar a 1,5 metres, la previsió de la transformació en plataforma única i limitació 
de la velocitat a 30 km/m.

Millora la  mobilitat

Depen de la capacitat inversora de l'Ajuntament, la 
proposta d'aquest PMUS es centre al voltant de 
l'actual centre pacificat on hi ha una major 
demanada de vianants. Un cop consolidat el centre 
es pot plantejar en furtures revisions crear aquestes 
polaritats de barris.



41 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu
Elaborar un pla d'atenció Integral per a persones amb mobilitat reduïda i  diversitat 
funcional. Aquest pla ha de permetre la participació de les entitats del tercer sector i 
associacions coneixedores d’aquest àmbit.

Millora la  mobilitat PMR

Depen de la capacitat inversora de l'Ajuntament, la 
proposta d'aquest PMUS es centre al voltant de 
l'actual centre pacificat on hi ha una major 
demanada de vianants. Un cop consolidat el centre 
es pot plantejar en furtures revisions crear aquestes 
polaritats de barris.

42 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu
Prioritzar l’adequació de passos de vianants creant una senyalització adequada a la 
via pública. Per exemple: Més temps perquè els vianants creuin, semàfors per a 
persones invidents.

Millora la  mobilitat

Depen de la capacitat inversora de l'Ajuntament, la 
proposta d'aquest PMUS es centre al voltant de 
l'actual centre pacificat on hi ha una major 
demanada de vianants. Un cop consolidat el centre 
es pot plantejar en furtures revisions crear aquestes 
polaritats de barris.

43 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu
Revisió de l’estat de totes les vies per preveure incidències com per exemple: les 
retencions d’aigua els dies de pluja que inunden voreres. Pals de l’electricitat plantats 
enmig de voreres, etc.

Millora la  mobilitat

Depen de la capacitat inversora de l'Ajuntament, la 
proposta d'aquest PMUS es centre al voltant de 
l'actual centre . Caldria preveure un estudi on 
s'analitzi aquestes situacions a tota la ciutat

44 Grup Municipal ERC Mobilitat a peu
Crear solucions per a la comunicació entre el nord i sud de la ciutat. Calen vies 
adaptades per als col·lectius amb mobilitat reduïda que connectin Igualada en els tres 
trams de desnivell pronunciat: Rec - Centre - Avinguda Barcelona.

Millora la  mobilitat

La millora de l'espai urbà en diverses actuacions 
del PMUS facilita l'accessibilitat de l'espai públic i 
per tant la mobilitat per a les persones de mobilitat 
reduïda.

45 Grup Municipal ERC Mobilitat urbana amb perspectiva 
de gènere

Que el Pla integri una visió àmplia i amb perspectiva de gènere en matèria de 
seguretat i inseguretat respecte la mobilitat on es tinguin en compte les percepcions 
de les dones i orientar les actuacions a l’eliminació o modificació d’aquells factors que 
generen pors i inseguretat, i que per tant, limiten la capacitat i la llibertat de moviment 
de les dones per l’espai públic. Per tant que el Pla incorpori la revisió i l’adequació 
d’aquells entorns utilitzats per dones a la nit, com entorns hospitalaris i laborals amb 
treballadores amb horaris nocturns i amb mancances d’accessibilitat, de transport 
públic, il·luminació deficient, sense voreres, etc. I un cop analitzats aquests espais es 
procedeixi a la seva adequació per transformar-los en espais segurs.

Millora la  mobilitat amb perspectiva de 
gènere

Aquesta visió amplia implioca a banda del PMUS el 
Pla de seguretat viària local i la realització d'un pla 
per tal de millorar la llibertat de moviment de les 
dones per l’espai públic, que creiem ha de comptar 
amb la col.laboració de policia local i mossos 
d'esquadra. Considerem que el pla pot incorporar  
una proposta específica on es faci un estudi de 
gènere recollint dins del mateix totes aquestes 
propostes.

46 Grup Municipal ERC Mobilitat urbana amb perspectiva 
de gènere

Que el Pla incorpori la realització d’accions preventives contra el gènere: assetjament 
i violència a l’espai públic urbà, fent campanyes contra la violència masclista.

Millora la  mobilitat amb perspectiva de 
gènere Idem anterior

47 Grup Municipal ERC Mobilitat urbana amb perspectiva 
de gènere

Que el Pla incorpori la realització d’auditories d’espai urbà i seguretat amb
perspectiva de gènere a partir de l’observació, l'experiència i la participació de
les dones. Que el també fomenti instruments de participació als barris per saber
en que cal fixar-se i que cal canviar per construir una ciutat amb perspectiva de 
gènere. On els veins i veines puguin participar en la radiografia de l’entorn urbà i 
poder millorar la percepció de seguretat en l’espai públic.

Millora la  mobilitat amb perspectiva de 
gènere Idem anterior

48 Grup Municipal ERC Mobilitat urbana amb perspectiva 
de gènere

Que el pla incorpori la perspectiva de gènere en l'anàlisi, la planificació i
elaboració de la mobilitat: elles són les que fan més trajectes que ells. Per motius 
com la cura o les compres, es mouen més a peu, (mobilitat activa) i utilitzen més el 
transport públic.

Millora la  mobilitat amb perspectiva de 
gènere Idem anterior

49 Grup Municipal ERC Mobilitat urbana amb perspectiva 
de gènere

Que el pla incorpori l’estudi de la tarifació del transport públic sota el principi de 
justícia de gènere. Perquè no sigui una sobrecàrrega econòmica per a la dona.

Millora la  mobilitat amb perspectiva de 
gènere Idem anterior

50 Grup Municipal ERC Mobilitat en transport públic
Nova línia de busos que connecti els centres educatius amb el Complex Esportiu Les 
Comes en els horaris de les extraescolars. Per reduir i minimitzar els desplaçaments 
en cotxe particular i amb baixa ocupació

Millora la mobiliotat en transport públic Recollir al PMUS estudi del transport públic

51 Grup Municipal ERC Mobilitat en transport públic Ampliar l’horari existent en la franja de vespre/nit més enllà de les 21:40h Millora la mobiliotat en transport públic Recollir al PMUS estudi del transport públic

52 Grup Municipal ERC Mobilitat en transport públic

Renovació de la flota cap a vehicles híbrids, (amb major comoditat per a la mobilitat 
reduïda, cadires de rodes, cotxets, carros d’anar a comprar), seguint l’exemple de 
ciutats com Vic, (46 mil habitants) que disposa de 5 autobusos de propietat municipal, 
el darrer híbrid estrenat fa dos mesos, i que cedeix a l’empresa concessionària per a 
la seva utilització. En els propers mesos n’estrenaran un sisè.

Millora la mobiliotat en transport públic Recollir al PMUS estudi del transport públic



53 Grup Municipal ERC Mobilitat en bicicleta Creació de l’eix Nord-Sud amb carril segregat per enllaçar els dos extrems de la 
ciutat en la seva totalitat: des del Rec a la zona esportiva Millora la mobilitat en bicicleta

En el PMUS es planifica una xarxa segregada per a 
les principal vies de la xarxa primària, a la resta de 
vies s'integra la bicicleta com a vehicle en calçada 
permetent la connexió a totes les parts de la ciutat. 
En el marc de la nova normativa de la DGT de 
ciutat 30, es configura una trama urbana on el usos 
de la caçada siguin compartit per una diversitat 
d'usuaris.

54 Grup Municipal ERC Mobilitat en bicicleta

Suport ferm i decidit de l’Ajuntament a les AFA i l’Associació Ciclistes Urbans per 
promoure i fer realitzar en els propers mesos del “busbici”, per fomentar el canvi 
d’hàbits des de petits i fer d’Igualada una autèntica ciutat ciclista. Aquest projecte de 
ciutat ha de permetre, en el seu inici, que un dia a la setmana els alumnes de 
primària, puguin anar a l’escola en bicicleta, seguint el model de ciutats com Vic, 
Lleida, Amposta o sabadell, (només per citar-ne
quatre) que ja ho estan fent. En una segona fase es poden ampliar els dies.
Alumnes de d’ESO o jubilats que es mouen en bici, poden desenvolupar tasques de 
suport i guia.

Millora la mobilitat en bicicleta Es una decisió de l'Ajuntament que es pot recollir al 
PMUS

55 Grup Municipal ERC Mobilitat en bicicleta

Creiem necessària la creació d’un dipòsit municipal de bicis: un parc de
25 bicicletes municipals, per a totes aquelles nenes i nens que no en disposin de 
pròpia. També un espai de taller reparació de bicicletes, (en el projecte de Cal Badia 
ja s’apuntava aquest servei).

Millora la mobilitat en bicicleta Es una decisió de l'Ajuntament que es pot recollir al 
PMUS

56 Grup Municipal ERC Mobilitat en bicicleta Zones d’aparcament segurs per a bicicletes. Millora la mobilitat en bicicleta Proposta ja recollida al PMUS

57 Grup Municipal ERC Mobilitat en bicicleta
Connexions supramunicipals, ja que el Pla no soluciona amb eficiència les 
connexions ciclistes amb carril segregat amb els municipis de la Conca. Cal 
començar ja per un carril bici segregat eficient per enllaçar Igualada-Vilanova.

Millora la mobilitat en bicicleta Recollida la xarxa aL PMUS de la Conca d'Òdena

58 Grup Municipal ERC Seguretat viària

Fer realitat els “Camins escolars segurs” durant el curs 21/22. Que
promouen l'autonomia de nenes i nens i estalvien temps de cura als adults que
acompanyen a aquests menors. Camins escolars pensats per als infants:
senyalitzacions amb passes/petjades de colors, cartells indicatius dibuixats pels 
propis infants, zones pacificades… També “camins segurs” cap a la Biblioteca 
Central, Centres Cívics, Escola de Música, Teatre Municipal l’Ateneu, etc

Millora la seguretat viària
Depén de la capacitat inversora de l'Ajuntament , al 
PMUS s'han recollit els mes prioritaris que pot 
considerar-se una primera fase

59 Grup Municipal ERC Seguretat viària Treure vehicles dels entorns dels centres educatius per reduir lacontaminació que 
afecta el desenvolupament cognitiu dels infants. Millora la seguretat viària

Depén de la capacitat inversora de l'Ajuntament , al 
PMUS s'han recollit els mes prioritaris que pot 
considerar-se una primera fase

60 Grup Municipal ERC Mobilitat en transport públic

Que el Pla plantegi idees i propostes de mobilitat cap a l’exterior de la
ciutat. Per solucionar l’etern problema de connexió d’Igualada cap a les ciutats
veïnes de la mateixa vegueria, de l’Eix Transversal i l’Àrea Metropolitana. Proposem 
la creació d’una línea de “bus llançadora” fins a Castellbisbal per enllaçar a la línea 
de Renfe.

Millora la mobiliotat en transport públic Recollir al PMUS estudi del transport públic

61 Grup Municipal ERC Mobilitat en transport públic
Calendarització d’actuacions i teixir complicitats amb tots els municipis
interessats en reivindicar la infraestructura del “Tren transversal”, veritable instrument 
per connectar-nos d’una manera sostenible, segura i intel·ligent amb Barcelona

Millora la mobiliotat en transport públic Recollir al PMUS estudi del transport públic

62 Grup Municipal CUP Mobilitat a peu

Revisar la proposta de carrers 30 com a mesura de reducció del pas de vehicles 
privats i foment de la mobilitat a peu ja que no és una acció que redueixi la circulació 
de vehicles privats i no permet una mobilitat  segura deis vianants ja que la calc;:ada 
segueix sent d'ús preferent pel vehicle privat. A més, es regeix a complir una 
normativa de la Direcció General de Transit que especifica que en els carrers amb 
només un carril de circulació en cada sentit, el maxim permés és de 30 quilómetres 
per hora

Millora la  mobilitat

La proposta d'àmbits 30 inclou la pacificació de 
l'espai, no només limitar-ne la velocitat (fet que ja 
està recollit a la normativa de la DGT). Per tant 
entenem que es una  bona proposta perquè els 
vehicles utilitzin la xarxa principal, fent que hi hagi 
una reducció efectiva del nombre de vehicles 
circulant per aquest àmbits.

63 Grup Municipal CUP Mobilitat a peu

Aplicar mesures concretes per tal de reduir la facilitat de moviment amb vehicle privat 
per la ciutat. Segons el document de diagnosi "existeix una certa sensació de facilitat 
de moure's per qualsevol part del municipi en vehicle privat", tanmateix no s'aporten 
propostes per a reduir aquesta facilitat com seria incrementar en escreix el nombre 
de carrers exclusius per a vianants o bé no permetre que en vials de doble sentit es 
pugui girar a !'esquerra.

Millora la  mobilitat

Entenem que amb el conjunt de propostes 
recollides en el marc del Pla de Mobilitat es tendeix 
a una millor redistribució de l'espai públic i pertant 
una millor organització dels usos (inclosos els del 
vehcile privat).



64 Grup Municipal CUP Aparcament 

Contemplar mesures per a reduir l'entrada i sortida de 89.000 vehicles privats de la 
ciutat, un ciar indicador que hi ha un excés d'ús degut a la facilitat per aparcar en 
zones blanques molt céntriques, enfortint la xarxa de transport públic entre municipis 
de la Conca d'Ódena i/o deixant de facilitar l'aparcament gratu"it dins de la ciutat.

Aparcament 
 Reduir les zones blanques depen de la voluntat de 
l'Ajuntament . Tècnicament, totes les ciutats estan 
reduint o regulant l'aparcament al centre 

65 Grup Municipal CUP Aparcament 

Que el pla incorpori el desenvolupament d'un pla per reduir l'oferta d'aparcament a 
calc;:ada i a dins la ciutat amb una visió a mitja-llarg termini, dotant de pressupost la 
proposta 5.10, per a reserva de sól per aparcament dissuasiu al perímetre de la 
ciutat.

Aparcament 
Està previst fer un estudi per analitzar els 
aparcaments dissuassius lligat a reduir o regular 
aparcament gratuït al centre, fora del PMUS

66 Grup Municipal CUP Aparcament 

Contemplar la reducció de zones blanques properes al centre, ja que la disminució 
observada en la utilització de les zones blaves entre 2011 i 2014 és un ciar indicador 
de la sobreoferta d'aparcament que hi ha a la ciutat. Per exemple,en el document 
s'exposa un excés d'oferta de zones blanques especialment a la zona propera al 
centre, que fomenta la mobilitat amb vehicle privat.

Aparcament 
Està previst fer un estudi per analitzar els 
aparcaments dissuassius lligat a reduir o regular 
aparcament gratuït al centre, fora del PMUS

67 Grup Municipal CUP Aparcament 
Incloure mesures per evitar l'estacionament sobre les voreres a la zona del polígon 
d'activitats económiques de Les Comes. Aixó inclou tant la utilització de pilones com 
incrementar les sancions.

Aparcament La proposta del PI Les Comas ja preveu eliminar tot 
l'estacionament sobre voreres

68 Grup Municipal CUP Mobilitat en bicicleta
Que el pla inclogui l'adequació d'un vial lateral a la C-37z entre Igualada i Ódena per 
a vianants juntament amb la proposta per a bicicletes, fomentant la mobilitat 
sostenible entres ambdues poblacions

Millora la mobilitat en bicicleta Aquesta proposta està recollida en el marc del 
PMUS de la Conca d'Òdena

69 Grup Municipal CUP Mobilitat a peu
Que el pla mencioni que els carrers que passaran a ser de plataforma única, com el 
carrer Mila i Fontanals,seran de preferencia per a vianants, i es limitara la circulació 
de cotxes a veins i comerços.

Millora la  mobilitat D'acord amb recollir-ho al PMUS

70 Grup Municipal CUP Mobilitat a peu Incloure la conversió a plataforma única i prioritat per a peatons al tram del carrer 
Pare Mariano icarrer de la Virtut fins al Mercat de la Masuca. Millora la  mobilitat

L'Ajuntament dins de la consolidació d'aquest àmbit 
30  ha optat per mantenir les voreres a difernt nivell 
tot i fer actuacions de millora de l'accessibilitat per 
millorrar l'itinerari

71 Grup Municipal CUP Mobilitat a peu
Incorporar la creació de més passos de vianants, ja que la diagnosi suggereix un 
déficit de 555 passos mentre que en la proposta d'actuació P1.4 només es contempla 
la creació de 38 nous passos.

Millora la  mobilitat Depen de la capacitat inversora per part de 
l'Ajuntament

72 Grup Municipal CUP Mobilitat en bicicleta

Contemplar la realització d'un Pla de Mobilitat en Bicicleta que planifiqui quins han de 
ser els carrers principals i secundaris de la xarxa ciclista de la ciutat amb actuacions 
a curt, mitja i llarg termini per tal de dotar la ciutat d'una xarxa coherent i completa, 
que connecti nord a sud, est a oest, i els principals centres educatius i de serveis de 
la ciutat. Així mateix, que el pla contempli els beneficis de cada tipología de carril bici 
plantejat, i quin hauria de ser el model prioritari per assegurar la seguretat de les 
persones ciclistes.

Millora la mobilitat en bicicleta

En el marc del PMUS es recull una proposta de 
xarxa, tot i això es pot preveure fer aquest Pla 
Director de la Bicileta per tal d'impulsar la seva 
consolidació.

73 Grup Municipal CUP Mobilitat en bicicleta
Incorporar en el pla la construcció d'un carril bici de circulació nord-sud a la zona oest 
de la ciutat, passant per la carretera de Manresa i completant-se fins al complex 
esportiu de Les Comes

Millora la mobilitat en bicicleta
El PMUS només preveu crear xarxa segregada de 
bicicleta a certs vials, a la resta la circulació de la 
bicicleta s'integra a la calçada.

74 Grup Municipal CUP Mobilitat en bicicleta Incorporar al pla la connexió mitjam;:ant carril bici protegit del tram de l'Avinguda 
Gaudí i Carrer Joan Maragall entre Carrer Prat de la Riba i Carrer de Santa Caterina. Millora la mobilitat en bicicleta

Al PMUS ja s recull fer aquesta connexió, però cal 
fer el projecte amb la solució constructiva més 
adequada.

75 Grup Municipal CUP Mobilitat en bicicleta Incloure el desenvolupament d'aparcaments segurs per a bicicletes a diferents zones 
de la ciutat aprofitant aparcaments públics soterrats. Millora la mobilitat en bicicleta Proposta ja recollida al PMUS, l'ampliació depén de 

la capacitat inversora de l'Ajuntament

76 Grup Municipal CUP Mobilitat en vehicle privat Retirar la proposta d'actuació 4.5, perqué va en contra de la necessaria reducció del 
transit rodat a la ciutat, ja que facilita l'accés en vehicle privat. Mobilitat en vehicle privat

millora la configuració del node que inclou tots els 
modes, generant-se menys parades i menys 
contaminació

77 Grup Municipal CUP Mobilitat en vehicle privat
Que la rotonda projectada a la proposta d'actuació 4.11 sigui d'un únic carril de 
circulació, ja que les rotondes de doble carril no incrementen la fluidesa del transit i 
incrementen el nombre d'accidents

Mobilitat en vehicle privat

la proposta indica que s'ha d'estudiar per veure com 
s'ha d'encaixar. No és una proposrta definitiva. Es 
tracta d'estdiar si encaixa. Pot ser de 2 o 1 carril, 
però tenint en compte que passen camions hauria 
d'estar dimensionada així i l'ample ho ha de tenir en 
compte

78 Grup Municipal CUP Participació ciutadana

Que el pla incorpori la creació d'una Comissió per a la Mobilitat Sostenible que realitzi 
el seguiment del desenvolupament dell pla així com avaluar les necessitats de futurs 
plans més específics o nous plans generals. Aquesta comissió haura d'estar 
integrada per representants deis diferents grups polítics de l'Ajuntament d'lgualada i 
també per entitats implicades en la millora de la mobilitat iel medi ambient. La 
comissió es reunira un mínim de dues vegades per any.

Participació ciutadana Decissió que depen de l'Ajuntament que es pot 
incorporar al PMUS

79 ATM Diagnosi de la situació actual

Es considera que a grans trets l’anàlisi realitzada és completa i suficientment 
entenedora. No obstant això, en molts casos es tracta d’informació poc actualitzada, i 
per tant es recomana que en futura fase de seguiment i revisió del pla, s’actualitzi en 
part aquesta informació.

Diagnosi Es va acordar no modificar



80 ATM Diagnosi de la situació actual Es considera necessari analitzar l’accidentalitat de la mobilitat durant els darrers anys 
i amb els diferents modes de transport Diagnosi Esta previst incloure dades del PLSV que ha  

suministrat l'Ajuntament 

81 ATM Estudi ambiental estratègic

La metodologia emprada per al càlcul d’emissions de contaminants locals s’ha 
realitzat a partir dels factors d'emissió per mode de transport establerts per l’ 
AMBIMOB v2.0. S’observen valors diferents dins del mateix document en relació als 
valors actual i objectiu. Cal unificar aquests valors.

EAE Es revisaran els càlculs

82 ATM Document de propostes. General

A nivell general es valora positivament que en el document de Propostes cadascuna 
de les propostes incorpori una programació temporal, representació gràfica (a la 
majoria de propostes) i els agents responsables en el finançament i l’execució de 
cada mesura. Per contra es troba a faltar un major grau d’actualització del PMUS 
almenys en el document de propostes (hi ha actuacions executades l’any 2018-2019 i 
que es troben incloses en les propostes.

Propostes
La proposta de la rotonda a la NII ja està 
executada. Durant el procés d'elaboració de fitxes 
no estava realitzat

83 ATM Document de propostes. Mobilitat 
en transport col.lectiu

Les propostes referents a transport públic es valoren positivament, ja que tenen en 
compte la millora de la seva accessibilitat i la resolució d’algun punt crític. En el cas 
de l’acció 3.4 es troba a faltar disposar d’una major concreció que fixi una millora del 
servei i un increment de l’oferta, el qual es podria comptar amb la contribució al 
finançament per part dels nous sector de desenvolupament o d’implantacions 
singulars. També es recomana d’estudiar aspectes com l’ús d’una flota amb menors 
emissions en el servei de bus urbà, millores en la informació a l’usuari o avançar en 
un millor cobertura al polígon d’activitat econòmica.

Millora la mobiliotat en transport públic
Cal incloure en el PMUS  el bus a demanda i caldria 
incloure una millora tecnologia progresiva de la flota 
actaual del bius urbà.

84 ATM Document de propostes. 
Aparcament 

Des de l’equip redactor del present informe, no queda clar quina serà la situació final 
en relació a l’aparcament. Des de l’ATM es considera que com a criteri bàsic per no 
fomentar una mobilitat vinculada a l’ús del vehicle privat cal:
• no augmentar la dotació d’aparcament a la via públic, ans al contrari.
• Del percentatge de places a la via pública, cal incrementar aquelles que estan 
regulades.
• Cal facilitar la priorització de l’aparcament de vehicles d’alta ocupació o de molt 
baixes emissions.
• Cal regular les places a prop de l’estació de bus i ferrocarril i vincular-les a la 
garantia de la intermodalitat (per als usuaris del transport públic).

Aparcament 

Es proposa que a la fitxa 4.2 referent al PI Les 
Comes s'especifiqui que les 1250 places actuals 
inclouen estacionament sobre vorera. Per tant, la 
creació de sentits únics permetrà eliminar aquest 
estacionament i situar places a la calçada on abans 
no es podia aparcar, generant un balanç real de 
300 places més respecte la situació anterior que 
inclïa les voreres. D'aquestes, es reservaran places 
per a vehicles d'alta ocupació i es realitzaran 
mesures com el transport a la demanda i realització 
de PDE per tal de reduir el nombre de 
desplaçaments en cotxe al polígon

85 ATM Document de propostes. 
Distribució de mercaderies

Per altra banda, si bé hi ha alguna actuació que hi incideix de forma directa o 
indirecta es considera que el PMUS no aborda suficientment la creixent mobilitat 
vinculada a la distribució urbana de mercaderies, en alt grau vinculada al comerç 
electrònic, donat que pot generar forces disfuncions en la mobilitat dels anys vinents.

Distribució de mercaderies

S'incorporarà com a annex el pla supramunicipal 
que inclou la realització d'un estudi de la DUM al 
conjunt de municipis de la Conca donat que molts 
distribuïdors són els mateixos i no té sentit fer-ho 
únicament a Igualada

86 ATM Document de propostes. Pla 
d'accés als sectors industrials

Es considera necessari la realització d’un Pla d'accés als sectors industrials del 
municipi. llur àmbit territorial. Aquest és un aspecte que se cita a la cartografia però 
no s’incorpora a l’apartat de propostes.

Pla d'accés als sectors industrials
Es proposa incorporar una fitxa que proposi la 
realització d'un estudi   d'accesos als sectors 
industrials

87 ATM Document de propostes. Pla 
d'accés als sectors industrials

Es considera que per buscar la corresponsabilització de les empreses en la millora de 
l’estratègia de mobilitat al treball, resulta necessari impulsar la realització de PDE, 
almenys en aquelles activitats amb una major mobilitat associada. Aquest és un 
aspecte que se cita a la cartografia però no s’incorpora a l’apartat de propostes.

Pla d'accés als sectors industrials
Es proposa incorporar una fitxa que proposi instar a 
l'ajuntament a demanar la realització dels PDEs a 
les empreses amb major nombre de treballadors

88 ATM Participació ciutadana

En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de restar garantida la 
participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi 
estat constituït, la consulta al consell comarcal corresponent i als organismes, les 
entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat. Amb la documentació aportada no 
s’observa que s’hagi produït cap procés de participació pública ni en format digital ni 
presencial, si bé s’ha constatat que s’ha realitzat dues sessions el juliol de 2020

Participació ciutadana Explicar millor la participació ciutadana feta al 
PMUS

89 ATM Indicadors de seguiment Es troben a faltar un bon nombre d’indicadors que proposa l’ATM per al seguiment 
dels objectius del pla Indicadors del PMUS S'hi inclouran amb els indicadors de seguiment del 

PMUS

90 Veïnal Poble Sec Seguretat viària Falta de visibilitat al pas de vianants C/ Calaf. Millora la seguretat viària Incloure en estudis del PSVL
91 Veïnal Poble Sec Aparcament Vehicles en doble fila C/ Calaf Més controls policials

92 Veïnal Poble Sec Aparcament Aparcament motos a vorera Millora la mobilitat 

On es detectin motos sobre voreres i places 
d'aparcament de vehicles es proposa sunstituir 1-2 
places de cotxe per reserves per motos a la 
calçada

93 Veïnal Poble Sec Mobilitat a peu Millores a l’Av. Barcelona Millora la  mobilitat Crear 2 zones de CD
94 Veïnal Poble Sec Altres fora PMUS Manteniment de l’espai públic Millora la  mobilitat Depen de l'Ajuntament 
95 Veïnal Poble Sec Altres fora PMUS Incivisme al nostre Barri Més controls policials

96 Veïnal Poble Sec Altres fora PMUS Disposar del  local  al parc del Garcia Fossas per poder fer-lo servir com a seu social Depen de l'Ajuntament 

97 Veïnal Poble Sec Seguretat viària Millores vials a la Ctra. de Manresa. Millora la  mobilitat Depen de l'Ajuntament 
98 Veïnal Poble Sec Seguretat viària Seguretat viària a la Ctra. de Manresa. Millora la  mobilitat Depen de l'Ajuntament 



99 Veïnal Poble Sec Mobilitat en bicicleta Contemplar línia de treball per fer proposta de carril bici per connectar tots els centres 
educatius amb els principals punts de la ciutat Millora la mobilitat en bicicleta Ja recollida al PMUS

100 Veïnal Poble Sec Seguretat viària Crear un camí segur al voltant dels centres educatius Millora la  mobilitat Inclós a la fitxa de camins escolars del PMUS

101 Veïnal Poble Sec Mobilitat a peu Propostes d’arrenjament de les vorera  al carrers de Carme Verdaguer,de la Salut, 
Odena,Girona i Sant Francesc d’Assís  . Millora la  mobilitat Ja recollida al PMUS

102 Veïnal Poble Sec Aparcament Eliminació de plaçes de parking al Passatge Colomer Millora la  mobilitat Ja recollida al PMUS
103 Veïnal Poble Sec Mobilitat a peu Traslladar postes de llum i senyals de circulació al mig de les voreres: Millora la  mobilitat Depen de l'Ajuntament 
104 Veïnal Poble Sec Altres fora PMUS Pròxima obertura d'un quiosc al Parc Central d'Igualada. Depen de l'Ajuntament 
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