
Presentació de resultats



Aportació prèvia: Instància presentada per 
comerciants i empresaris de la Carretera

Març de 2016

Mobiliari i arbrat:
• Bancs per seure
• Jardineres, si s’escauen
• Arbrat
Il·luminació i manteniment:
• Fanals amb il·luminació baixa i abundant enfocant a

les voreres. Similar al carrer Major.
• Repensar la ubicació dels contenidors i posar-los

soterrats
Vorera i calçada:
• Voreres dignes, iguals que les actuals però dignes,

amb panots com els actuals del carrer de Baix.
• Continuar amb els dos carrils de circulació actuals
• Continuar amb la zona blava i les zones de càrrega i

descàrrega
• Incorporar parades de l’autobús urbà





Sessió participativa Comerciants

Dimarts 11 de maig de 2016

Mancances
1. Poca il·luminació
2. Falten bancs i espais per descansar
3. Mal estat de la neteja del carrer
4. Hi ha pocs espais de dinamització de vianants
5. És una carretera grisa. Manca de color
6. Fan falta més aparcaments de zona blava

També s’observa
1. Algun comerç degradat
2. Poca permissivitat de les agents de zona 

blava
3. Les ambulàncies utilitzen un espai de càrrega 

i descàrrega que no correspon

Propostes
1. Canvi d’enllumenat. Fanals amb flors
2.   Col·locar més bancs per seure i descansar
3. Col·locació de contenidors amb més color i 

homogenis
4. Fer voreres noves i altes, evitant que els cotxes 

puguin pujar a sobre. 
5. Millores a la plaça de la bàscula
6. Mantenir l’espai d’aparcament i C/D

També s’observa
1. Augment de la policia al cap de setmana
2. Restauració de façanes
3. Evitar que les bicicletes circulin per la vorera
4. Revisar el pla d’usos



Sessió participativa Associacions

Dimarts 17 de maig de 2016

Mancances
1. Poca il·luminació
2. Manca de bancs i espais per descansar
3. Mal estat de la neteja del carrer
4. Hi ha pocs espais de dinamització de vianants
5. Manca de color. És una carretera grisa
6. No hi ha espai per passejar
7. Hi ha massa aparcaments
8. Manca d’espais verds

També s’observa
1. Poc pas de l’autobús urbà
2. Manca d’informació a les parades 

d’autobús

Propostes
1. Canvi d’enllumenat. Fanals amb flors
2. Col·locar més bancs per seure i descansar
3. Millorar l’espai de les voreres
4. Reforma del clavegueram
5. Prioritzar els vianants: 

• Accessibilitat persones mobilitat reduïda
• Accessibilitat infants i gent gran

També s’observa
1. Desviar el trànsit més pesat
2. Reservar espai d’aparcament gratuït a la 

Plaça de les Palmeres
3. Tenir present la viabilitat del trasllat del pas del

tramvia pel canal



Sessió participativa Veïns

Dijous 19 de maig de 2016

Mancances
1. Poca il·luminació
2. Manca de bancs i espais per descansar
3. Mal estat de la neteja del carrer i contenidors
4. Hi ha pocs espais de dinamització de vianants
5. Manca de color. És una carretera grisa. 
6. Els embornals de la carretera estan inclinats 

al revés. Manca d’embornals a l’Elefant 
7. Molt soroll 

També s’observa
1. Les ambulàncies utilitzen un espai de càrrega 

i descàrrega que no correspon
2. La recollida de brossa és molt sorollosa a la 

nit

Propostes
1. Canvi d’enllumenat 
2. Col·locar més bancs per seure i descansar
3. Soterrament contenidors o millorar-ne l’estètica
4. Soterrar el cablejat elèctric
5. Plantar arbres (baixos) o col·locar jardineres
6. Ampliar les fonts i fer-ne manteniment
7. Augmentar el nombre de passos de vianants
8. Aplicar un asfalt insonor

També s’observa
1. Es demana destinar un pressupost moderat a 

aquesta reforma
2. Tenir en compte altres actuacions



Sessió participativa Veïns de Molins de Rei

Dimarts 24 de maig de 2016

Mancances
1. Els contenidors estan en molt mal estat
2. Els camions de la neteja fan molt soroll a la

nit
3. Abandonament de la neteja del carrer
4. El cablejat elèctric està en molt mal estat

També s’observa
1. La carretera en general té mal aspecte
2. Accelerar el procés de la zona afectada de

Can Coll
3. Inseguretat a la Pl de la Bàscula
4. Solars buits i finques tapiades

Propostes
1. Soterrament dels contenidors
2. Més verd i color
3. Renovar el mobiliari urbà (papereres,

jardineres…) però no es vol un excés de mobiliari
4. En cas de plantar arbres a la carretera, tenir

present que siguin autòctons i no invasius
5. Col·locar més bancs
6. Canvi en la il·luminació
7. Panots decoratius a la vorera
8. Plataforma única
9. Semàfors adaptats amb noves tecnologies per a

persones cegues



Passejada participativa

Dissabte 21 de maig de 2016

Mobiliari i arbrat

1. Més bancs al carrer, en llocs estratègics
(comerços, etc.) i espaiats

2. Plantar arbres baixos/al mig de la
carretera

3. Renovar la marquesina de la Plaça de la
Bàscula Repensar la parada d’autobús
davant de l’antic espai jove.

4. Canviar les fonts
5. Canviar les papereres: buscar estratègia

per visibilitzar-les (colors, etc.)

Il·luminació i manteniment

1. Canvi d’enllumenat, fanals adequats per
passejar

2. Millorar la il·luminació de la Plaça de la
Bàscula

3. Renovar els plafons d’informació
municipal

4. Col·locar plafons informatius patrimoni
5. Espaiar la col·locació de contenidors



Dissabte 21 de maig de 2016

Vorera i calçada

1. Fer l’espai de la vorera més transitable
per als vianants

2. Unificar l’amplada de les voreres. Hi ha
espais amb més o menys amplada

3. Reduir l’espai d’aparcament i fer més
agradable el pas dels vianants

4. Col·locar paviment insonor

Accessibilitat

1. Adaptació de les voreres, passos de
vianants i semàfors per a persones
cegues i amb mobilitat reduïda

Altres: 

1. Desviació del trànsit pesat
2. Avaluació de la viabilitat del trasllat del

pas del tramvia pel canal
3. Rehabilitació de solars abandonats
4. Aparcament soterrat a la Plaça de les

Palmeres

Passejada participativa



Dissabte 21 de maig de 2016

Dibuixa la carretera



Resultats provisionals del qüestionari en línia

Participants segons any de naixement (125 respostes) 

  

Participants segons gènere (125 respostes) 



Resultats provisionals del qüestionari en línia

Participants segons procedència (122 respostes) 

 



Resultats provisionals del qüestionari en línia

Quina és la teva visió de la Carretera? (121 respostes) 

 

Quin són els principals usos que fas de la Carretera? (màxim 2 opcions).  

(115 respostes) 



Resultats provisionals del qüestionari en línia

Quines creus que són les principals problemàtiques de la Carretera (màxim 3 

opcions).  

(112 respostes) 

 

Com t'imagines la nova Carretera? (117 respostes) 
 



Resultats provisionals del qüestionari en línia

Què creus que cal prioritzar en la reforma de la Carretera? (119 respostes) 
 



Conclusions

Sessió Dia Participants

Comerciants i empresaris 11 de maig 8 participants

Associacions 17 de maig 3 associacions (4 p)

Veïns de la Carretera 19 de maig 29 participants

Veïns de Molins de Rei 24 de maig 5 participants

Passejada Participativa 26 de maig 15 participants

Dibuixa la Carretera 26 de maig 2 participants

Qüestionari en línia 9 de maig al 13 de juny 125 participants

Instància Comerciants i Empresaris - 54 participants

242 participants



Conclusions

Elements de consens

Mancances Propostes

1. Poca il·luminació

2. Falten bancs i espais per descansar

3. Mal estat de la neteja del carrer

4. Hi ha pocs espais de dinamització de vianants

5. És una Carretera grisa. Manca de color

1. Canvi en les lluminàries per adequar-ho a l’enllumenat 

d’una avinguda i que il·lumini les voreres.  

2. Col·locar més bancs per seure i descansar.

3. Soterrament contenidors o millorar-ne l’estètica. Espaiar-

ne la col·locació.

4. Soterrar el cablejat elèctric.

5. Plantar arbres (baixos) o col·locar jardineres.

6. Millorar l’espai de les voreres. Renovar-les i fer-les 

agradables per al passeig.

7. Reforma del clavegueram

8. Desviament del pas del tramvia per vies alternatives.



Conclusions

Elements de discordança

L’espai destinat a l’aparcament és un punt important de discordança en

les diverses aportacions realitzades. D’una banda, es planteja una

Carretera on els espais d’aparcament de zona blava es mantinguin tal com

estan i, d’altra banda, es busca un canvi amb una Carretera amb menys

espais destinats a l’aparcament i més espais per als vianants.



Conclusions

Com t'imagines la nova Carretera? (117 respostes) 
 

Què creus que cal prioritzar en la reforma de la Carretera? (119 respostes) 
 



Presentació de resultats


