
ACTA DE LA TAULA DE MOBILITAT CELEBRADA EL DIA 24 DE GENER DE 2011, A 
LES 20:15 h A LA SALA LLUÍS VALLS-ARENY DEL MIRADOR. 
 
Convidats: 
Manel Gil de la consultora EDAS.  
 
Assistents: 
Llorenç Martí (avv de Can Carner), Amadeu García (avv Airesol C), Mitzi Kotnik (avv El 
Racó), Pepe Casajuana (Cap del Parc de bombers voluntaris de Castellar), Joan Torres i 
Manuel Cubero (ciutadans a títol particular), Lluís López (CIU), Josep Rosales 
(Ciutadans), Antolin García (Ciutadans), Marc Serrà (L’Altraveu), Oriol Papell (ERC), Jordi 
Carcolé (Regidor de Transport i Mobilitat), Aleix Canalís (Regidor de Via Pública, Territori i 
Medi Ambient), Pepe González (Regidor de Presidència i projectes), Sebastià Vivas 
(Gerent de l’ajuntament), Joan Alonso (Cap de la Policia Local), Marina Muntada (Cap del 
dept. de Medi Ambient) 
 
S’excusa la Sra. Núria Corominas (Moventis – concessionària del transport públic). 
 
 
Manel Gil dóna la benvinguda als assistents i presenta la sessió. 
 
S’inicia la lectura dels punts del pacte per a la mobilitat amb el suport d’una presentació 
per acordar-ne el redactat. 
Generen discussió els següents punts: 
- 1.6. S’acorda que es modifica el punt per tal que s’entengui que es fomentarà la 

mobilitat a peu a les dues estacions de tren previstes (al polígon i al nucli urbà).  
- 3.3. Es planteja el dubte sobre si el redactat fa referència només a poder aparcar les 

bicicletes a les estacions, a poder  pujar la bici al tren (la qual cosa depèn dels 
operadors i que no és fàcil d’incidir-hi), o a poder arribar bé a l’estació i aparcar. 
 

Mitzi Kotnik pregunta el sentit del punt 4.2. 
 
Pepe González li respon que fa referència a les rondes de circumval·lació del nucli urbà 
que han de permetre guanyar fluïdesa en el trànsit de pas i treure trànsit del centre. 
 
Manel Gil explica que s’ha d’introduir un canvi en l’ordre en el redactat, elaborat per 
l’ordre de prioritat resultant de les votacions de la darrera sessió de participació. En 
motiu de la incorporació de la priorització realitzada per la participació via internet, el 
punt 5 passa a ser el 6 i a l’inversa. 
 
Aleix Canalís proposa un canvi al punt 7.2. El redactat diu “utilitzar vehicles...”, i proposa 
que digui “promoure la utilització de vehicles...” de manera que es pugui ampliar l’abast 
d’aquesta mesura a tota la població i no quedi restringida a l’àmbit de l’administració. 
 
Finalment es fa una repassada a les aportacions fetes per acordar el redactat final. 
 
Manuel Cubero reitera la importància de modificar el punt 1.6 per facilitar l’accés a peu 
també a l’estació del Pla de la Bruguera des de Can Carner o del mateix polígon. 
 
Llorenç Martí exposa que no veu clar el punt 8.6. de creació d’aparcaments de dissuasió 
a les àrees perimetrals. Considera que els problemes d’aparcament que puguin haver-hi 
al centre els creem els mateixos habitants de Castellar volen anar en cotxe a tot arreu. 
Creu que si facilitem que s’aparqui en zones perimetrals, estem afavorint l’hàbit que 
d’utilitzar el cotxe enlloc d’altres mitjans. 
 
Es debat aquesta opinió, afegint el problema de mobilitat en vehicle privat el provoquem 
amb la mobilitat interna més la gent que ve de fora; es veu la necessitat que existeixin 
aquest tipus de zones per a la gent que ve a treballar al centre i hi passa moltes hores 
per exemple. 



 
Finalment, s’explica el procés que es portarà a terme a partir d’ara, convocant als 
assistents a participar en les properes sessions: 
01/02/2011, 20h, Sala d’Actes del Mirador: signatura del pacte per a la mobilitat per part 
d’entitats representants de la societat civil: representants d’entitats de persones amb 
problemes de mobilitat,  representants dels partits polítics, representants dels centres 
escolars, les associacions de veïns, empreses concessionàries dels serveis de transport 
públic, etc. 
21/02/2011, 19h, Sala d’Actes del Mirador: presentació de les propostes d’actuació a 
càrrec de l’enginyeria redactora del Pla de Mobilitat, GRECCAT. 
26/02/2011. 10h, El Mirador: Tallers de discussió i aportació de propostes.  
 
Joan Torras es mostra en desacord pel fet de no poder signar el Pacte quan ha assistit a 
les reunions i ha participat del procés pel fet de participar com a ciutadà a títol particular. 
 
S’acorda estudiar la possibilitat d’obrir una llista d’adhesions per tal de poder recollir els 
suports de persones a títol particular. 
 
S’acorda sol·licitar a GRECCAT el lliurament d’un document resum el dia 21, per tal que 
els assistents puguin preparar la participació del dia 26 de febrer. 
 
 
Sense més temes a tractar s’acaba la sessió de la taula de mobilitat a les 21:05 h. 


