
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CIUTADANA PER LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT A LA CIUTAT I 

VOLTANTS AMB ESPECIAL ENFOCAMENT A LES NECESSITATS DE SEGURETAT DEL 

COL·LECTIU CICLISTA. 

 

EL CD Rcr19 en veu de Raúl Cruz Ruiz, tresorer, y Míriam Pasalodos Vaya, presidenta , d’acord 
amb allò que estableixen els articles 7 i 11 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta 
Corporació. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Des del passat mes de març a Rcr19 hem fet una feina intensiva de conscienciació per la 

pacificació del trànsit a les vies urbanes i  interurbanes creient firmament que aconseguir una 

educació i en ecomobilitat i en el valor de compartir vies a la ciutat de Terrassa suposarà un 

transvasament d’aquestes actituds pacífiques i responsables a la resta de les vies. 

Particularment a aquelles que surten de Terrassa i que tenen un major número de sinistralitat 

i de violència contra el col·lectiu més vulnerable, el ciclista. 

 En aquest últim context, el passat mes de març moria atropellat el ciclista egarenc Raúl 

Zarzuelo de 44 anys a la Ctra. de Castellar 1415a. En el mateix accident dos dels seus 

companys resultaren greument ferits. Per aquest motiu una setmana després, des del nostre 

club i tots els altres arreu del nostre territori, organitzarem una manifestació multitudinària a 

Terrassa, espai Can Petit, demanant una pacificació del trànsit que havia de passar per canvis 

legislatius, però sobretot, per una prevenció dels accidents amb ciclistes involucrats. No feia 

ni dos anys de la mort atropellat d’un altre ciclista de 29 anys al mateix punt. 

Es tracta d’una carretera sense vorals i amb un traçat del segle XIX completament farcit de 

corbes sense visibilitat, amb la seva major conflictivitat entre els kilòmetres 18,7 a Terrassa 

fins al kilòmetre 27 a Castellar del Vallés.  

En aquest tram concorren a més dues circumstàncies que augmenten el risc de la carretera: 

la urbanització residencial Can Font i Avellaneda al kilòmetre 22,6 i l’emplaçament de una seu 

de l’empresa Foment del Reciclatge al kilòmetre 24,8. 

El trànsit ciclista d’aquest tram pot estimar-se fàcilment fent servir les aplicacions de les quals 

els mateixos esportistes fan ús, per exemple Strava, perquè la carretera no disposa de cap 

mesura de control del seu trànsit i els riscos derivats tot i la perillositat d’aquesta.  

Només prenent com a referència l’aplicació abans esmentada, bastant estesa entre el 

col·lectiu, es després que un total de 2.049 ciclistes en fan ús habitual pels seus entrenaments 

i desplaçaments entre l’11 d’abril del 2021 i l’11 d’abril de 2022. Cadascun d’aquests/es 

esportistes en fa ús habitual ja que és la carretera de pas pel que podem multiplicar per 3 o 4 

cops a la setmana per tenir una petita estimació, sempre segons Strava solament (sense tenir 

en compte d’altres apps) de les vegades que aquest tram en concret és utilitzat pel col·lectiu. 

La violència i l’agressivitat a les vies, tant urbanes com interurbanes, és una realitat innegable 

que ha estat en augment des de la pandèmia en endavant i ens trobem en un punt de gran 



 

perill pels col·lectius més vulnerables. Són habituals els insults, els avançaments sense 

respectar la distància de seguretat o en llocs sense visibilitat, la pressió a la persona ciclista... 

a totes les vies, també urbanes, i particularment en carreteres com la 1415a.  

De fet, molts i moltes ciclistes tenen por física i estan deixant les bicicletes, a carreteres i a 

ciutat, amb el que això suposa per la riquesa no només esportiva sino en l’àmbit de la salut 

del nostre territori i és un clam entre tots i totes que tenen por de queixar-se o demandar 

més seguretat degut a l’odi que es desprèn a les xarxes socials contra el col·lectiu i a les 

mateixes carreteres per part de molts conductors. Tot i tractar-se d’una problemàtica real 

com mostren les dades de la DGT: entre el 2016 i el 2020 365 ciclistes van morir atropellats a 

les carreteres espanyoles. Només al 2021 ja van ser 31 ciclistes morts. En aquest any 2022, a 

data 28 d’agost ja eren 21 els ciclistes morts per atropellaments.  

Del mateix informe de la DGT s’extrau que la província d’Espanya que més atropellaments 

mortals acumula en els últims anys és Barcelona. Amb 39 morts registrats des de 2016 a 2020, 

engloba el 11% dels accidents mortals en aquest període. 

La majoria dels sinistres es produeixen els caps de setmana, principalment entre el dissabte i 

el diumenge al matí. De fet, un de cada cinc atropellaments mortals es produeixen dissabtes 

de 8:00 a 12:00 del matí, essent l’hora central del dia el pitjor moment de tota la setmana. 

La Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici) ha denunciat la situació que viuen els ciclistes 

en carretera y exigeixen majors conseqüències judicials per als conductors perquè a més d’un 

desconeixement absolut de la normativa de trànsit es respira una terrible sensació 

d’impunitat davant els culpables. Sensació i actituds que després es contagien i extrapolen al 

trànsit a les nostres ciutats. 

Aquesta mateixa associació i amb l’objectiu que es redueixin els atropellaments, aposta per 

treballar en varies reformes legislatives, reduir les velocitats i millorar infraestructures, igual 

que aplicar la reforma del Codi Penal. 

En aquest sentit a molt llocs d’Espanya, però encara no a Catalunya existeixen les vies de 

prioritat ciclista que són trams amb una alta afluència de ciclistes i que estan senyalitzats de 

forma especial amb la longitud del tram, el límit de velocitat, els dies i horaris en què s’aplica 

i una alerta amb l’obligatorietat de respectar la distància de seguretat lateral en els 

avançaments, alternativa per la qual advoquem a CD Rcr19 junt amb l’aplicació de radars de 

tram. 

Aquesta mesura, amb altres, totes en l’àmbit de la prevenció d’accidents i per la pacificació 

del trànsit han estat ja aprovades a la nostra proposta de resolució per la Generalitat de 

Catalunya el passat BOPC 409 13/14, T 19.10.2022 portada al ple de mà de En comú Podem. 

També mesures que poden ser i han de ser de implantació urgent a les nostres ciutats per 

pacificar i aconseguir una veritable mobilitat sostenible. 

 

Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels 

següents 

ACORDS 



 

 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a projectar i dur a terme un primer pla pilot de la 

Carretera 1415a El tram entre Terrassa i Castellar Km18,7 fins a km 27, i inclouria tots els 

ítems de la normativa a tals efectes de la DGT: 

- Dies i horaris designats com de prioritat ciclista: Dissabtes i Diumenges de 8.00 a 14.00 

hores. 
- Reducció dràstica de la velocitat en els horaris i dies designats 

- Major i millor senyalització de la via en el que a via compartida es refereix amb dades com 

els horaris concrets, els quilòmetres als quals es refereix i especial atenció a la correcta 

manera d'avançar als i les ciclistes… 

- Major control dels cossos de seguretat 

- Controls efectius de la velocitat màxima de la via, sigui per radars mòbils o fixos de tram. 

 

Segon. – Instar al Govern de la Generalitat o a l’administració titular de la via a prendre les 

mesures necessàries per la pacificació de les vies amb alta afluència ciclista que surten de la 

nostra ciutat (Això es, en ordre de més a menys: Carretera Castellar per Can Petit (ruta 

de Sant Llorenç Savall), Carretera de l’Obac (ruta Castellbell del Vilar), Carretera 

Matadepera cruïlla amb B40 y Carrer Font i Sagué (ruta Estenalles), Carretera de Rubí 

(ruta “llana” Molins de Rei-Tibidabo), Carretera Viladecavalls (ruta Montserrat), 

Carretera de Sabadell (ruta Serra Galliners), Carretera  Martorell (ruta Gelida).) amb 

millor i més efectiva senyalització a la sortida del terme municipal fent servir senyalització 

vertical que inclogui: 

- ATENCIÓ! Trànsit ciclista 

- Avançament 1,5m 

- Permís per a avançar sempre que sigui segur independentment de la senyalització de sòl 

(això es refereix al fet que es pot avançar en doble línia contínua, idea molt poc coneguda 

pel col·lectiu de conductors i que causa molta frustració al volant) 

- Prohibits avançaments sense visibilitat 

- Recorda que el ciclista pot usar la traçada més segura 

- El ciclista ha de facilitar els avançaments en les zones que sigui possible el més que pugui 

(és una manca de molts ciclistes que es veurien interpel·lats i que podem recordar per a 

intentar que el col·lectiu a motor també se senti respectat en les seves peticions) 

 

Tercer. – Seguir treballant i aplicant les mesures necessàries, amb l’objectiu d’aconseguir 

l’ecomobilitat i la pacificació de les vies urbanes amb especial atenció a les senyalitzacions a 

les zones de major afluència o més possibles desplaçaments en bicicleta, el control de 

normatives i penalització de les infraccions tant de cotxes com de bicicletes o altres transports 

personals, la revisió constant dels traçats dels carrils bici i l’aunament en el disseny dels espais 

per a bicicletes com podem ser els carrils bici que comparteixen espai amb els passos de 

peatons. 

 

Quart.-.   Mantenir i incrementar les campanyes d’informació i sensibilització a la ciutat i a les 

xarxes socials que ajudin a la conscienciació de la ciutadania sobre l’ús compartit de les vies 

posant especial atenció als conceptes empatia i respecte.  



 

 

Cinquè.- Traslladar el contingut dels acords aprovats a la Generalitat de Catalunya al govern 

de la ciutat, al Govern de la Generalitat, a la DGT i als serveis de Trànsit per impulsar les 

mesures necessàries per donar resposta a les demandes de seguretat del col·lectiu ciclista 

que es transformen en mesures de millora per tota la ciutat, fent-la més amable, 

ecosostenible i respectuosa.   

 


