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En Marc Giribet i Gavara, actuant en nom i representació del Grup Municipal Fem Sant 
Andreu-Acord Municipal a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, presenta la següent 
moció per tal que sigui votada i debatuda i votada en el proper Plenari Municipal. 

 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL FEM SANT ANDREU PER A L’ADOPCIÓ DE 
MESURES QUE GARANTEIXIN LA SEGURETAT DE LES PERSONES QUE 
UTILITZEN ELS PASSOS DE VIANANTS AL MUNICIPI DE SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

 

L’espai viari de Sant Andreu de la Barca ha canviat els últims anys. S’han millorat i alentit 
la velocitat en diverses vies. S’ha reduït el gran volum de transit interurbà que suposava 
el pas de la N-II per l’interior del municipi. També hi ha hagut un esforç per part del 
govern municipal encapçalat per Enric Llorca per eliminar els semàfors de l’antiga 
carretera, transformant-los en funcionals i vistoses rotondes. Queda pendent, de ben segur 
per poc temps, l’eliminació del semàfor del creuament de la carretera de Barcelona amb 
el carrer Major. Llavors ens convertirem en la ciutat més gran de tot Catalunya sense 
semàfors, i potser serem un model d’estudi com la ciutat valenciana de Xirivella. 

Però per tenir èxit en una ciutat sense semàfors cal donar seguretat als vianants. No és 
qüestió només d’eliminar els semàfors. Hi ha la teoria de l’homeòtasi del risc subjectiu. 
Aquesta teoria diu que els usuaris equilibren el seu comportament en funció del risc que 
perceben (subjectiu) i no del risc real (objectiu). 

Aplicant aquesta teoria en el nostre cas concret, s’explica que la suposada pèrdua de 
seguretat que suposa la supressió d’un semàfor fa que l’usuari percebi una cruïlla com a 
menys segura i que així adapti la seva conducció, augmenti l’atenció i la visió lateral i 
redueixi la velocitat. En conseqüència s’obté una reducció de l’accidentalitat. 

Però per a que el conductor percebi que ha d’augmentar la seva atenció i reduir la 
velocitat és necessari augmentar el nombre de senyals (visuals o físiques) al voltant de les 
cruïlles o passos de vianants. Cal anar més enllà de la senyalització de velocitat màxima 
a 30 km/h. Aquestes senyals poden ser posar pintura rugosa al terra o pintar zones de 
vermell. 

Però què passa amb aquells conductors que de manera inconscient circulen a una velocitat 
molt més alta de la permesa, posant en perill els vianants i altres conductors?  Hi ha 
bastants carrers a la nostra ciutat que per la seva prioritat de pas, rectitud i longitud inciten 
a certs conductors a no fer cas dels límits de velocitat. Qualsevol ciutadà en pot ser 
testimoni  sobretot les nits i els caps de setmana. La solució pot passar per posar reductors 
de velocitat específics per a cotxes o fer passos de vianants elevats. 
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La configuració actual de l’espai vial de la nostra ciutat sembla que provoca un efecte 
crida entre conductors que troben una ciutat permissiva per a conduir d’una manera 
temerària. Cada vegada més se succeeixen les queixes de veïns del municipi que veuen 
com augmenten els casos de conducció perillosa. Com a exemples, el carrer Rector 
Joànic (antiga N-II), l’Avinguda de Guatemala i el carrer Anoia: vials rectes i llargs, amb 
preferència de pas i sense obstacles. 

Atès que hi ha un elevat trànsit interior de vehicles a tot el municipi, accentuat per la 
proximitat a la sortida de la A2 i de la propera connexió amb l’AP-7. 

Atès que s’han detectat punts negres amb poca visibilitat del vianant per què hi ha 
cotxes aparcats just davant el pas de vianants. 

Atès que diversos veïns ens han transmès la seva preocupació pel perill que representa 
travessar els passos de vianants quan hi ha vehicles que circulen amb una velocitat 
excessiva i que no respecten els senyals. 

 

Per aquest motiu el grup municipal de Fem Sant Andreu – Acord Municipal proposa 
al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Estudiar, per part dels serveis tècnics municipals, el grau de compliment en 
els passos de vianants de les recomanacions realitzades en l’Estudi Eurotest de 
comparativa europea de passos de vianants. Especialment de les zones i/o carrers que 
hem anomenat anteriorment i d’aquells que es consideri adient per les queixes rebudes, 
per fer arriba les millores a les zones més oblidades del municipi. 
 
SEGON.- Que es tingui en compte l’accessibilitat per a persones amb discapacitat física 
i sistemes d’ajuda per a vianants invidents o amb dificultats de visió, per a poder creuar 
el carrer de forma segura. 
 
TERCER.- Que l’informe d’aquest estudi inclogui el cost de les diferents mesures 
susceptibles de ser aplicades en el menor temps possible i que es faci arribar aquest 
informe a tots els grups municipals que conformen aquest plenari. 
 
QUART.- Incloure una partida econòmicament adequada, dins dels pressupostos de 
l’any 2021, per a fer un pla d’actuació de millora dels passos de vianants. 

CINQUÉ.- Implementar les mesures proposades, com per exemple amb senyals verticals 
d’avís amb il·luminació, el relleu irregular de la calçada a l’entorn proper als passos de 
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vianants, la instal·lació de reductors de velocitat o l’elevació de diversos passos de 
vianants repartits per diferents zones de la ciutat. 

SISÉ.- Plantejar un pla de de manteniment acurat dels passos de vianants ja existents. 

SETÉ.- Accions per evitar o impedir les altes velocitats de vehicles en els carrers del 
nostre municipi. 

 

 

 
 
 
Marc Giribet i Gavara 
Portaveu Fem Sant Andreu – Acord Municipal 
 

A L’ATENCIÓ DE L’IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE SANT ANDREU DE LA BARCA.  
 


