
Proposta de peatonalitació per facilitar la distància social. 

Context: 

La proposta de desconfinament proposada pel govern permet a la ciutadania poder sortir a 
la via pública de forma controlada, en unes franges horàries definides, i assegurant una 
distància social de 2 metres. Tenint en compte el temps de confinament obligat, s’ha de 
preveure que una part molt important de la població de Rubí sortirà al carrer, amb una 
intensitat especial durant el cap de setmana. I molts carrers de la ciutat no estan preparats 
per garantir aquest ús massiu i el manteniment de la necessària distància física entre les 
persones.  
 
Per una altra banda, la diagnosi que es troba al pla de mobilitat PMU 
(https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/mobilitat/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible-de-ru
bi-1) sobre el trànsit de vianants en la via pública posa de manifest que la priorització del 
vehicle privat, dominant a la major part dels carrers de la ciutat, farà que aquesta distància 
social no es pugui complir en molts casos.  
L’estudi indica xifres de 9.000 vianants/dia en la Carretera de Sabadell, 2.000 vianants/dia 
en el Carrer Cadmo, més de 7.000 vianants/dia en el Carrer Cervantes o 2.000 vianants/dia 
en la Plana de Can Bertran, entre d’altres. Aquests són clars exemples on aquesta distància 
social serà de difícil aplicació atesa la capacitat de les voreres en tota o part de la seva 
totalitat.  
Altres ciutats (València, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat entre 
d’altres) ja han implementat accions similars amb aquest objectiu. També és important 
poder delimitar un espai físic apropiat pel desenvolupament d’activitat física més enllà del 
que poden oferir els espais naturals de la ciutat.  
 

Proposta: 

Tenint en compte la situació actual, que s’allargarà si més no durant unes quantes 
setmanes, es fa una proposta d’increment dels espais de la via pública reservats per als 
vianants durant els caps de setmana, per facilitar la distància social. Aquesta proposta té 
dues fases. En la primera fase s’han detectat eixos/carrers on aquesta actuació es pot dur a 
terme de forma immediata. A banda, s’entén que aquesta mesura reforçaria un model de 
mobilitat sostenible a la ciutat de forma considerable. S’han detectat altres eixos/carrers on 
es podria fer la mateixa actuació si la valoració de l’aplicació de la mesura en la primera fase 
és positiva.  
 
En la primera fase s’han identificat els següents eixos/carrers: 
 

- Eix 1: Prat de la Riba – carretera de Sabadell 
- Eix 2: Plana de Can Bertran – Nostra Senyora de Lourdes 
- Carrer Cervantes (entre l’avinguda Barcelona i el carrer de Cal Gerrer)  
- Deixar un sol sentit de circulació al pont del carrer Cadmo (sentit a definir per l’equip 

tècnic de l’Ajuntament de Rubí). 
- Paralitzar l’actuació al Pont del Carrer Sant Joan i ampliar de forma considerable el 

pas actual reservat per als vianants. 
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Per una altra banda, per tal de oferir un espai pel desenvolupament d’activitat física, es 
proposa el tancament de l’avinguda de la Llana, entre el carrer del Pont de Can Claverí i el 
carrer del Conflent. Aquest podria esdevenir un espai apte per bicicletes, patins, patinets i 
similars. 
 
En la segona fase, si la valoració de la primera fase ha sigut positiva, es planteja les mateixes 
actuacions en els eixos/Carrers: 

- Passeig de les Torres 
- Passeig de la Riera 
- El tram de baixada de l’avinguda Castellbisbal. 

 
 
 
Per tal de posar en marxa aquestes actuacions, de forma àgil, es podrien utilitzar 
tanques per tancar el pas al vehicle motoritzat, amb la possibilitat de desenvolupar 
futures solucions basades en aspectes visuals (zones de color) i elements tipus 
jardinera com es mostra a continuació: 
 

 
Aquestes mesures són urgents per 
adaptar-nos a l’excepcionalitat del moment, 
però, haurien d’obrir una reflexió profunda 
a la ciutat per tal que es poguessin allargar 
molt més enllà d’aquest període de crisi 
sanitària. La salut de les persones i la 
necessitat d’afrontar l’emergència climàtica 
haurien de ser motius més que suficients 
per agilitzar, sense més demora, l’aplicació 
d’un model de mobilitat radicalment molt 
més sostenible que el que tenim avui en 
dia.  


