
ACTA DE LA TAULA DE MOBILITAT - 11 DE MAIG DEL 2021  

S’inicia la sessió a les 18.10h 

Assisteixen a la reunió: Carles Pinillos i Guillem Rocabert, Anna Margalef, 

Núria Corominas, Lambda Tomàs, Imma Brualla, Armand Martínez, Jordi 

Llobet, Anna Margalef, Pepe González, Pepe Leiva, Conxita Luna, Pau 

Castellví, Rafa Homet i Marina Muntada. 

Pepe Gonzalez presenta la sessió 

Jordi Llobet explica millores d’accessibilitat realitzades a l’auditori, la sala 

d’actes d’El Mirador, i la Sala Blava de l’Espai Tolrà, més el canvi de portes 

batents per portes automàtiques a l’Ateneu, El Mirador i el Casal Catalunya. 

Marina Muntada explica la instal·lació d’avisadors acústics als semàfors ens 

dues fases. 

Jordi Llobet i Imma Brualla expliquen projectes de reformes dels carrers i de 

xamfrans: Dr. Vergés, Girona, 14 d’Abril, Ctra. de Sabadell, c. Catalunya, 

Passeig, ctra. de Sabadell, Mestre Ros, del pont. 

Mata González i Armand Martínez demanen aclariments sobre la línia 

d’aparcament al carrer Catalunya i el numero de places que s’hi perden. 

Imma Brualla exposa que es disposarà l’aparcament en costats alternats 

per fer perdre velocitat als vehicles, i s’incorporaran els arbres a les 

voreres, per tant fa de mal comptar el nombre de places resultants. 

Pepe González explica que es té la intenció de compensar places en altres 

zones. 

Imma Brualla explica els xamfrans que s’eleven al Passeig, l’actuació al 

carrer del Pont, a la carretera de Sabadell davant de l’Espai Tolrà, i als 

carrers Dr. Vergés i Girona on s’amplia la vorera. 

Jordi Llobet demana opinió als assistents amb problemes de mobilitat sobre 

el paviment drenant que es preveu utilitzar al carrer Catalunya. 

Guillem Rocabert exposa que una de les principals dificultats és la inclinació 

de les voreres; posa d’exemple la vorera del Passeig costat imparell. 

Jordi Llobet diu que es té en compte donar una pendent d’entre l’1 i el 2%. 

Imma Brualla explica les intervencions previstes a les places. 

Pau Castellví demana que també s’intervingui a nivell de voreres a la plaça 

del Forjador per marcar punts de creuament dels invidents. 

Rafa Homet demana si s’intervindrà als accessos entre la plaça i els pisos 

que donen al carrer Tarragona.  



Imma Brualla explica la reforma del Casal de Gent Gran de la Plaça Major i 

el PIPAD.  

Rafa Homet exposa reticències en el fet que és un punt de concentració de 

jovent al vespre que poden malmetre els tancaments, i que potser en crear 

la galeria quedarà un racó nou a l’entrada posterior d’El Mirador. 

Jordi Llobet afegeix que també es preveu crear un accés a una terrassa 

posterior, a la coberta del CEC, i explica la reforma prevista a l’Espai Tolrà. 

Anna Margalef explica com funcionen els bucles auditius que es volen 

instal·lar a l’auditori, sala d’actes, actes al carrer, guixeta de l’auditori, 

biblioteca i SAC. 

Jordi Llobet exposa les dificultats que tenia la instal·lació prevista a 

l’auditori i perquè s’ha optat per un altre sistema. 

Pau Castellví demana com es donarà a conèixer als possibles usuaris. 

Anna Margalef, explica que s’ha iniciat un estudi de senyalèctica a El 

Mirador, l’Espai Tolrà, la policia local i el palau Tolrà on ja s’ha previst 

indicar que hi ha aquest sistema. També explica la possibilitat d’aportar 

recursos a través de les aportacions amb el programa Reciclos. 

Jordi Llobet afegeix que el projecte de senyalèctica inclou la senyalització en 

Braille.  

Pau Castellví diu que és important indicar bé el recorregut fins arribar-hi. 

Pepe González obra un torn de preguntes. 

Jordi Llobet aprofita per demanar punts crítics que s’hagin detectat amb la 

més gran ocupació dels espais públics per part de les terrasses ampliades 

en motiu del covid. 

Pau Castellví denuncia l’abandonament de voluminosos que dificulta la 

mobilitat a les voreres. 

Guillem Rocabert vol exposar punts on té problemes: a la cruïlla de Dr Pujol 

que confia que es solucioni amb la construcció de la plataforma elevada; al 

camí de vianants que creua la plaça de la fàbrica nova, que les arrels han 

malmès el paviment; al tram de vorera arran de carretera entre la plaça del 

Mirador i la plaça del Mercat. 

Pepe González acomiada la reunió emplaçant als assistents a una nova 

convocatòria a finals d’any.  

La sessió s’acaba a dos quarts de vuit. 


