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DDMMSS CAMÍ ESCOLAR 
 
AACCTTAA  RREEUUNNIIÓÓ SEGUIMENT DE LA IMPLANTACIÓ DEL CAMÍ ESCOLAR I DE LES 
MILLORES DEMANADES DES DE LA COMUNITAT DEL DMS 

DDAATT 151029 

PPRREESSEENNTTSS  

NNoomm    

Joan Manuel del Llano Conseller del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Amàlia Ganga Gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Pilar Boguña  Cap, Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic  

Imma Sampé Cap, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Joan Triadú Tècnic, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Roser Bassedas Directora del DMS 

Lluís Segura Professor emèrit del DMS 

Esmeralda Francisco AFA del DMS 

Jordi Ramos Pare del DMS 

Joan Cuevas Pareras Pare del DMS 
  

  
0011..   CCAAMMÍÍ  EESSCCOOLLAARR  
0022..   KKaannGGoo!!  
0033..   RREEFFOORRMMAA  MMAAJJOORR  DDEE  SSAARRRRIIÀÀ//  PPRROOCCÉÉSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIUU  
0044..   HHIISSTTÒÒRRIICC  DDEE  RREEUUNNIIOONNSS  
0055..   SSEEGGÜÜEENNTTSS  PPAASSSSEESS  
 

 

0011..  CCAAMMÍÍ  EESSCCOOLLAARR 

Els representants del DMS (Dolor Monserdà-Santa Pau) exposen els problemes detectats 

dins de l’àmbit del cami escolar i que ja estaven descrits, amb proposta d’actuació, al 

document de resum elaborat per la comissió del Camí Escolar de l’AFA del DMS (Proposta 

d’actuacions per a la millora de la seguretat del Camí Escolar del Dolors Monserdà-Santa 

Pau, febrer 2015), que es torna a aportar i que s’adjunta a aquesta acta. 

 

Des del DMS es demana que es prioritzi la seguretat del Camí Escolar i dels accessos a 

l’escola davant del trànsit rodat. Es considera que en aquests moments la prioritat de la 

mobilitat a la zona està centrada en solucionar la situació d’estrés de trànsit motivada per la 

gran quantitat de vehicles presents a la zona (entrada i sortida de Barcelona, accés a les 

escoles de la zona). Un exemple seria la presència d’agents de la guàrdia urbana a diferents 
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rotondes de l’Av. General Vives, entre Av. Foix i Via Augusta, però cap a la rotonda de l’Av. 

General Vives amb el Passeig de Santa Eulàlia, que és la que forma part del Camí Escolar i 

la que concentra l’accés dels vianants al DMS. 

 
 
01.1 ÀREA D’ACTUACIÓ 1/ SORTIDA DE L’ESCOLA DMS I PASSEIG DE SANTA 

EULÀLIA: REUBICACIÓ DE LA PARADA D’AUTOBÚS. A les anteriors reunions tots els 

agents implicats van estar d’acord amb la necessitat de moure la parada inici/final del bus 

V7 i els seus serveis annexos per a millorar la seguretat del pas de vianants, però encara no 

s’ha realitzat cap acció. Es demana des del DMS que es reubiqui la parada i els seus serveis 

annexos, tal i com es va acordar fer en anteriors reunions. 

 

01.2 ÀREA D’ACTUACIÓ 2/ ENCREUAMENT AV. GENERAL VIVES AMB PASSEIG DE 

SANTA EULÀLIA. 

a) NOVA SITUACIÓ SEMAFÒRICA. Sembla confirmar-se que els semàfors d’aquesta zona 

ja están preparats per a permetre un pas únic (amb resta de vies en vermell) per als vianants, 

però aquesta possibilitat encara no s’ha activat. Es demana des del DMS que s’activi, tal i 

com es va acordar fer en anteriors reunions. 

b) ILLETA DE VIANANATS. Es comunica des del Districte que el 17 de novembre 

començaran els treballs de construcció d’una illeta que hauria d’augmentar la seguretat del 

pas de vianants del costat Besòs. [S’adjunta plànol entregat pel districte] 

 

 

01.3 ÀREA D’ACTUACIÓ 3/ CRUÏLLA CARRER SOL I PEDRÍS AMB RAMON MIQUEL I 

PLANAS. La proposta de pas de vianants remuntable presentada en anteriors reunions per 

la comunitat del DMS no es vista amb bons ulls per part dels tècnics del districtre a causa 

de les dificultat tècniques-implicacions econòmiques de l’actuació. Es demana des del DMS 

que s’aporti alguna alternativa per a millorar la seguretat del pas de vianants.  

 

01.4 ÀREA D’ACTUACIÓ 4/ CARRER MAJOR DE SARRIÀ. Es tracta de forma 

individualitzada. Veure més avall. 
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01.5 ÀREA D’ACTUACIÓ 5/ CARRER SANTA MAGDALENA SOFIA  I SOL I PEDRÍS. 

S’insisteix en la situació de col·lapse circulatori d’aquestes vies durant l’horari d’entrada i 

sortida de l’escola Sagrat Cor, que interfereix amb el camí escolar del DMS. Des del DMS es 

proposa que aquest carrer deixi de ser passant, mantenint els accessos als aparcaments 

privats interiors però evitant el trànsit passant. 

 

01.6 CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ. Des del DMS s’opina que a la base del problema 

hi ha una mala praxi vial dels conductors i es proposa que s’estudiï algun tipus d’actuació de 

conscienciació. Des del DMS s’estudiarà la manera d’informar-conscienciar la part de 

conductors que forma part de la comunitat de l’escola. 

 

 

0022..  KKaannGGoo!!  

Des del DMS es considera que el programa KanGo! és un èxit. 

 

 

0033..  RREEFFOORRMMAA  MMAAJJOORR  DDEE  SSAARRRRIIÀÀ//  PPRROOCCÉÉSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIUU  

03.1 MAJOR DE SARRIÀ-CAMÍ ESCOLAR. Des del DMS es considera que aquesta via 

forma part principal del Camí Escolar d’accés a l’escola. En una reunió prèvia (150409) amb 

l’anterior equip de gerència del districte, des del DMS es va arribar a fer una proposta 

d’actuació mínima per a millorar la seguretat dels vianants sense comprometre la circulació 

de vehicles ni transport públic, alhora que es mantenien totes les places d’aparcament 

existents. Des de la gerència es va comunicar que donat que hi havia engegat un procés 

participatiu per a reformar profundament aquest tram de Major de Sarrià no farien cap 

actuació parcial amb anterioritat a l’execució de les obres definitives. Segons la gerència ja 

s’havia aconseguit un acord entre l’Associació de Veïns i l’Associació de comerciants sobre 

el model de carrer i que per tant ja estaven preparats per a iniciar el procés de redacció del 

projecte. [S’adjunta plànol de proposta elaborada per la comissió del DMS] 

 

03.2 PROCÉS PARTICIPATIU. Des del DMS s’informa que el procés participatiu va tenir 

suposadament 2 fases. Una primera fase, a la que van assistir-hi alguns membres de la 

comunitat del DMS, en la que es van recollir propostes dels veïns (s’adjunta document 
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resum. La descripció del procés i la documentació final és consultable online: 

http://governobert.bcn.cat/ca/participacio/processos-de-participaci%C3%B3-

oberts/peatonalitzaci%C3%B3-del-carrer-major-de-sarri%C3%A0). De la segona fase, 

liderada per l’Associació de Veïns, i a la que no va assistir cap membre de la comunitat del 

DMS, no s’ha pogut localitzar cap document oficial públic que en faci referència. 

 

03.3 NOU EQUIP DE GOVERN AL DISTRICTE. Donat que com a resultat de les darreres 

eleccions municipals a Barcelona, es va produir un canvi en l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Barcelona i del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, des del DMS es demana 

informació sobre els compromisos adquirits per l’anterior govern, en relació als terminis de 

redacció i execució de la reurbanització integral del carrer Major de Sarrià. La nova gerent i 

el conseller presents a la reunió exposen no tenir coneixement sobre el procés de 

participació suposadament finalitzat, però es comprometen a recuperar la documentació i a 

pronunciar-se sobre la qüestió. 

 
 
 

0044..  HHIISSTTÒÒRRIICC  DDEE  RREEUUNNIIOONNSS  
 
Relació de reunions mantingudes sobre el tema amb representants del districte: 
 
121113. Reunió DMS-Ajuntament on s’analitzen punt conflictius en el camí escolar del 

DMS. 

150227. Reunió on el DMS fa propostes de millora dels punts conflictius en el camí escolar. 

150429. Visita amb DMS-tècnics de l’Ajuntament per analitzar l’estat de l’encreuament de 

l’Av. General Vives amb el Passeig de Santa Eulàlia. 

151002. Reunió amb tècnics de l’Ajuntament per a fer el seguiment de la implantació del 

camí escolar i de les millores demanades. 

151029. Reunió amb el nou equip de govern i gestió del districte. 

 



 

DMS-CAMÍ ESCOLAR-ACTA REUNIÓ 151029.doc  5 de 5 

0055..  SSEEGGÜÜEENNTTSS  PPAASSSSEESS  

Des de la gerència del districte demanen un termini per a estudiar la situació i fer una 

proposta d’actuacions. 

 

S’emplaça a la gerència a proposar una nova data de reunió per a rebre la resposta i fer el 

seguiment. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

PROPOSTA D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA 
DE LA SEGURETAT DEL CAMÍ ESCOLAR DEL 

DOLORS MONSERDÀ-SANTA PAU 
 
 
 

Comissió del Camí Escolar 
AFA DMS 

(Febrer 2015) 
 
 

 



 

 

ÀREA D’ACTUACIÓ 1: Sortida de l’Escola DMS i Pg. Santa 
Eulàlia 
 

a. Millorar la senyalització vertical i horitzontal dels  2 passos  de vianants al 
Passeig de Santa Eulàlia indicant sortida escola. 

b. Reubicar parada inici i final autobús V7 lluny del pas de vianants per millorar 
la visibilitat, tant dels nens per poder creuar més segurs com dels vehicles, per 
poder frenar si veuen algun nen a punt de creuar. La reubicació ha de tenir en 
compte la necessitat d’espai per als autobusos escolars .  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Autobús en final de línia dificultant la visibilitat del pas de vianants 

 

ÀREA D’ACTUACIÓ 2: Encreuament Av. General Vives amb 
Passeig de Santa Eulàlia 

 

   
Creuament General Vives amb vehicles envaint pas de vianants  

 

c. Gir a la dreta pels vehicles que pugen per major de Sarrià: ampliar la vorera de 
manera que es dificulti el gir als vehicles i hagin de frenar una mica, permetre 
els vianants iniciar el creuament amb el semàfor en verd per vianants i en 
vermell pels vehicles, després d’uns segons canviar a intermitent pels vehicles.  

d. Reforçar la senyalització vertical i horitzontal dels encreuaments per alertar als 
vehicles de la presencia d’escolars. 

e. Pintar el terra amb senyalització de prohibit aturar-se.  



 

 

f. Al Pg. Santa Eulàlia amb general Vives col·locar una barana de retenció vorera 
muntanya, de manera que els més petits no puguin seguir el recorregut en línia 
recta. 

g. Ampliar la mitjana fins a cobrir tot el pas de vianants. 
 

 
Proposta de pintura en el paviment  

 
 

ÀREA D’ACTUACIÓ 3: Cruïlla Carrer Sol i Pedrís amb Ramon 
Miquel i Planes 

 

i. Elevació del pas de vianants d’aquesta cruïlla. És on va a parar el Pedibus i és 
una zona molt perillosa per la quantitat de vehicles que hi passen i la velocitat 
inadequada.  

j. Re urbanització  amb plataforma única el Carrer Sagrat Cor per pacificar el 
trànsit i millorar l’accessibilitat de vianants. Actualment la vorera dreta és 
totalment inadequada per un camí escolar i  resulta perillós en horaris 
d’entrada i sortida de les escoles. 

k. Control estacionament a la sortida del Parc Raventós. Els cotxes bloquegen la 
sortida i suposen un perill pels vianants .  

 

--   
   Creuament Conflictiu i Perillós  

 



 

 

ÀREA D’ACTUACIÓ 4: Carrer Sol i Pedrís 
 

l. Implantació de pas de vianants remuntable entre Sol i Pedrís i Sagrat Cor, per 
creuar Ramon Miquel i Planas. 

m. Si aquest espai forma part del camí escolar, evitar l’aglomeració de cotxes a les 
portes de l’escola Sagrat Cor. 

 
 

ÀREA D’ACTUACIÓ 3: Carrer Major de Sarrià  
 

h. Ampliació de la vorera Llobregat (actualment de 50cm) entre Santa Magdalena 
Sofia i General Vives, sense afectació d’aparcaments ni pas d’autobusos. 
L’amplada mínima del carrer en aquest punt més crític és de 5,5m entre 
façanes, donat que les dues voreres fan 50 cm això deixa 4,5 m pels vehicles, 
estudiar com a mínim l’ampliació d’una vorera a 1m i deixar 4m pels vehicles. 
 

 
Vorera estreta 

 

i. Implementar plataforma de parada de bus a la vorera Besòs per evitar girs dels 
bus i així  reduir espai de pas de vehicles i augmentar l’espai de pas dels 
vianants (voreres). 

j. Control de la velocitat. Els vehicles circulen a velocitats superiors als 30 km/h 
permesos. Aquesta situació és de gran perill pels vianants, sobretot en les zones 
on la vorera es estreta.  

 



 

 

 

ÀREA D’ACTUACIÓ 5: Carrer Santa Magdalena Sofia 
 

n. Sancionar l’aparcament al carrer Santa Magdalena Sofia, que actualment ja és 
prohibit, especialment en horari de trajecte escolar, ja que les voreres queden 
inutilitzables i els vianants han de baixar a la calçada. O bé col·locació de 
pilones a sobre de les línies grogues per evitar l’estacionament sobre les voreres 
 

            
Carrer Santa Magdalena Sofia,  on  l’estacionament és prohibit 

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ 7: Avda. Vallvidrera-Peu del Funicular 
 

k. Aparcament de vehicles damunt la vorera fent que els nois i noies hagin 
de baixar a la calçada. 

l. Excés de velocitat en aquest tram del carrer. Els vehicles no respecten la 
velocitat de 30km/h establerta.  
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