ACTA DE LA TROBADA OBERTA DE CAN LLONG

Data: 29/05/2018
Hora: 18.00 hores
Lloc: Centre Cívic de Can Llong

Assistents:
Ajuntament: Glòria Rubio, José Luis Barón, Rodrigo Rodríguez, Melcior Manau, Eva Vives i Núria Oliva
27 veïns i veïnes

Ordre del dia:
1.- Mobilitat al barri: trànsit, transport públic, ...
•

Zones de càrrega i descàrrega

•

Mobilitat a la pl. Còrdova i entorns i el barri com a zona de pas

•

Excés de velocitat del C. Zuric

•

Plataforma sobre la Ronda Oest

•

Millorar les connexions de Transport públic

•

Baixador ferroviari

Desenvolupament de la sessió:
La Sra. Glòria Rubio agraeix l’assistència i presenta el Sr. José Luis Barón, cap de Mobilitat i la Sra. Eva
Vives, coordinadora del Districte. Explica els antecedents, el treball fet fins el moment i els objectius
de la taula de Can Llong. Proposa fer una ronda de presentacions i acte seguit dona la paraula a la
Sra. Eva Vives.
La Sra. Eva Vives enumera els temes que van sortir en l’última sessió i proposa tractar-los un per un.
El Sr. José Luis Barón exposa que són molts temes, alguns complexos fet que en dificulta la gestió i la
resolució. Explica que darrera cada proposta de Mobilitat hi ha uns criteris i una visió tècnica, però
que si hi ha propostes raonades i raonables no hi ha problema en integrar-les.
•

Zones de càrrega i descàrrega

Explica la situació actual de les zones de càrrega i descarrega a la Ronda Europa i a l’Avinguda
Estrasburg. Les zones de càrrega i descàrrega s’han anat modificant amb l’obertura dels comerços i
es detecta una descompensació entre els dos eixos i altres problemes afegits com els punts
d’aparcament irregular.
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Els veïns i veïnes exposen que a la Ronda Europa hi ha un excés de càrregues i descàrregues i una
mala distribució generant problemes d’aparcament en doble fila o sobre la vorera. A l’Avinguda
Estrasburg no n’hi ha cap i es generen els mateixos problemes. Demanen que es posi limitació
horària per les càrregues i descarregues, diuen que en molts llocs el temps està limitat a 30 minuts.
Expliquen que l’aparcament de camions de gran tonatge sobre la vorera genera voreres en mal estat
i accidents als vianants. Afegeixen que els trams de línia discontinus de l’Avinguda Estrasburg a la
sortida dels pàrquings són font d’accidents sobretot per les motos. Es proposa ajuntar les dues
parades de bus de les línies 11 i 55 que estan molt properes però no hi ha acord en aquest punt.
El Sr. Pedro Nicomedes es mostra crític amb el format de la taula, diu que no vol una sessió
informativa, sinó treballar els temes. Alguns veïns i veïnes responen que és el que s’està fent.
La Sra. Sònia Sada explica que des de l’AV Can Llong van fer reunió amb l’alcalde, el Sr. Maties
Serracant i van exposar diferents problemàtiques de mobilitat de Can Llong entre altres: la velocitat,
l’accidentabilitat, les zones de camí escolar i l’aparcament de vehicles d’empresa. Obtenint el
compromís de l’alcalde de buscar solucions a curt termini per reduir la velocitat i més a llarg termini
cap a la Ronda alternativa.
El Sr. José Luis Barón proposa facilitar un plànol gran per tal que els veïns i veïnes i els comerciants de
la zona el puguin treballar i presentar proposta a l’Ajuntament.
Es proposa crear una comissió per treballar el tema i es presenten voluntàriament les Sres. Margarita
Martínez, Tania Caubera i Àngels Arcas.
•

Mobilitat a la pl. Còrdova i entorns i el barri com a zona de pas

El Sr. José Luis Barón explica que des d’un punt de vista tècnic es prioritza canalitzar el trànsit cap a
les vies principals i en aquest sentit, la connexió amb la Ronda Oest passa pel barri. S’han fet diverses
modificacions per regular el trànsit i la modificació de dos carrils d’entrada i sortida és per donar a la
rotonda la màxima capacitat i accelerar-ne el buidatge. El trànsit de Castellar no hauria d’anar per
aquí però als vehicles pesats els hi és més fàcil, és una avinguda ampla i els navegadors segurament
la prioritzen. Es va detectar que l’Avinguda Estrasburg confluència amb Pl. Còrdova es saturava en
hores punta, es va fer una anàlisi de la cruïlla i es va modificar la programació semafòrica, deixant
lliure la senyalització de la rotonda i el pas de vianants mitjançant polsador. Comparteix la idea que
les rotondes a la carretera funcionen millor que a la ciutat ja que no hi ha vianants i no hi ha fluxos
principals i secundaris.
Alguns veïns i veïnes demanen si és possible canviar la configuració de la rotonda donant més carrils
a la via i es queixen que a vegades triguen molta estona per creuar-la. Alguns veïns i veïnes
consideren que cal prioritzar els vianants i demanen si es podria pintar una graella a la rotonda com
ja s’ha fet en altres llocs de Sabadell. No hi ha acord ja que en altres llocs no es respecta. Es proposa
col·locar un semàfor a la rotonda per no col·lapsar en els dos sentits.
El Sr. José Luis Barón respon que és difícil configurar una rotonda de 3 carrils centrals si en venen 2
per disseny i considera que cal generar les condicions perquè el trànsit es distribueixi més bé. Afegeix
que generalment no es pinten graelles a les rotondes, només es fa excepcionalment en rotondes
molt grans i en concret a la rotonda del C. Vilarrubias perquè és un problema públic. Respecte el
semàfor a la rotonda respon que és com estava abans.
La Sra. Eva Vives exposa que es recullen els suggeriments fets i es fa una proposta per la següent
sessió.
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•

Excés de velocitat al C. Zuric

El Sr. José Luis Barón explica que Mobilitat disposa d’un radar no sancionador que s’instal·la en el
mobiliari urbà i permet recollir dades de comptatge de vehicles i velocitats. En concret es va instal·lar
a la zona de l’Avinguda Estrasburg/Pl. Còrdova i Ronda Oest amb posterioritat a les modificacions i
durant 6 dies es va computar un pas de 70.000 vehicles amb una velocitat mitjana de 37 km/h,
l’ordenació de la via és de 30 km/h però a vegades cal revisar la velocitat i adequar-la al tipus de via.
Es van detectar algunes puntes de 90 i 119 km/hora, aquestes desviacions distorsionen l’estudi però
en general s’extrapola que el 99% de vehicles circulen a la velocitat adequada pel disseny de la via.
La Sra. Glòria Rubio afegeix que respecte les puntes de velocitat detectades ja s’ha traslladat a Policia
Municipal per veure quines mesures es poden prendre ja siguin sancionadores o no.
El Sr. Pedro Nicomedes exposa que a costat de la botiga de bicicletes els cotxes estan sovint sobre la
vorera i que avui en concret el semàfor del c. Budapest amb Avinguda Estrasburg no funcionava i era
impossible creuar i proposa pintar un 30 K/h a la calçada amb caràcter dissuasiu.
El Sr. José Luis Barón explica que hi ha un servei de manteniment de semàfors i que si es comunica a
Policia Municipal, ho traslladen a l’empresa i es tracta com un tema prioritari. Respecte la
senyalització de zona 30 km/h considera que no funciona si no s’adopten altres mesures.
La Sra. Margarita Martínez explica que davant del Centre Cívic (Avinguda Estrasburg, 82) el carril
s’estreny i la senyalització del terra no es veu per girar a l’esquerra i si un es para, es col·lapsa tot. Cal
repintar la senyalització. Demana qui té preferència quan a la dreta hi ha les bicicletes i a l’esquerra
els vianants.
El Sr. Àngel Sánchez demana que es pintin els carrils bici de la Ronda Europa.
El Sr. José Luis Barón explica que en els espais compartits la preferència és sempre dels vianants.
Afegeix que en aquest sentit hi ha un canvi de criteri de separar els vehicles i els vianants i s’imposa
que les bicicletes vagin per la calçada i que la resta d’elements també han de tenir un lloc per ells.
També s’està revisant el tema de les terrasses per garantir que hi hagi pas de vianants.
Alguns veïns i veïnes demanen la policia de proximitat que no s’ha implantat mai. Altres demanen
que es senyalitzi l’entrada i la sortida dels guals ja que cal travessar aquestes zones per accedir/sortir
dels edificis.
El Sr. José Luis Barón explica que és el vehicle que entra i surt d’un gual que ha de cedir el pas.
Els veïnat explica que alguns dels vehicles que circulen per aquests carrils van molt ràpid i es genera
risc.
La Sra. Eva Vives demana si es posposen per la propera sessió els punts que queden o volen tractarlos de manera breu. S’acorda que es doni resposta de manera breu.
•

Plataforma sobre la ronda Oest

El Sr. José Luis Barón explica que respecte l’estacionament sobre la ronda Oest s’ha contactat amb la
Generalitat per demanar les càrregues i si es pot fer un ús provisional de la zona com a aparcament
(una part).
La Sra. Eva Vives explica que de moment no disposen de permisos per treballar aquest espai i definirne els possibles usos.
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La Sra. Sònia Sada manifesta que des de l’AV de Can Llong estaran pendents que l’estacionament es
limiti només a vehicles i no es converteixi en un pàrquing de camions. Considera que cal
l’aparcament pel barri i perquè és un eix dinamitzador comercial.
Alguns veïns demanen què s’ha de fer amb els camions grans.
La Sra. Glòria Rubio exposa que no hi ha cap zona d’aparcament de camions a la ciutat i que s’està
treballant per habilitar-ne una a Can Roqueta.
•

Millorar la connexió de transport públic

El Sr. José Luis Barón explica que les línies del barri són la 7 i la 11 (mateixa línia) amb una freqüència
de 30 minuts, lògicament a millorar. A la ciutat hi ha les línies 1, 2 i 3 que és la mateixa línia en el
tronc central i bifurcació als extrems. Les línies 4 i 44 que creuen d’Est a Oest i La línia 5 i 55 amb una
freqüència de 20 minuts i bifurcació als extrems que s’ha modificat recentment. Exposa que el preu
d’un autobús són 200.000 euros i que rebaixar la freqüència de 20 a 15 minuts suposa comprar 8
autobusos més. Afegeix que amb els recursos actuals es mira que les línies siguin operatives.
La Sra. Glòria Rubio explica que la situació actual de la flota d’autobusos és que està envellida i s’han
pres mesures per comprar nous autobusos però actualment no es pot reduir la freqüència, només
assegurar el servei. S’ha entomant la situació des del Govern per intentar millorar-la. Afegeix que hi
ha un nou element a analitzar que és el trànsit del transport públic arran de les modificacions ja que
potser es podran fer altres modificacions.
La Sra. Sònia Sada demana que es millori la coordinació dels autobusos 11 i 55 ja que passen alhora.
Alguns veïns i veïnes reclamen que es faci una línia llançadora. La Sra. Tania Caubera explica que els
diumenges només hi ha la línia 5F ja que la 11 no funciona.
•

Baixador ferroviari

La Sra. Eva Vives explica que és un tema d’ADIF i que se’ls ha traslladat la consulta.

Acords:
1.- Establir una comissió de 2-3 representants per treballar conjuntament amb Comerç el punt de
zones de càrrega i descàrrega a l’Avinguda Estrasburg amb el plànol de Mobilitat i portar els resultats
a la propera reunió. S’ofereixen voluntàriament la Sra. Tania Caubera d’Av Unió Veïnal Can Llong
Castellarnau, la Sra. Margarita Martinez i la Sra. Àngels Arcas.
2.- Mantenir el punt del Mobilitat per la propera sessió i tractar els tres últims temes que es van
abordar de manera resumida en l’última sessió.
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