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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Justificació de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana
L’aprovació l’any 2003 de la Llei de Mobilitat, de 13 de juny, al Parlament de Catalunya, ha significat
un canvi de tendència en l’estudi en matèria de mobilitat dintre de l’àmbit català. L’objecte de la
mateixa és establir els principis i objectius als que ha de respondre la planificació i gestió de la
mobilitat de persones i mercaderies, a fi d’aconseguir un model de mobilitat més sostenible,
accessible i segur. Alhora defineix els mecanismes i instruments necessaris per assolir-los.
La llei defineix els Plans de Mobilitat Urbana com els documents bàsics per configurar les
estratègies de mobilitat sostenible als municipis de Catalunya, i que han de ser revisats cada 6
anys. L’elaboració i l’aprovació dels PMU és obligatòria per als municipis que, d’acord amb la
normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar servei de
transport col·lectiu urbà de viatgers. A tal efecte, i pel fet de representar el PMU una figura de
planificació estratègica, és a dir, les determinacions de la qual no són vinculants, Torelló no
requeriria de forma explícita la redacció d’un Pla de Mobilitat.
No obstant, les dinàmiques poblacionals que han provocat un gran creixement demogràfic, els
hàbits de mobilitat dels seus residents amb un ús abusiu del vehicle privat, les infraestructures de
transport regional planificades (desdoblament ferroviari, millora C-17, segona estació, etc.) i
construïdes (eix transversal, eix de Bracons, etc.), així com la voluntat municipal de millorar la
qualitat ambiental i urbana del municipi, han portat al seu Ajuntament a encarregar l’elaboració del
present document.
D’aquí la necessitat de redacció del present Pla de Mobilitat Urbana, document que ha de servir per
determinar les estratègies de mobilitat urbana cercant un nou model de mobilitat ambiental i
socialment eficient; i la necessitat d’adequació infraestructural de la via pública per aconseguir una
mobilitat més sostenible però sobretot que permeti una convivència accessible i segura entre els
diferents modes de mobilitat urbana.
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1.2 Antecedents
En els darrers anys l’Ajuntament i la ciutadania de Torelló han posat una especial atenció a temes
relatius a la mobilitat. Bona mostra d’això és que el municipi consta de dos plans que incideixen
especialment en aquest tema de vital importància en la planificació i la gestió de l’espai urbà actual:
d’una banda el Pla d’Accessibilitat del Municipi de Torelló (2001) i de l’altra el Pla de Futur
Sostenible de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (2003) consorci del qual Torelló n’és integrant.
•

Pla d’Accessibilitat del Municipi de Torelló (2001)

L’any 2001 l’Ajuntament de Torelló va encarregar, mitjançant el Consorci de Recursos per a
l’integració de la Diversitat de la Diputació de Barcelona, el Pla d’Accessibilitat de Torelló. Aquest
Pla elaborava una diagnosi de l’estat de l’accessibilitat del municipi, determinava les accions que
l’Ajuntament havia de realitzar al respecte en els següents anys, els criteris d’actuació de les obres,
els sistemes de gestió i les accions immediates que calia dur a terme a Torelló i fer-lo més
accessible a tots els nivells.
Per tal d’assolir aquest objectiu el Pla es divideix en tres documents: “Accessibilitat en via pública”,
“Accessibilitat al transport públic” i “Accessibilitat en edificis”. D’aquests, l’estudi de la via pública és
fonamental per al present Pla, doncs proposava intervencions concretes sobre els carrers en forma
d’eixamplament de voreres i millora de la seguretat en determinades interseccions. Aquestes
intervencions van ser desenvolupades en un projecte constructiu posterior i estan essent
implementades.
•

Pla de Futur Sostenible Vall del Ges, Orís i Bisaura (2003)

L’any 2003 els 9 municipis que integren el Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura iniciaren
els treballs per a l’elaboració de l’Agenda 21 del Pla estratègic, amb el suport de la Diputació de
Barcelona. El procés de l’Agenda 21 s’ha anat desenvolupant en una sèrie de documents d’anàlisi i
diagnosi d’aquest territori que ha servit de base per l’elaboració del Pla de Futur Sostenible de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Aquest pla és un document programàtic que defineix les polítiques i actuacions que s’han d’impulsar
al territori per tal d’assolir un desenvolupament més sostenible. Una de les propostes d’aquest
document és fer un Pla Director de Mobilitat Urbana en el municipi de Torelló. Altres propostes
d’aquest Pla relacionades amb la mobilitat a Torelló es recolliran en el present Pla de Mobilitat
Urbana de Torelló.

Pla de mobilitat urbana de Torelló
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1.3 Objectius del Pla
Mantenint uns criteris de mobilitat sostenible i segura, el Pla de Mobilitat Urbana s’adreçarà
bàsicament a la consecució del següents objectius:
•

Caracterització del sistema de mobilitat existent a l’àmbit d’estudi.

•

Realització d’una diagnosi tècnica i participada del sistema, on es posin de manifest els seus
punts forts i els febles.

•

Proposta de mesures per potenciar la mobilitat sostenible i segura i per complir amb la
legislació vigent en matèria de mobilitat.

•

Formulació d’un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i costos.

•

Proposta de creació d’una comissió de seguiment i definició d’uns indicadors que permetin
avaluar el grau d’aplicació de les propostes.
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1.4 Metodologia de redacció fases
El present Pla de Mobilitat ha estat desenvolupat seguint la següent metodologia:

FASE I:
RECOLLIDA D'INFORMACIÓ. DEFINICIÓ I EXECUCIÓ
DEL TREBALL DE CAMP

•Recollida d'informació existent
•Reunions amb les diferents administracions

TREBALL DE CAMP
FASE II:
ANÀLISI DE LA OFERTA EXISTENT

•Xarxes de vianants i bicicletes
•Xarxes de transport motoritzat i distribució de mercaderies
•Mobilitat global
FASE III:
ANÀLISI DE LA DEMANDA

AFORAMENTS

ENQUESTA

•Caracterització de ltrànsit
•Caracterització de transport públic, no motoritzats i
estacionament
•Evolució tendencial i indicadors

FASE IV:
CARACTERITZACIÓ / MODELITZACIÓ DE LA
MOBILITAT

TREBALL DE CAMP

FASE V:
DIAGNOSI PARTICIPADA DE LA SITUACIÓ ACTUAL

•Reunió informativa de la diagnosi del PMU
•Definició dels objectius i estudi d'alternatives
•Determinació DAFO

REUNIONS AMB LES
ADMINSTRACIONS I
AGENTS

SESSIÓ PARTICIPADA

FASE VI:
PROPOSTES PARTICIPADES D'ACTUACIÓ

•Concreció de les propostes

REUNIONS DE TREBALL

FASE VII:
PROPOSTA PARTICIPADA D'ACTUACIÓ, PROGRAMA
I INDICADORS FINALS

•Concreció de les propostes del PMU
•Valoració econòmica i tècnica de les intervencions
•Definció dels objectius pels diferents indicadors

APROVACIÓ INICIAL DEL
PMU

Pla de mobilitat urbana de Torelló
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC
2.1 Situació geogràfica i estructura territorial
El terme municipal de Torelló ,amb una superfície total de 13,5 Km2, es troba integrat conjuntament
amb els municipis de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló en el que hom coneix com la
Vall del Ges. El municipi està situat al sector septentrional de la plana de Vic i limita amb els
municipis de Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló al Nord, Santa Maria de Corcó a l’Est, Manlleu al
sud i a l’Oest amb els municipis de les Masies de Voltregà i Oris. El suport físic en el qual s’assenta
es caracteritza per ser un relleu poc accidentat, on destaca però el puig de les Tres Creus, al costat
de Rocaprevera.
Les seves coordenades UTM són: 439.191 UTMx i 4.655.576 UTMy i el municipi es troba a una
altitud de 508 metres sobre el nivell del mar.

Figura 1: Mapa de localització de Torelló. Font: ICC

12

Document I. Memòria

Els dos grans eixos viaris que connecten el municipi amb les poblacions limítrofes són la carretera
C-17 Barcelona- Ripoll i l’eix Vic – Olot (C-37) que uneix la comarca de la Garrotxa amb la d’Osona i
que discorre pel túnel de Bracons. La connexió amb els municipis de Sant Vicenç de Torelló i Sant
Pere de Torelló es realitza a través de la carretera comarcal BV-5224.
La distribució del nucli urbà ve determinada per la fragmentació que provoca el pas dels dos rius, el
Ter i el Ges, que conflueixen en el nucli i determinen no tant sols la configuració del paisatge, sinó
també la distribució espacial dels seus habitants.
El casc antic va ser construït al voltant de l’església de Sant Feliu, on la morfologia dels carrers
d’aquesta part del nucli urbà és la típica que trobem en la formació de la ciutat medieval tradicional
cristiana, amb un creixement inicial entorn la plaça de l’església amb carrers, alguns d’ells estrets i
tortuosos o passatges coberts com a tret característic principal. La tipologia de cases que
predomina en aquest sector del nucli és la de planta baixa més dues o tres plantes, es conserven
velles cases de portals adovellats tot i que la transformació d’antigues cases per nous edificis és
prou important.
La primitiva plaça del nucli va ser construïda al sud de l’antiga Sagrera i encara conserva avui una
part porticada. El segle XV i XVI es formen carrers com el carrer Nou, el carrer d’en Carrera
(actualment el de Rocaprevera), Arcs, Capsavila i carrer de Sant Feliu, aquest ja al segle XVII. El
fort creixement de la població durant el segle XVIII (es passa de 715 habitants el 1717 als 1933 el
1787) estableix la formació de nous sectors, carrers com Sant Antoni o Sant Bartomeu. El segle XIX
amb l’implantació de la indústria apareix l’eixample de Torelló i l’expansió del nucli a l’altra banda del
riu Ges.
En la següent centúria a l’extrem Sud-est de la vila s’alçà el barri de les cases barates, amb la
finalitat de donar resposta a la destrucció provocada per l’aiguat de 1940, i que va destruir bona part
del carrer de Sant Antoni. Durant la dècada dels anys seixanta i setanta el creixement de la població
va propiciar una nova expansió a la part Nord-oest del nucli existent, sota l’estació del ferrocarril, a
les Serrasses. Els darrers sectors residencials aixecats deuen el seu origen al creixement dels anys
noranta en un context similar a d’altres municipis de la zona.
Pel que fa a l’establiment de sectors industrials, aquest s’inicià a Torelló amb l’implantació de la
indústria del tèxtil aprofitant els cursos fluvials. Posteriorment la indústria metal·lúrgica amb el sector
de la torneria agafà el relleu i es convertí en el sector dinàmic que configurà l’àrea industrial a
Torelló. Ja més recentment, el 1997, es va inaugurar el polígon industrial Mas de les Vinyes a l’Est
de la vila i el 2001 s’urbanitzà el mas La Campaneria, a ponent, vora del Ter.

Pla de mobilitat urbana de Torelló

Figura 2: Plànol de creixement d’alguns dels eixos principals entorn la vila antiga. Font: Elaboració pròpia
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2.2 Anàlisi econòmica
2.2.1 Estructura econòmica
El sector d’activitat on més població hi treballa és la indústria, on l’any 2001 ocupava ja el 45,7% de
la població total ocupada, percentatge molt semblant al del sector serveis. Durant l’any 2008 la
branca d’activitat industrial, amb el sector metal·lúrgic com a principal, ha acaparat el 53,2% de tots
els treballadors afiliats a la Seguretat Social.
El sector serveis concentra el 36% dels treballadors assalariats mentre que la construcció el 10,4%
aquest últim exercici. Aquesta dada ha estat constant els últims anys i mostra com la construcció no
ha estat mai un sector de pes al municipi.

Anys

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total

11
15
1.406 1.379
306
303
978
990
2.701 2.687

9
1.337
333
1.042
2.721

12
13
1.503 1.529
407
476
1.131 1.166
3.053 3.184

15
1.523
526
1.185
3.249

15
1.566
471
1.228
3.280

14
1.773
346
1.198
3.331

486

494

467

Empreses

464

477

460

473

492

Evolució dels treballadors afiliats a la SS

Evolució del nombre d'empreses

3.400

500

3.300

495

3.200

490
485

3.100

480

3.000

475

2.900

470

2.800

465

2.700

460

2.600

455

2.500

450
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Figura 3:Treballadors assalariats per sector econòmic. Afiliats a la Seguretat Social. Font: Departament de
treball, Generalitat de Catalunya.
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Indicador

2007

2008

Variació

Població

13.449

13.680

231

Nombre d'aturats registrat
Taxa total
Taxa d'atur d'homes
Taxa d'atur de dones

532
7,5
3,7
12,7

717
9,9
6,7
14,1

185
2,4
3,0
1,4

Dones aturades sobre el total %
Atur juvenil (<25) registrat sobre el total %
Atur majors de 45 anys sobre el total %

72,2
7,3
53,5

62,3
9,1
47,1

-9,9
1,8
-6,4

4.118
84,6

2.988
83,3

-1.130
-1,3

494

467

-27

3.280

3.331

51

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

15
1.566
471
1.228

14
1.773
346
1.198

-1
207
-125
-30

2

1.290

1.230

-60

2009 Març

1.224

Contractació
Contractació registrada
1
Taxa de temporalitat contractual

302 (primer trimestre)

Estructura empresarial
2

Empreses

Treballadors assalariats (INSS)

Treballadors autònoms

2

1.Percentatge de contractes temporals de duració indeterminada i tots aquells inferiors a 12 mesos sobre el total
2. 4rt trimestre

Figura 4 :Indicadors socioeconòmics. Font: Diputació de Barcelona

2.2.2 Dimensió empresarial
L’estructura empresarial de Torelló està dominada per la petita empresa. El 51,9% dels assalariats
pertanyen a empreses del rang de fins a 25 treballadors, tot i que s’aprecia una disminució d’aquest
tipus d’empreses en els darrers tres anys. Per altra banda, hi ha hagut un augment del nombre
d’assalariats ocupats en empreses de més de 251 treballadors i fins a 500 en l’últim exercici.
Cal esmentar que el nombre de treballadors que es troben en empreses més petites ha anat en
descens progressiu des del 2001, moment en que els treballadors que desenvolupaven la seva
activitat en empreses de fins a 25 treballadors suposaven el 63,5% del total d’assalariats.
La dimensió mitjana de l’empresa (2008) és de 7,1 treballadors per centre, si ho comparem amb el
2001, aquest era de 5,8, així doncs es pot apreciar que ha augmentat lleugerament.
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Fins a 25 treballadors
%
variació

any
2006
2007
2008

59,74
56,31
51,94

-3,43
-4,37

26 a 100 treballadors 101 a 250 treballdors
% variació
% variació
20,41
22,99
23,92

2,58
0,93

19,85
20,70
16,60

més de 250 treballadors
%
variació
0,00
0,00
7,54

0,85
-4,10

0,00
7,54

Figura 5: Distribució del treball assalariat. Font:Diputació de Barcelona.

2.2.3 Població activa estimada
Per tal de corregir la variabilitat de les dades de població activa que recollia el cens de població de
2001 i ajustar-les a la realitat actual, s’ha procedit a presentar-les com a resultat de la extrapolació
entre, per una banda les taxes d’activitat i sexe, i la població potencialment activa de Torelló del
padró (16-64 anys) per l’altre. Aquesta operació dóna una població activa estimada de 7.270
persones pel 2008.

Edat

De 60 a 64 anys

Homes

Dones

Total

De 16 a 19 anys

98

84

182

De 55 a 59 anys

De 20 a 24 anys

322

294

616

De 50 a 54 anys

De 25 a 29 anys

531

480

1.011

De 30 a 34 anys

644

487

1.131

De 35 a 39 anys

530

368

898

De 40 a 44 anys

De 40 a 44 anys

503

389

892

De 35 a 39 anys

De 45 a 49 anys

487

400

887

De 50 a 54 anys

451

333

784

De 55 a 59 anys

347

236

583

De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys

De 60 a 64 anys
TOTAL

196

90

286

4.109

3.161

7.270

Hom es

Done s

De 45 a 49 anys

De 30 a 34 anys

De 16 a 19 anys
9%

7%

5%

3%

1%

1%

3%

5%

7%

9%

Figura 6:Població activa de Torelló per edats (2008). Font: INE, EPA.

2.2.4 Atur registrat
Des de l’abril de 2008 el nombre d’aturats no ha deixat d’augmentar fins arribar a l’abril de 2009
amb un xifra de 1.233 registrats a les oficines de treball de la Generalitat. D’aquests, l’atur masculí
es troba, per primer cop en tota la sèrie temporal, amb uns valors molt semblants al de l’atur femení.
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Atur registrat
Evolució
Torelló, codi INE: 08285
Període

Homes

Dones

Total

2007, Gener

151

381

532

Febrer
Març

140
137

366
375

506
512

Abril
Maig

128
132

370
371

498
503

Juny

129

386

515

Juliol
Agost

142
168

401
418

543
586

Setembre
Octubre

160
162

394
375

554
537

Novembre
Desembre

158
173

377
391

535
564

2008, Gener

183

391

574

Febrer
Març

187
208

402
384

589
592

Abril
Maig

224
242

384
421

608
663

Juny

235

445

680

Juliol
Agost

253
278

442
481

695
759

Setembre
Octubre

295
332

483
475

778
807

Novembre
Desembre

377
424

509
545

886
969

2009, Gener

475

566

1.041

Febrer
Març

541
584

602
640

1.143
1.224

Abril

601

632

1.233

Atur registrat. Gener 2007 a Abril 2009

Homes

Dones

Figura7: Atur registrat. Font: Diputació de Barcelona

Abril

Març

Febrer

Desembre

2009, Gener

Octubre

Total

Novembre

Agost

Setembre

Juny

Juliol

Abril

Maig

Març

Febrer

2008, Gener

Novembre

Desembre

Octubre

Setembre

Juliol

Agost

Juny

Abril

Maig

Març

Febrer

2007, Gener
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2.3 Evolució de la població. Distribució per barris
Actualment el municipi de Torelló compta amb una població total 13.680 habitants (2008) i una
densitat de població de 1.014,8 habitants per km2, una xifra força elevada per a un municipi com
Torelló (Vic té una densitat de població de 1274,20 hab/km2). D’altra banda, la població s’ha vist
incrementada en un 12 % els últims deu anys amb un augment de l’entorn de 1.650 nous veïns.
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Figura 8: Evolució de la població empadronada 1998-2008. Font: IDESCAT.

1998
2005
2008

Torelló
12.031
13.008
13.680

Osona
124.320
142.337
150.139

pes dins de la comarca
9,68%
9,14%
9,11%

Figura 9 :Evolució del pes de la població de Torelló en el total de la comarca d’Osona,2008. Font: IDESCAT.
2

Densitats de població 2008 (hab/km )
Torelló

Vic

Barcelona

Osona

Catalunya

1.014,80

1.274,20

15.943,80

119,1

230,89

Figura 10: Comparació de les densitats de població. Font:IDESCAT.

0 als 14 anys
15 als 24 anys
25 a 64 anys
65 anys i més
Total

Dones
987
766
3.814
1.322
6.889

homes
986
774
4.082
949
6.791

Total
1.973
1.540
7.896
2.271
13.680

Figura 11: Distribució de la població de Torelló en grans grups d’edat,2008. Font IDESCAT.
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Districte primer
Districte segon
Districte tercer
secció 001 secció 002 secció 004 secció 001 secció 002 secció 001 secció 002 secció 003
469
1.108
983
928
700
935
810
956
492
1.055
1.054
879
644
949
791
927
961
2.163
2.037
1.807
1.344
1.884
1.601
1.883

Figura 12: Població i densitat bruta de població en l’àmbit d’estudi. Font: Dades INE

Nombre absolut estrangers
Unió Europea
283
Europa extracomunitària
14
Àfrica
939
Amèrica
339
Àsia
45

Amèrica
21%

Total estrangers
Total població de nacionalitat española

Àsia
3%

Unió Europea
17%
Europa
extracomunitària
1%

Àfrica
58%

Figura 13:Població estrangera 2008. Font: INE

1.620
12.060
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La població de nacionalitat estrangera representa el 13,43% del total de la població del municipi,
molt semblant a l’àmbit de la comarca d’Osona (13,83%).

2.3.1 Previsions
El Pla territorial parcial de les Comarques Centrals de Catalunya, com a Pla on s’inscriu
territorialment la comarca d’Osona, determina que en un escenari per al 2026 la previsió de
creixement de la comarca es situa entorn un augment de població de 100.000 persones, amb una
ocupació que preveu 73.000 nous llocs de treball i un parc d’habitatges principals de 38.200 unitats.
Cal tenir en compte però que aquestes projeccions s’han fet en base a l’evolució del PIB base per a
tot Catalunya durant els propers quinquennis, de la mateixa manera caldrà observar si el pes que
avui té el municipi de Torelló dins de la comarca es manté al llarg de l’interval temporal de referència
que recull el Pla.
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2.4 Piràmide demogràfica
La piràmide de població del municipi de Torelló mostra una estructura que concentra el gruix del seu
potencial d’actius en els grups que van dels vint-i-cinc als trenta-cinc anys, i en menor grau fins als
quaranta. El retall en els grups inferiors a aquests és prou significatiu, amb una certa recuperació en
la base, degut a l’augment del nombre de naixements durant els últims cinc anys. A grans trets i en
consonància amb el context territorial al qual pertany Torelló, podem parlar d’una estructura madura
amb un canvi de tendència en el nombre de nou nats i fins als cinc anys respecte els grups de
població posteriors.

95 anys
90 anys
85 anys

Homes

Dones

80 anys
75 anys
70 anys
65 anys
60 anys
55 anys
50 anys
45 anys
40 anys
35 anys
30 anys
25 anys
20 anys
15 anys
10 anys
5 anys
0 anys
1,3% 1,1% 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% 1,3%
Catalunya

Torelló

Figura 14: Estructura de la població 2008. Font IDESCAT

Les diferències entre les estructures de Torelló i per al conjunt de Catalunya no són significatives pel
que fa al volum de persones en les diferents franges respecte el total, en destacaríem però les
franges que es troben entre els grups d’edat dels trenta als quaranta cinc anys. Aquests grups es
troben més representats en l’estructura catalana, en canvi en les edats més avançades la proporció
de gent gran al municipi és lleugerament superior en ambdós sexes.
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Districte primer secció primera
85 i
80-84
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0%
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Homes

7%

Do nes

Districte segon secció primera

Homes

7%
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0%

1% 2%

3% 4%

5% 6%

7%
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7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%

Dones

0%

Figura 15: Estructura de la població, 2008. Font: IDESCAT

1% 2% 3% 4%

5% 6%

7%

Pla de mobilitat urbana de Torelló

23

2.5 Centres d’atracció i generació de viatges
Les activitats comercials i d’empreses així com les escolars són les que generen més fluxos,
tanmateix, els establiments de salut i els equipaments diversos són també uns bons indicadors en el
moment d’identificar els moviments que es produeixen dins el nucli urbà. Per a Torelló s’han
desagregat els equipaments segons la funció que tenen i també s’han identificat les zones
industrials i les zones verdes com a centres generadors de viatges.

Figura 16: Distribució dels centres d’atracció (codi d’equipament en la llista següent). Font: Elaboració pròpia.

A part de les zones verdes i les zones industrials presents en el municipi s’han identificat com a
centres d’atracció i generadors de viatges els següents equipaments:
Equipaments Culturals:
1
2
3
4
5

Arxiu Municipal
Biblioteca del Barri de Montserrat
Biblioteca Dos Rius
Teatre Cirvianum
Museu de la Torneria de la Vall del Ges
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Escola de Música

Equipaments Esportius
7
8
9
10
11

Camps de futbol del barri de Montserrat
Camp Municipal de futbol
Pavelló Municipal d’esport
Piscina Municipal coberta
Piscina Municipal d’estiu

Equipaments Joventut
12

Punt 16 Torelló

Equipaments Medi Ambient
13

Deixalleria de la Vall del Ges

Equipaments Sanitaris
14
15
16

Centres de dia de l’Oreig
Centre d’assistència primària
Consultori del barri de Montserrat

Altres
17
18

Mercat Municipal
Casa de la Vila. Ajuntament.

Equipaments escolars
Els equipaments escolars representen els equipaments d’ús quotidià que generen un major nombre
de viatges diaris en comparació a la resta d’equipaments. És per aquest motiu que en el present
document se’ls ha donat especial rellevància i han estat estudiats de forma particularitzada.
La localització dels equipaments educatius es concentra principalment en tres barris del municipi:
Montserrat, Casc Antic i Estació. El primer disposa d’una llar d’infants, la Blancaneus, i un CEIP,
Vall del Ges. El segon, un CEIP, Dr. Fortià Solà, dues escoles, Rocaprevera i Sagrats Cors, i un
centre de formació, la Cooperativa. Finalment al barri de l’estació s’hi ubica un institut de
secundària, Cirvianum, junt a un CEIP provisional, Marta Mata, que actualment només té alumnes
de 3 i 4 anys i que serà traslladat a un solar al mateix barri i al nord de l’actual. D’altra banda, s’ha
inaugurat recentment una nova llar d’infants, La Cabanya.
Val a dir que en el casc antic (en el mateix carrer Pompeu al costat de les tres escoles comentades
anteriorment) i trobem el Parc de Bombers, el que fa que aquests sigui un dels punts amb més
atracció i generació de viatges.
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Figura 17: Distribució del centres educatius. Font:Elaboració pròpia.

CEIP Dr. Fortià Solà
Av. Pompeu Fabra, 6 i Pl. Germà Donat, s/n
Infantil
Primària
Línies
P3-P5
1r-6è
Horari matí
De 9 a 12-13 hores. (Act. Extr. 8-9 i 12-13)
Horari tarda
De 15 a 17 hores. (Act. Extr. 17-19)

Escola Rocaprevera
C. dels Estudis, 7
Línies
Horari matí
Horari tarda
Professors

Infantil
Primària
Secundària
P3-P5
1r-6è EGB
1r-4t ESO
De 9 a 13 hores. (Act. Extr. 8-9)
De 15 a 17 hores. (Act. Extr. 17-19)
23
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Escola Sagrats Cors
C. Puigdassalit, 32
Línies
Horari matí
Horari tarda
Professors

Infantil
Primària
Secundària
P1-P5
1r-6è EGB
1r-4t ESO
De 9 a 13 hores. (Act. Extr. 8-9)
De 15 a 17 hores. (Act. Extr. 17-19)
45

CEIP Vall del Ges
C. Catalunya, 1
Línies
Horari matí
Horari tarda
Professors

Infantil
Primària
P3-P5
1r-6è EGB
De 9 a 12-13 hores. (Act. Extr. 12-13)
De 15 a 17 hores. (Act. Extr. 17-18)
25

CEIP Marta Mata
Calle Ausiàs March, 41
Infantil
Primària
Línies
P3-P5
1r-6è EGB
Horari matí
De 9 a 12-13 hores. (Act. Extr. 12-13)
Horari tarda
De 15 a 17 hores. (Act. Extr. 17-18)
Professors

Figura 17: Fitxes dels centres educatius. Font: Elaboració pròpia.
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2.6 Dades de motorització
Segons les dades de l’Idescat per a l’any 2007, l’índex de motorització de Torelló és de 725 vehicles
per cada 1.000 habitants. La comparativa de les dades del municipi amb les d’altres àmbits propers
permet apreciar com el nombre de vehicles en relació a la població empadronada és en el cas de
Torelló força elevat, fins i tot superior a la dada registrada per al conjunt del país. Es constata que el
municipi és un dels més motoritzats de la sèrie presentada, tot i que partia d’uns valors l’any 1991
superats per Vic, Manlleu i per al conjunt de la comarca.
800
780
Torelló

760

Vic

Manlleu

Osona

Catalunya

740

vehicles / 1.000 hab.

720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

500

Figura18: Evolució de l’índex de motorització. Font:IDESCAT

L’any 2007 el parc de vehicles a Torelló era de 9.749 vehicles. L’increment els últims tres anys
(2005-2007) ha estat del 7,6%, mentre que la població s’ha vist incrementada en un 3,9%. D’aquest
parc total de vehicles el 69,5% són turismes mentre que les motocicletes representen el 8,2%, els
camions i furgonetes el 18,1%, els tractors industrials el 0,2% i autobusos i altres el 3,8%.

Turismes
6785
69,6

Motocicletes
800
8,2

Camions i
furgonetes
1769
18,1

Tractors
industrials
23
0,2

Autobusos
i altres
372
3,8

Total
9749
100%

Figura 19: Distribució del parc de vehicles de Torelló per categories, 2008. Font: IDESCAT
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3. ANÀLISI DE L’OFERTA
Per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana es considera com a àmbit d’estudi el nucli urbà de
Torelló. La zonificació interna s’ha realitzat segons les seccions censals, per tal de tenir dades
desagregades de demografia, edificació i activitat econòmica. D’aquesta forma, s’obté un total de
vuit seccions, tal i com es mostra a la figura següent:

Figura 20: Zonificació de l’àmbit d’estudi. Seccions censals ajustades a la trama urbana. Font: Elaboració
pròpia.

A part d’aquesta zonificació al llarg d’aquest document s’utilitzen, puntualment i per clarificar les
explicacions la zonificació del nucli urbà en barris (el plànol es pot trobar al final del document).
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3.1 Estructura territorial i planejament urbà
3.1.1 Planejament vigent o en redacció
Hi ha diversos plans vigents o en redacció que afecten al municipi de Torelló i que, ordenats en
funció del seu àmbit d’aplicació, són: El Pla Territorial General de Catalunya, Pla Territorial Parcial
de les Comarques Centrals, Pla Director Urbanístic de la Vall d’en Bas, del Ges i Bisaura (en
redacció) i finalment el Pla General d’Ordenació Urbana de Torelló.

3.1.2 Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
El Municipi de Torelló queda afectat per la tramitació del Pla Territorial Parcial de les Comarques
Centrals, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya el 16 de setembre del 2008.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) és un dels set plans territorials
parcials en què es desenvolupa el Pla Territorial General de Catalunya. Com a tal, s'emmarca en un
programa de planejament més ampli i respon a uns principis que són compartits per la resta de
plans de les seves característiques elaborats per a la resta d'àmbits de Catalunya, aquest principis
es tradueixen en una sèrie d’objectius generals recollits en la Llei 23/83 de Política Territorial que en
primer lloc mana: “fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d’assolir uns nivells de
renda adequats a tot el territori”. El PTPCC comprèn el territori que abasta les comarques de
l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
Per tal d’assolir els objectius generals que marca el Pla Territorial General de Catalunya, el PTPCC
divideix les seves línies d’actuació en tres àrees diferenciades:
1. La vertebració urbana del territori o del sistema d’assentaments.
2. La protecció dels espais oberts.
3. La implementació de les infraestructures de mobilitat.
Pel que respecta a la vertebració urbana del territori de l’anàlisi que fa el Pla del sistema
d’assentaments de les Comarques Centrals, Torelló està inclòs dins l’àmbit d’actuació de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura així com en el sistema urbà de la Plana de Vic
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Figura21: Àmbits de referència del PTPCC Font: PTPCC

Pel que respecta a la implementació d’infraestructures de mobilitat, la proposta que en major grau
afecta el sistema viari de l’àmbit d’actuació (Torelló) és la creació d’un nou eix internuclis dins els
sistema urbà de la Plana de Vic, anomenat Vial d’Osona i que té com a objectiu resoldre els dèficits
de comunicació interna dels municipis de la Plana.

Figura 22: Esquema del vial d’Osona. Font:PTPCC
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Pel que respecta a la xarxa ferroviària, l’esquema ferroviari que proposa el PTPCC reposa sobre les
infraestructures existents i l’ambiciós projecte de l’eix ferroviari transversal. En concret, en el
sistema urbà de Vic, l’eix transversal suposarà una important millora d’accessibilitat per a la zona
des del Bages i l’Anoia (de les mateixes Comarques Centrals), i des dels àmbits funcionals de
Ponent i de les Comarques Gironines, ja que actualment les relacions amb aquestes àrees passen
per fer un transbordament per Barcelona.
D’altra banda la principal proposta que afecta al sistema urbà de Vic i per tant a Torelló, és la millora
de la línia de Barcelona a Vic i Puigcerdà, en particular amb el desdoblament de via fins a Ripoll que
permetrà incrementar les freqüències dels serveis i escurçar els temps de viatge. En definitiva es
pretén configurar un Metro Regional que potenciï els desplaçaments en mode ferroviari entre els
municipis de la Plana de Vic. Dins d’aquesta iniciativa es pretén crear noves estacions a la
Comarca, una d’elles al sector Sud de Torelló, que a part de servir a la població del municipi, podria
servir de punt d’aportació al sistema ferroviari des de la Garrotxa aprofitant el nou corredor de
Bracons.

Figura 21: Esquema del metro regional d’Osona. Font:PTPCC
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Pla Director Urbanístic de la Vall d’en Bas, del Ges i Bisaura

En el juny del 2004 fou encarregat per resolució del conseller del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques el Pla Director Urbanístic de la Vall d’en Bas, del Ges i Bisaura, que actualment
encara es troba en fase de redacció.

3.1.4 Pla General d’Ordenació Urbanística de Torelló.
El planejament urbanístic de Torelló es regeix pel Text Refós de Les Normes Urbanístiques del
Planejament General (Revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística del 1998), aprovat per la
comissió d’urbanisme de Barcelona a data 2 de març de 2006.
El Pla General d’Ordenació Urbanística de Torelló presenta la següent zonificació:

Figura 22: Pla General d’Ordenació Urbana de Torelló. Font: Elaboració pròpia a partir del PGOU

En matèria de mobilitat el PGOUM de Torelló fa la següent classificació del sistema viari i les
següents propostes:
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Figura 23: Jerarquització del sistema viari de Torelló segons el PGOUM. Font: PGOUM.

La proposta de la Revisió del PGOUM pel que fa a la xarxa viària, tendeix a continuar l’esquema
estrellat amb la superposició d’un esquema concèntric intermedi aprofitant gran part del viari
existent. Es potencien les últimes obres d’infraestructura d’aquell moment (segona part dels 90),
com el pont de Malianta que forma l’eix central amb el carrer Camprodon fins la Cabanya i l’entrada
des de Manlleu Conanglell.
A l’altre costat de la via fèrria es potencia l’accés al barri de l’estació amb un pont a l’alçada de la
Unitat d’Actuació del Pujolet i de l’accés de llevant, des de la carretera a Sant Vicenç i Sant Pere al
barri de l’estació.
Pel que fa a les vies d’accés al poble es recull l’eix bàsic constituït per la variant Vic-Olot de l’eix
transversal, amb una rotonda d’accés per Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló a l’alçada de
Calverons. Es crea un vial fins a l’entrada de Sant Vicenç de Torelló que recull el trànsit de la Vall
del Ges desviant la circulació de vehicles per fora del casc urbà i delimitant una faixa de terreny
destinat a sector industrials com a continuació dels actuals polígons de Mas Les Vinyes i
Campaneria.

Pla de mobilitat urbana de Torelló

35

L’accés al poble des de la nacional C17 es manté mentre es dissenya una nou traçat de la carretera
de Conanglell que a través del municipi veí de Masies de Voltregà facilita la sortida a la nacional.
Amb aquesta xarxa viària bàsica la revisió del PGOUM de Torelló ha creat un doble nivell de
circulació, que ha servit per descongestionar l’intens trànsit al centre del vial, alhora que ha
desenvolupat unes eixos de creixement al voltant d’aquests nous accessos.

3.1.5 Evolució de la construcció d’habitatge
En els últims anys i dins el marc legal del Pla General d’Ordenació Urbana, l’evolució de la
construcció d’habitatge a Torelló, ha estat la següent:
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Figura 24:Evolució de la construcció d’habitatge, 2000-2008. Font Departament
de Medi ambient.:

2008
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3.2 Xarxa de vianants
La oferta infraestructural per als vianants s’ha quantificat seguint diferents metodologies. Per una
banda s’ha realitzat treball de camp per determinar l’amplada útil de les voreres i els principals
conflictes. Per altra, s’han realitzat enquestes en centres educatius, per tal de definir els principals
itineraris seguits pels alumnes que assisteixen a peu. Per últim, s’ha emprat software SIG per
calcular l’accessibilitat puntual de diferents punts, en forma de cobertura, el pendent mig dels vials,
etc.

3.2.1 Oferta viària: Voreres
Per tal d’analitzar l’estat actual de les voreres en el Viari de Torelló va èsser necessaria la realització
d’un treball de camp a partir del qual es classifica el viari del municipi. Aquesta classificació s’ha dut
a terme tenint en compte el Codi d’Accessibilitat de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques.

-

Voreres amb una amplada superior als 1,50 m (compleix el codi d’accessibilitat)

-

Voreres amb una amplada entre els 0,90m i els 1,50 m (compleix el codi d’accessibilitat però
presenta certes dificultats en el pas de dos vianants)

-

Vorera amb una amplada inferior als 0,90 (no compleix el codi d’accessibilitat)

-

Plataforma única existent

-

Vorera inexistent

Igualment s’han tingut en compte tant l’anàlisi com les propostes que afecten al tractament de les
voreres en el Pla d’Accessibilitat de Torelló (2003) citat en l’apartat de Planejament.
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Figura 25: Classificació de les voreres. Font: Elaboració pròpia.

A partir d’aquests dades s’ha elaborat el següent anàlisi:
S’observa que els carrers amb més dificultats per als vianants es poden classificar principalment en
dos grans grups, per una banda els carrers perifèrics que encara no han estat urbanitzats i per altra,
les travessies d’antigues carreteres que han estat superades per l’edificació però no han estat
correctament tractades, com és el cas del carrer del Conanglell.

Figura 26: Fotografies de voreres. Font: Elaboració pròpia.
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Analitzant les dades grafiades, es determina que un 7% dels carrers no disposen de vorera i que en
un 3% es disposa de voreres inferiors als 90 centímetres, cosa inutilitza el seu ús a les persones de
mobilitat reduïda (PMR). D’altra banda, s’observa que pràcticament un 70% dels vials disposen de
voreres de més 1.4 metres, cosa que es considera molt acceptable. Per últim, indicar que un 6%
dels carrers són de plataforma única.

3.2.2 Oferta viària: Pendents
Paral·lelament a l’estudi de voreres s’ha portat a terme també un estudi de pendents de cada tram
de carrer per tal de veure les dificultats amb que es troben els residents en zones topogràficament
complicades:

Figura 27: Classificació dels vials segons els seus pendents. Font: Elaboració pròpia.

Analitzant la figura anterior, s’observa que l’estructura topogràfica de Torelló es caracteritza per
trobar-se enmig de dues valls naturals, la del Ges i la del Ter. D’aquesta forma, les edificacions
ubicades al marge dels rius es troben a cota similar, inclòs el nucli antic i a mesura que s’allunyen
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van incrementant de cota, de tal forma que els barris de Joanot Martorell i de l’Estació són els que
es troben més elevats i per tant presenten més dificultats d’accés. D’altra banda, cal tenir present
també els diferents turons superats per la trama urbana, on es concentraran forts pendents.
Oferta viària: zones de prioritat per vianants.
Torelló té en el seu casc antic una sèrie de carrers amb prioritat per vianants. Aquesta zona afecta
els carrers de Sant Josep i Ges d’Avall, el carrer de Capsavila i tots els carrers interiors que
connecten la Plaça de la Vila, la Plaça Vella i la Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. Aquesta zona
de prioritat invertida, té una restricció de velocitat per als vehicle motoritzats de 20 km/h i només
està permès l’estacionament per a càrrega i descàrrega de mercaderies.

Figura 28: Zona de prioritat de vianants.

3.2.3 Inventari de carrers
En l’annex 1 del present document podeu trobar l’inventari de fitxes dels carrers del nucli urbà de
Torelló. Aquestes fitxes són fruit del treball de camp i en elles es troben recollides les
característiques principals del sistema viari de Torelló tals com:
-

Amplada total.

-

Nombre de carrils

-

Sentits de circulació

-

Presència d’arbrat

-

Tipus d’aparcament a la dreta

-

Tipus d’aparcament a l’esquerra

-

Amplada vorera dreta

-

Amplada vorera esquerra

-

Altura de l’edificació a la dreta

-

Altura de l’edificació esquerra
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-

Altres característiques

Totes aquestes dades han estat utilitzades alhora de desenvolupar el present Pla de mobilitat
urbana.
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3.3 Xarxa de ciclistes
El nucli urbà de Torelló es troba assentat en un suport físic que no presenta grans desnivells en la
seva part central. Apareixen però desnivells importants a mesura que ens allunyem del nucli
històric, en el barri de l’Estació de Caçada-Malianta i Puigbacó i del Barri de Montserrat i a certs
punts del Barri de Montserrat i de Joanot Martorell. Aquest fet implica que certs punts de generació
de viatges (les zones residencials d’aquests barris) siguin difícilment connectats mitjançant el mode
bicicleta amb els punts d’atracció del centre. Tot i això, la configuració d’una xarxa extensa de carrils
bici, tot i la seva inexistència, sí que es pot potenciar a pesar de les característiques topogràfiques
desfavorables del municipi (molts vials presenten desnivells superiors al 8% de pendent) degut a les
característiques relatives a la baixa densitat de trànsit motoritzat.

Figura 29: Localització de l’únic carril bici habilitat. Font: Elaboració pròpia.

En el plànol es pot apreciar com l’oferta de carrils bici al nucli urbà és pràcticament inexistent molt
probablement degut a que el reduït nombre de desplaçaments interns que es produeixen pels
carrers del casc urbà,amb una intensitat mitjana diària inferior als 3.000 vehicles per carrer i dia,
afavoreix la possibilitat de circular amb bicicleta pels diferents vials del nucli sense entorpir el trànsit
motoritzat i per tant sense necessitat d’un carril bici específic. D’altra banda, l’oferta d’estacionament
per a bicicletes és molt limitada només localitzant-se en determinats equipaments.
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3.4 Xarxa de transport públic
3.4.1 Servei d’autobusos
En el nucli urbà de Torelló existeixen les següents línies d’autobús totes elles gestionades per la
companyia Sagalès:
1. Servei Sant Pere - Sant Vicenç -Torelló - Manlleu-Vic:
És la línia d’autobús més important que passa per Torelló, ja que dos de les altres presents al
municipi són prolongacions d’aquestes. A continuació s’enumeraren les seves característiques:
-

Freqüència de pas: 60 minuts de dilluns a divendres i cada 2 hores els festius.
(aproximadament).

-

Nombre d’expedicions diàries: 22 de dilluns a divendres, 16 els dissabtes, 7 els festius.

-

Abast horari: de les 5:25 h a les 21:00 h (direcció Vic), de les 6:35 h a les 21:45 h (direcció
Sant Pere de Torelló) els feiners. De les 8:15 h a les 22:05 h (direcció Vic) i de les 7:30 h a
les 21:30 h (direcció Sant Pere de Torelló) els divendres. De les 10:15 h a les 20:15 h
(direcció Vic) de les 9:35 h a les 21:30 h (direcció Sant Pere de Torelló) els festius.

-

Tarifa: El preu del trajecte Torelló-Vic és de 1,50 euros.

-

Temps de trajecte: El temps del trajecte és 35 minuts de Torelló a Vic i de 15 minuts de
Torelló a Sant Pere de Torelló.

-

Estacions en el nucli urbà de Torelló: 5 sentit Sant Pere, 6 sentit Vic.

2. Servei Vic-Torelló Sant Quirze de Besora-Ripoll
Es tracta d’una línia que tan sols circula els dies lectius. Aquesta no és contínua, és a dir, no hi ha
cap expedició que uneixi totes les parades existents a la línia.
Aquesta línia d’autobús uneix el municipi de Torelló amb altres nuclis urbans més petits que es
troben entre el nord d’Osona i el sud del Ripollès: Sant Vicenç de Torelló, Orís, Sant Quirze Besora,
Santa Maria de Besora, Vidrà i Montesquiu. Totes les expedicions que passen per Torelló surten o
acaben al mateix municipi.
El preu per a realitzar el trajecte Torelló - Sant Quirze de Bessora és de 1,35 €. Així doncs per anar
de Torelló a Ripoll cal fer transbordament en algun del pobles comentats anteriorment. Les
expedicions fan el trajecte Torelló - Montesquiu en 25 minuts, avarca només la franja horària
d’entrada i sortida de les escoles amb els següents horaris:
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-

Sortides des de Torelló: 6:20, 6:55, 14:00, 15:00. 16:40 i 18:00.

-

Arribades a Torelló: 7:45, 9:20, 15:25, 15:50 i 18:00.
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Aquesta línia té tres parades en el nucli urbà de Torelló: dos parades de la línia de bus 1: C/Josep
Vidal - C/ Girona (situada a prop del CEIP Vall del Ges), C/ Borgonyà (RENFE) així com una altra al
C/ Borgonyà davant del mercat (situada a prop de la resta de CEIP’S del municipi). Actualment
s’estudia ubicar una altra parada al carrer Ausiàs March al davant de l’IES Fortià Solà.
3. Servei Sant Pere de Torelló - Sant Vicenç - Torelló - Manlleu - Vic - Barcelona
Aquest servei és una prolongació del línia Sant Pere - Sant Vicenç – Torelló – Manlleu - Vic fins a
Barcelona (directament). Els dies feiners surten i arriben 8 expedicions (tres durant l’agost) a i des
de Torelló, 2 els dissabtes feiners i una sola els diumenges i festius. Tan sols en l’expedició que surt
a les 9:15 h cal fer transbordament a Vic.
La línia cobreix el trajecte Torelló - Barcelona en una 1 hora i 55 minuts. Aquest servei té dos
parades a Barcelona, Carrer/Casp i Barcelona Estació del Nord.
El preu per realitzar el trajecte Torelló - Barcelona és de 7,71 euros.
4. Servei Torelló - Manlleu - Vic - Bellaterra
La línia Torelló - Manlleu - Vic - Bellaterra prolongació del servei Sant Pere - Sant Vicenç – Torelló Vic fins a la Universitat Autònoma de Barcelona (directament). Consta d’una expedició que surt de
Torelló direcció Bellaterra els dilluns a les 7:00 h i un altre en el sentit contrari que arriba a Torelló a
les 16:30 h. En ambdós casos és necessari fer transbordament a Vic.
El temps de trajecte és de d’una hora i mitja. Aquest servei té quatre parades en el campus
universitari de Bellaterra. Facultat de Lletres, Plaça Cívica, Facultat de Periodisme i Facultat de
Medicina. El preu és de 8,20 € i en aquest cas es pot utilitzar la targeta d’integració tarifària de 6
zones de l’ATM.
En l’annex 3 d’aquest document s’hi troben els horaris complets d’aquests serveis així com el de
ferrocarrils.
Igualment en l’annex 4 es mostren unes fitxes amb la descripció de les parades de bus presents en
el municipi, en aquest s’inclou la parada de bus per a transport escolar situada davant l’IES
Cirvianum, que tot i que actualment no és usada per al servei públic regular, si que ho havia estat fa
un any.
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El treball de camp que s’ha dut a terme alhora d’analitzar aquestes parades, ha tingut en compte
l’anàlisi que feia dels mateixos elements el Pla d’Accessibilitat de Torelló 2006. Respecte aquest
s’observa que, en matèria d’accessibilitat, s’han adequat tots els guals que donen accés a les
parades, les quals disposen d’un rebaix de les voreres a nivell de calçada. D’altra banda però
s’aprecia una deficient visibilitat del panell informatiu, degut a les reduïdes dimensions d’aquests i a
l’excessiva altura en que estan col·locats. Totes la parades disposen de zona de parada exclusiva.
5. Altres serveis de transport per carretera
A part dels serveis públics de línia regular, trobem al municipi dos altres tipus de serveis amb
característiques especials:
-

Línia de transport escolar: El IES Cirvianum disposa d’un servei de bus exclusiu per als
estudiants i professors ( un sol viatge d’anada i un altre de tornada) que serveix per unir
aquest centre educatiu amb les poblacions de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló, degut a
que en aquestes poblacions no s’hi troben Instituts de Secundària.

-

Servei de Transport adaptat: l’ajuntament ofereix un servei de furgonetes, anomenat
Servei de Transport Adaptat, que serveix per portar a les persones grans que ho requereixin
de les seves cases al Centre de Dia de Torelló i en sentit contrari.

3.4.2 Serveis ferroviaris
Pel municipi transcorre la línia de ferrocarrils de RENFE L3 .L’Hospitalet – Vic / Ripoll - Puigcerdà.
Aquest servei té les següents característiques a Torelló:
-

Nombre d’expedicions diàries: A l’estació hi paren un total de 15 trens diaris (en dies feiners)
i 11 en dissabtes i diumenges.

-

Abast horari: En direcció L’hospitalet del Llobregat els dies feiners de les 8:07 h fins a les
21:44 h i en dissabtes, diumenges i festius de les 8:34 h fins a les 21:44 h direcció
L’hospitalet del Llobregat.
En direcció Ripoll de les 6:54 h fins a les 20:31 h en dies feiners, i de les 8:06 h fins a les
20:31 h en dissabtes, diumenges i festius.

-

Connexions i temps de trajecte: Les expedicions connecten Torelló amb la capital de
Comarca, Vic (14 minuts), amb la capital de comarca del Ripollès (40 minuts), amb la capital
del Vallès Oriental, Granollers (48 minuts) i amb la capital autònoma Barcelona / Plaça de
Catalunya ( 1 hora i 25 minuts). Així mateix aquesta línia connecta el municipi amb altres
municipis menors d’Osona (Balenyà), Vallès Oriental (La Garriga) i del Vallès Occidental
(Montcada / Ripollet). 7 expedicions (8 dissabtes diumenges i festius) connecten el municipi
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amb Ribes de Freser des d’on es pot realitzar el transbordament amb bus per seguir cap a
la Cerdanya i la Tour de Carol.
-

Estació: L’estació de Torelló està situada al nord del nucli urbà de Torelló. L’ instal·lació
compta amb dos andanes i dos vies comunicades amb un pas a nivell.

3.4.3 Proximitat al transport públic
A fi de determinar la proximitat dels residents a Torelló a les diferents parades de transport públic,
s’ha quantificat la distància entre cada parcel·la urbana i la parada més propera, independentment
del mitjà de transport:

Figura 30: Distància a les parades de transport públic. Font: Elaboració pròpia.

S’observa que les zones residencials es troben majoritàriament properes al transport públic, cosa
que no succeeix amb els polígons industrials. Tanmateix, es troba a faltar alguna parada al nord de
l’estació (on es troba una parada de transport escolar de l’IES Cirvianum).
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3.4.4 Cobertura del transport públic de superfície:
L’anàlisi del nivell de cobertura pretén determinar el grau de cobertura que ofereixen en cada punt
de l’espai urbà les diferents línies de bus, tenint en compte que el temps d’accés (recorregut a peu) i
la pròpia utilització d’aquest sistema de transport no depèn tan sols dels recorreguts de les línies
sinó també de la seva freqüència i regularitat.
L’anàlisi dels nivells de cobertura s’ha realitzat mitjançant la definició del següent indicador
desenvolupat per la UPC:
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Essent Cijk= el nivell de cobertura al punt (xj, yk) respecte a la línia i.
(xil, il)= parada més propera al punt (xj,yk) de la línia de bus i.
da= distància màxima d’abastament de la funció cobertura.
Fm= freqüència mínima
L’aplicació de la funció cobertura es realitza sobre una discretització continua del territori i s’aplica
de forma independent sobre cada línia d’autobús. La funció grava la pèrdua d’atractivitat del servei a
mesura que ens allunyem de la parada més propera i disminueix la freqüència de pas.
L’indicador del nivell de cobertura parcial, és a dir, per a una sola línia de bus, correspon al valor de
cobertura de la funció anterior, comprès a l’interval (0,1).
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Figura 31: Cobertura de les parades de bus.

L’indicador del nivell de cobertura total, corresponent a la xarxa del servei, s’ha concebut com un
valor de l’ interval (0,2). L’indicador dóna informació sobre el nombre de línies accessibles a menys
de la distància d’abast, al cas 750 m seguint el que indica la Llei i, alhora, sobre el grau de
proximitat a les parades. Per tant, es considera que els punts que es troben dintre l’interval de
cobertura (0,1) es troben servits per una línea de bus, mentre que si es troben a l’interval (1,2),
disposen de cobertura múltiple.
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Figura 32: Nivell de cobertura total. Font: Elaboració pròpia.

S’observa que la zona millor servida es troba al Barri de Montserrat i principalment entorn l’estació
de tren. La resta de barris de la localitat es troben coberts però únicament per una línea.
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3.5 Xarxa de vehicles privats motoritzats
El funcionament de la xarxa viària es troba fortament condicionat per les seves característiques
morfològiques, en tant que la circulació de vehicles s’adapta a la oferta infraestructural existent. És
per aquest motiu que es considera imprescindible realitzar un anàlisi acurat de la oferta viària de
Torelló, a fi d’entendre’n el funcionament i determinar-ne les possibles disfuncions. D’aquesta forma,
es realitzarà una descripció caracteritzada de les principals vies, així com un anàlisi topològic de la
xarxa aplicant indicadors d’accessibilitat.

3.5.1 Oferta infraestructural:
La oferta viària existent es pot diferenciar en tres grans grups. Per una banda el viari regional
intermunicipal, amb els seus enllaços d’accés al nucli; per altra, les vies urbanes principals i
secundàries, que corresponen als vials que suporten la majoria dels desplaçaments urbans. Per
últim, les xarxa viària veïnal que correspon als vials de penetració i accés a l’edificació, amb
intensitats de trànsit moderades i velocitats de circulació baixes.
Les principals infraestructures viàries que donen connexió regional al municipi són:
-

C-17: Autovia que connecta Barcelona amb Puigcerdà, donant servei a Mollet del Vallès,
Granollers, La Garriga, Vic, Manlleu i Torelló.

-

C-37: Vic – Olot: Via pertanyent a la xarxa viària secundària que connecta Osona amb la
Garrotxa pel túnel de Bracons.

-

BV-522: Carretera local que enllaça els diferents municipis de la Vall del Ges

Figura 33: Mapa de carreteres de la zona. Font: Elaboració pròpia.

50

Document I. Memòria

Pel que fa als vials urbans, es considera la següent classificació de vies en funció de l’intensitat de
trànsit aforada:

Figura 34: Jerarquització de la xarxa viària. Font: Elaboració pròpia.

•

•

Xarxa viària primària o bàsica:
-

Carrer de Manlleu.

-

El parell Sant Miquel - Sant Bartomeu i Diputació - Prat de la Riba.

-

Avinguda de la Generalitat.

-

Carrer Jaume Balmes.

-

Carretera de Conanglell.

-

Avinguda Rafael Casanova.

-

Carrer Borgonyà.

Xarxa viària secundaria:
-

Ronda del Puig.

-

Avinguda Pompeu Fabra.

-

Carrer de Matagalls.

-

Passeig de la Vall del Ges.

-

Carrer de Mas Les Vinyes.

-

Carrer de Girona.
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-

Avinguda del Castell.

-

Carrer de Montesquiu.

-

Carrer del Ter.

-

Ronda dels Pollancres.
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La resta de carrers, es consideren vials veïnals o vies d’estar. Tenen com a funció principal garantir
l’accés i l’estacionament dels residents, ja sigui en via pública o en edificació. La circulació de
vehicles que s’hi produeix acostuma a ser de caràcter local, és a dir, no inclouen trànsit de pas.
D’aquesta forma contenen intensitats mitjanes diàries inferiors als 3.000 vehicles, així com a
velocitats de circulació moderades.
La secció tipus d’aquests vials pot respondre a diferents tipologies, però en tot cas, es caracteritzen
habitualment per la disposició d’elements reductors de velocitat, que redueixen la sensació
d’impunitat del vehicle privat permeten la mescla d’usos. D’aquesta forma es pot observar
increments de cota de la rasant en forma d’esglaons o passos de vianants elevats, elements per
moderar la velocitat de circulació com bandes rugoses o coixins berlinesos o, fins i tot, seccions de
plataforma única:

Figura 35: Fotografies de carrers veïnals. Font: Elaboració pròpia

L’oferta de la xarxa viària està condicionada pel transcurs dels dos cursos fluvials que discorren pel
nucli a més de la línia del tren, elements que creen un efecte de barrera sobre la població que hi viu
en els seus marges. Aquest efecte únicament pot ésser superat si s’habiliten suficients passos com
per garantir una circulació fluida sense generar colls d’ampolla, ja que certs passos, com l'inferior
sota l'estació, poden crear problemes d'inseguretat si no estan ben resolts.
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3.6 Aparcament
La determinació de l’oferta d’estacionament s’ha realitzat a partir de la quantificació del total de
places per a cada secció censal, inventariades seguint els criteris següents:
•

Aparcament en via pública:
-

Per als estacionaments en cordó, es considera una plaça cada 6 metres lineals de
vorera.

-

Per als estacionaments en bateria, es considera una plaça cada 3,5 metres lineals de
vorera.

•

Es diferencia si l’estacionament està regulat per zona blava o no.

Aparcament fora de la via pública:
-

Si l’estacionament és en superfície, es diferencia si el solar està adaptat per a l’ús (1
plaça cada 25 m2 ), o no ho està (1 plaça cada 30 m2).

-

Si l’estacionament és en edificació, es consideren les places de projecte destinades a
pupil·latge, en base al cens d’edificis de l’INE.

-

Per les zones industrials, es considera l’espai privat no edificat que es destina de forma
habitual a l’estacionament.

Figura 36: Localització d’aparcament. Font: Elaboració pròpia
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L’oferta d’aparcament a l’interior del casc urbà es fonamenta en l’estacionament en filera a la via
pública en una bona part de la xarxa viària de carrers que discorren per tot el nucli urbà.
L’estacionament es situa en carrers com l’Avinguda dels Pirineus i a les zones habilitades per
estacionar, com ho són les situades en els passatges del Tint i del Firal o en el passatge de l’Horta
de Can Bassas.
El càlcul de l’oferta d’estacionament es realitza segons la següent equació:

Oi = ∑ ( Evpij + Eeij )
j

On:

Oi = Oferta total d’estacionament a la secció censal i.
Evpji: Oferta de places en via pública de la tipologia j, a la secció i.
Eeji: Oferta de places en edificació de la tipologia j, a la secció i.

3.6.1 Distribució de l’oferta d’aparcament per secció censal
L’oferta d’aparcament desagregada per seccions censals mostra (en la figura següent) que la
secció tercera del tercer districte, al nord de l’estació de tren , és la que concentra una major oferta
d’aparcament tant públic com privat amb un total de 2.628 places ofertades, el 65 % d’elles
públiques.
Per altra banda el nucli antic de la ciutat, en la secció primera del segon districte, l’oferta es
distribueix entre els carrers de Sant Antoni, Sant Josep, camí nou de Can Parella i en general als
voltants de la zona esportiva municipal.
En tots els àmbits delimitats l’oferta d’aparcament públic supera àmpliament l’oferta privada,
excepte en la secció primera del primer districte, en que les places privades superen les públiques a
l’entorn de 40.
Segons el tipus d’aparcament, la morfologia del carrers permet un aparcament en filera com a
l’opció més adequada en la majoria vials.
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Figura 37: Tipologia d’estacionament segons seccions. Font: Elaboració pròpia.

•

Aparcament regulat

Torelló disposa d’una sèrie d’estacionaments regulats o de zona blava, en el qual es permet
l’estacionament amb un màxim d’hora i mitja. Aquest és gratuït i els usuaris han de senyalitzar l’hora
d’arribada mitjançant disc o comptadors manuals. La policia local és qui controla que aquests
estacionaments no superin l’hora i mitja reglamentada.
A continuació es mostra la distribució dels carrers en que hi és present aquest tipus de regulació i el
nombre aproximat de places que hi ha en cada un dels carrers. Com es pot observar aquesta
regulació es concentren bàsicament en els carrers al voltant del centre, per tal d’afavorir la rotació
d’aparcament. Es preveu que els dos nous aparcaments situats al centre, el del Sindicat (ja en
funcionament) i el de Vitri (actualment en construcció) siguin també de zona blava.
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Figura 38: Aparcaments en zona blava (nombre de places aproximat). Font: Policia Local de Torelló.
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4. ANÀLISI DE LA DEMANDA
4.1 Mobilitat global
L’Enquesta de mobilitat global a Torelló s’ha realitzat mitjançant una enquesta telefònica.
L’enquesta va ser realitzada per “Opinòmetre” el mes de juny de 2008. La mostra és de 500
individus majors de 14 anys, repartits de forma ponderada per les diferents seccions censal. En
l’annex 2 s’inclou el document complet

4.1.1 Zonificació:
Zonificació
Zonificació del municipi de Torelló
Torelló. Seccions censals

Districte III
Secció
Secció 3
Districte II
Secció
Secció 2

Districte III
Secció
Secció 2

Districte I
Secció
Secció 2
Districte III
Secció
Secció 1

Districte I
Districte II

Secció
Secció 4

Secció
Secció 1
Districte I
Secció
Secció 1

Figura 39: Zonificació de l’enquesta. Font:. L’Enquesta de mobilitat global a Torelló(2008)

El principal objectiu és determinar les principals relacions entre les diferents zones del municipi i
caracteritzar-ne la mobilitat. Els principals resultats s’especifiquen a continuació:

4.1.2 Mobilitat de les persones:
Més del 90% dels residents a Torelló es desplacen de forma habitual, és a dir 12000 persones,
restant únicament un 9,76% de la població que no acostuma a desplaçar-se.
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Realització viatges (anada + tornada) el dia feiner
anterior a l´enquesta

No
9,76%

Sí
90,24%

Figura 40: Realització de viatges Font:. L’Enquesta de mobilitat global a Torelló(2008)

El percentatge de població que es desplaça varia segons secció censal:
Percentatge de residents que es desplacen per secció
secció censal (%)
Districte III
Secció
Secció 3

Districte II

86,7%
residents

Secció
Secció 2
87,2%
residents

Districte III
Districte I

Secció
Secció 2

Secció
Secció 2

90,8%
residents

93,2%
residents

Districte III
Secció
Secció 1
92,3%
residents

Districte I
Districte II

Secció
Secció 4

Secció
Secció 1

93,7%
residents

85,7%
residents

Districte I
Secció
Secció 1
90,9%
residents

Figura 41: Percentatge de població que es desplaça a diari. Font:. L’Enquesta de mobilitat global a
Torelló(2008)

4.1.3 Freqüència dels viatges:
Dels residents entrevistats un 66,6% reconeix un comportament habitual pel que fa a la mobilitat en
dia feiner.

Pla de mobilitat urbana de Torelló

59

Freqüència dels viatges

Esporàdicame
nt
8,5%

Cap de
setmana
0,9%

1-2
vegades/mes
2,5%

Altres
0,4%
Ns/Nc
0,2%

1-2
vegades/setm
ana
20,8%

Cada dia
66,7%

Figura 42: Freqüència dels viatges. Font:. L’Enquesta de mobilitat global a Torelló(2008)

4.1.4 Quantificació de la mobilitat:
Segons les dades extrapolades, en un dia feiner els residents a Torelló realitzen un total de 42.246
viatges, el que correspon a una mitja de 3,14 viatges per persona i dia. D’aquests, un 67.75% es
realitzen dintre del propi municipi, el que correspon a 28.622 viatges. La resta es produeixen
principalment dintre la comarca:

Fora Cat alunya

0,9

V allès Occident al

1,4

Pr ovíncia de Tarragona

0,5
4,1

Ripollès
Gar rotxa
Pr ovíncia de Girona

0,4
1,8
12,0

Sant Vicenç de Torelló

2,9

Sant Quirze de B esora

8,6

Sant P ere de Torelló
Sant Hipòlit de V oltregà

1, 3
5,2

Or ís

3,2

M asies de V oltregà

4,0

Resta Osona Nord

17,2

Manlleu

29,9

V ic- Gurb
B ages

1,2

AMB

2, 1

Barcel ona C iutat

1, 8

Osona Sud

1,5

Figura 43: Distribució dels viatges (anada i tornada) fora del municipi (%). Font:. L’Enquesta de mobilitat
global a Torelló(2008)
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4.1.5 Repartiment modal:
El mitjà de transport que predomina per al total de viatges és l’automòbil, amb un 52,1% de quota,
seguit dels viatges realitzats a peu, que corresponen a un 42,3%. La resta de mitjans pràcticament
tenen una quota d’ús realment minsa, tal i com s’indica a continuació:
Mitjà de transport
Cotxe conductor
A peu
Cotxe acompanyant
Moto conductor
Autobús interurbà
Bicicleta
RENFE
Altres
Autobús empresa/escolar
Furgoneta/camió
Total

%
46,8%
42,3%
5,3%
2,2%
1,3%
0,8%
0,7%
0,5%
0,2%
0,1%
100%

Figura 44: Repartiment modal. Font:. L’Enquesta de mobilitat global a Torelló(2008)

Si es desagrega la taula anterior segons si els viatges són interns o externs, els percentatges de
repartiment modal varien. En els viatges interns guanyen pes els viatges a peu, fins superar el 60%
de quota, mentre que en els externs hi predomina el vehicle privat arribant gairebé fins al 90% de la
quota total:
Motiu
Cotxe conductor
A peu
Cotxe acompanyant
Moto conductor
Autobús interurbà
Bicicleta
RENFE
Altres
Autobús empresa/escolar
Furgoneta/camió
Total

Torelló
32,4%
60,1%
3,3%
2,5%
0,0%
0,7%
0,0%
0,5%
0,3%
0,1%
100%

Fora de Torelló
77,7%
4,2%
10,1%
1,4%
2,9%
0,9%
2,5%
0,4%
0,0%
0,0%
100%

Figura 45: Viatges externs i interns segons mode. Font:. L’Enquesta de mobilitat global a Torelló(2008)

Per altra banda, s’observa que en els viatges ocupacionals el percentatge de viatges en vehicle
privat és molt superior que en els personals.
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4.1.6 Distribució horària dels desplaçaments:
L’enquesta de mobilitat mostra com els viatges a Torelló es realitzen de forma laminada al llarg del
dia, tot i que es registren tres puntes al llarg d’aquest: al matí, al migdia i a mitja tarda, aquestes
puntes responen als viatges realitzats per la mobilitat obligada. Les dos primeres puntes són més
nítides en els viatges externs a Torelló, mentre que en els viatges interns la freqüència es manté
alta durant tot el matí i de primera hora de la tarda fins al vespre. D’altra banda en els viatges
externs la punta es registra una mica més tard que en els interns, entre les 8 i les 10 del vespre.

Figura 46: Nombre de viatges per freqüència horària. Font:.’Enquesta de mobilitat global a Torelló(2008)

4.1.7 Distribució interna de la mobilitat:
Del total de 28.622 viatges que es realitzen internament a Torelló, destaquen com a principals
centres generadors de mobilitat les seccions D2S1 i D2S2, que corresponen a les zones més
denses i poblades del municipi. Pel que fa a les zones amb major atracció destaquen la secció
D3S2 i la D3S3, tot i que les relacions entre seccions pròximes acostumen a ser força elevades. La
representació cartogràfica d’aquestes dades es pot visualitzar en el mapa D5.1
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4.2 A peu
Per tal de determinar la demanda de vianants sobre la xarxa viària de Torelló es treballa sobre
l’enquesta telefònica, doncs pràcticament la totalitat de desplaçaments a peu són interns.
La mobilitat a peu representa un 60% de la mobilitat interna de Torelló, el que suposa més de
17.215 viatges diaris. Pel que fa a la mobilitat interna – externa, únicament es realitzen 570 viatges
diaris, i normalment són viatges intermodals o amb les localitats la trama de les quals es troba en
contacte directe amb Torelló, com Sant Vicenç.
La quota de repartiment modal del total de viatges, correspon als vianants un 42,3% del total.
Secció censal
d'origen

D1S1

D1S2

D1S4

D2S1

D2S2

D3S1

D3S2

D3S3

Total

D1S1

202

100

87

216

132

47

30

24

838

D1S2

123

326

262

379

767

144

20

83

2.104

D1S4

87

262

512

286

311

53

0

0

1.511

D2S1

216

359

255

1.882

674

401

212

323

4.322

D2S2

132

765

342

596

801

191

155

272

3.254

D3S1

24

160

53

421

191

107

169

258

1.383

D3S2

30

20

0

231

155

192

546

549

1.723

D3S3

24

62

0

339

265

258

530

592

2.070

1.511 4.350 3.296 1.393

1.662

2.101

17.205

Total

838 2.054

Figura 47:Desplaçaments interns a peu. Font:. Enquesta de mobilitat global a Torelló(2008)
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4.2.1 Atracció dels centres escolars:
El tipus de centre educatiu determina el grup d’edats de l’alumnat, i per tant implica unes
característiques de mobilitat concretes. Lògicament, a menys edat dels alumnes més dependència
tenen d’un acompanyant. D’aquesta forma, les llars d’infants es considera que sempre requereixen
acompanyants per als alumnes mentre que els col·legis requereixen acompanyant únicament en els
primers cursos, a partir dels quals els alumnes poden començar a anar caminant sols. Finalment,
els alumnes dels instituts se’ls considera amb suficient autonomia com per anar sols; sigui a peu, en
bicicleta, en motocicleta o en cotxe.
La mobilitat d’aquests col·lectius ja es troba analitzada des del punt de vista de la mobilitat global del
municipi, on s’estudia independentment els desplaçaments associats al treball i als estudis.
D’aquesta forma, es tenen presents a l’hora de definir les grans línies de la mobilitat de Torelló, però
convé incidir de forma més precisa en certs aspectes. És per aquest motiu, que el present Pla,
conjuntament amb el Consorci de la Vall del Ges, ha decidit generalitzar una experiència prèvia del
municipi dedicada a la definició d’itineraris escolars. La idea va sorgir de l’AMPA del CEIP Vall del
Ges, que van repartir a totes les famílies una enquesta per veure com accedien els alumnes al
centre. En la mateixa, es descrivia l’itinerari seguit per l’alumne, el mode de transport i els principals
conflictes detectats durant el recorregut. D’aquesta forma es podien determinar els principals
itineraris recorreguts a peu i habilitar-los per a tal efecte. Les mesures proposades consistien
principalment en educació viària dels alumnes, senyalització dels recorreguts i protecció dels
mateixos enfront el trànsit i la inseguretat.
El nombre d’enquestes realitzades a cada centre és el següent:
CEIP

Fortià Escola

Escola

CEIP Vall del
Ges

Solà

Rocaprevera

Sagrats Cors

Nº alumnes

450

359

437

Nº mestres

36

28

45

25

Nºenquestes realitzades

90

91

69

105
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4.3 Demanda en bicicleta
S’estima que els desplaçaments amb bicicleta representen el 0,7% de la totalitat dels
desplaçaments interns al municipi, és a dir, relacions entre les diferents seccions censals i a l’interior
de les mateixes. Això representa uns 200 desplaçaments (anada-tornada) en bicicleta en dia feiner.
La demanda de transport en bicicleta es troba actualment en uns valors que no superen l’1% del
total de demanda en comparació amb la resta dels diferents modes de transport. Cal destacar però
que les persones que fan ús de la bicicleta ho fan en major proporció si el motiu és per feina i/o
estudis, per davant de moviments de caràcter personal.
D’altra banda pel que fa a els moviments que es produeixen amb origen Torelló en direcció a altres
àmbits fora del municipi cal apuntar la utilització de la bicicleta amb un 0,9% del total de
desplaçaments entre els diferents nodes de transport que trobem en la graella (enquesta de
mobilitat a Torelló 2008). Dit d’una altra manera dels 13.624 viatges/dia (anada i tornada) cap a fora
de Torelló, 122 es realitzen amb la bicicleta com a mitjà de transport.
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4.4 Demanda en transport públic
De l’enquesta de mobilitat es desprèn que la utilització del transport públic representa a Torelló el
5,4% del total dels desplaçaments interurbans. D’aquest nombre el transport amb RENFE
representa el 2,5% mentre que el 2,9% restant s’atribueix a la utilització del transport amb autobús
per mitjà de dues línies existents i que connecten Torelló amb els municipis limítrofes, amb Vic i
Manlleu.
Quant a la distribució de la utilització del ferrocarril i del bus segons el motiu de desplaçament, sí es
per motius personals la RENFE obté un 0,5% de quota i s’incrementa fins el 1,9% si es tracta de
desplaçaments per motius de feina i/o estudis.
Motiu

Personal

Ocupacional

Cotxe conductor

34,3%

68,6%

A peu

55,0%

20,2%

Cotxe acompanyant

7,1%

2,9%

Moto conductor

1,8%

2,3%

RENFE

0,5%

1,9%

Autobús interurbà

0,6%

1,5%

Bicicleta

0,4%

1,1%

Altres

0,2%

0,8%

Autobús empresa/escolar

0,0%

0,5%

Furgoneta/camió

0,0%

0,3%

Total

100%

100%

Figura 48: Distribució del mitjans de transport segons motiu de desplaçament. Font:. Enquesta de mobilitat
global a Torelló (2008)

La utilització del transport amb autobús és d’un 0,6% si es tracta per motius personals i de 1,5%
quant els desplaçaments es realitzen per motius ocupacionals.
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4.5 Demanda en vehicle privat motoritzat
Per tal de determinar la demanda sobre la xarxa viària de Torelló es treballa sobre l’enquesta
telefònica, anteriorment citada, i aforaments de vehicles en carrers i interseccions principals, així
com en vies interurbanes.
La distribució espacial d’aquests viatges es representa en la matriu origen – destinació de viatges
interns de Torelló:
Secció censal
d'origen

D1S1

D1S2

D1S4

D2S1

D2S2

D3S1

D3S2

D3S3

Total

D1S1

47

28

55

100

84

0

54

75

443

D1S2

28

354

350

171

376

51

62

341

1.733

D1S4

24

381

358

235

215

55

162

520

1.950

D2S1

61

273

180

146

75

183

124

220

1.262

D2S2

84

273

238

156

183

298

223

320

1.775

D3S1

0

104

78

160

252

23

238

55

910

D3S2

54

62

162

158

223

238

20

282

1.199

D3S3

75

341

520

207

320

55

301

326

2.145

373 1.816

1.941

1.333

1.728

903

1.184

Total

2.139 11.417

Figura 49: Distribució espacial dels viatges interns. Font:. Enquesta de mobilitat global a Torelló(2008)
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Tal i com ja s’ha especificat en el capítol de mobilitat global, el vehicle privat és el principal mitjà de
transport per als habitants de Torelló:
Viatges totals a Torelló:

42.246

Viatges totals en vehicle privat dels residents a Torelló:

22.010

Nombre de viatges per persona en vehicle privat:

1,63

Viatges interns en vehicle privat:

11.417

És important determinar per on es distribueixen els viatges que es donen en transport privat a
Torelló, és a dir, quins vials utilitzen majoritàriament. Per tal de quantificar aquests viatges s’han
realitzat aforaments de dos tipus: automàtics i manuals. Els primers, tenen com a objectiu
quantificar el nombre de vehicles que passen per una secció i la seva distribució horària. Els
manuals, per contra, pretenen determinar els principals moviments que es donen en una
intersecció, és a dir els girs. A partir d’aquestes dades s’han modelitza’t la xarxa viària a Torelló.
Les dades extretes dels aforaments es troben a l’Annex 4.
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4.6 Demanda d’aparcaments
Hem decidit calcular dos tipus de demanda d’aparcament: nocturn i diürna, ja que aquesta varia
molt significativament segons la distribució horària.

4.6.1 Aparcament nocturn
El càlcul de la demanda d’estacionament nocturn es realitza segons la següent equació:

DiN = Pi ⋅ im
On:

DNi = Demanda d’estacionament nocturn a la secció censal i.
Pi: Població de la secció censal i
Im: Índex de motorització

Figura 50: Demanda d’aparcament nocturn. Elaboració pròpia.

Tal i com mostra la figura anterior, el càlcul d’estacionament de la demanda nocturna la secció que
registra un valor menor és la secció primera del districte primer, secció que degut a les seves
reduïdes dimensions té una població censal molt petita (961 habitants). Igualment la secció primera
del districte tercer és la segona secció amb menys població del municipi ( 1344 habitants) el que
provoca que la demanda nocturna sigui també tan baixa en aquesta secció. Exceptuant aquest dos
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casos l’elevada demanda nocturna de la resta de seccions és deu a l’elevat índex de motorització
del municipi ( 725 vehicles per 1000 habitants).

4.6.2 Aparcament diürn
Per calcular la demanda diürna s’estableix el període més desfavorable d’estacionament, que en el
cas del centre de la població acostuma a ser a la tarda, quan conflueixen la sortida laboral, dels
nens de les escoles i l’afluència al centre per motius personals. Per avaluar la demanda
d’estacionament es treballa sobre tres demandes diferents: la de residents de la secció que
estacionen a la via pública i no han mogut el vehicle, la de residents d’altres seccions que van a una
secció determinada en vehicle privat i els visitants de fora de Torelló. Aquesta informació s’extreu de
la matriu origen/destí en vehicle privat:

D Di =

∑ (V

i
j

− Vi j ) + (D Ni − A ie − ( ∑ V ji − Vi j ) ⋅ D NVP
)⋅ 1
i

j

On:

j

AC

+ VE i

DDi = Demanda d’estacionament diürn a la secció censal en hora punta.
Vji: Viatges de la secció i a la secció j.
Vij Viatges de la secció j a la secció i.

DNi = Demanda d’estacionament nocturn a la secció censal i.
Aei = Estacionament en edificació
DNVPi = Percentatge d’estacionament nocturn a la via pública
AC = Autocontenció municipal
VEi = Viatges externs a Torelló amb destinació secció i

La demanda d’estacionament diürn presenta els seus valor més elevats en la segona i la quarta
secció del districte primer, on es supera les 1.000 de places. Mentre que en la secció primera del
districte primer i la secció segona del districte segon és on trobem els valors menys elevats
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Figura 51: Demanda d’aparcament diürn. Font:Elaboració pròpia
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5. CARACTERITZACIÓ / MODELITZACIÓ DEL SISTEMA DE
MOBILITAT
5.1 Caracterització del sistema actual de mobilitat
5.1.1 Model de vianants
Per tal de caracteritzar el funcionament de la xarxa de vianants en el nucli urbà de Torelló s’ha
emprat la mateixa metodologia comentada anteriorment per a la modelització del transport privat.
Alhora d’implantar el model en el SIG, s’ha tingut en compte la restricció que representa el pendent
del carrer alhora de fer els desplaçaments a peu, ja que certes zones del nucli urbà de Torelló
presenten forts pendents (al nord del barri de l’estació per exemple). Així doncs s’ha considerat la
velocitat normal del vianant com a 4 Km/h, excepte en els casos que els pendents són superiors al
4% en els que s’ha reduït aquesta velocitat a 2 km/h i en els superiors al 10% a 1 km/h. Lògicament
només s’han aplicat aquestes penalitzacions quan el vianant feia el recorregut de pujada i no de
baixada, casos en els que s’ha considerat la velocitat del vianant com a normal (4 km/h). Utilitzant
aquest model s’han extret dos càlculs diferents, d’una banda el de l’accessibilitat generalitzada en el
centre urbà a peu i de l’altre la cobertura a 10 i 5 minuts a peu de certs punts del municipi.

Figura 55: IAG de la xarxa de vianants. Font: Elaboració pròpia

Per tal de calcular l’índex d’accessibilitat generalitzada s’han considerat un total de 155 nodes
repartits equitativament al llarg del centre urbà de Torelló i s’ha calculat una matriu de cost entre
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aquests per camins mínims en base al temps. A partir dels resultats obtinguts, s’han calculat els
Índex d’accessibilitat general d’aquests nodes.
D’altra banda per a les cobertures s’han escollit com a nodes: el centre urbà, el centre comercial del
Barri de Montserrat, la Plaça de la Sardana, l’estació de tren i els polígons industrials. Utilitzant la
mateixa xarxa amb que s’han realitza’t els càlcul anteriors s’han calculat les cobertures de vianants,
és a dir, la seva àrea servida a 5 i a 10 minuts a peu.

Figura 56 :Cobertures peatonals. Font: Elaboració pròpia.

Podem veure doncs que el municipi presenta unes bones accessibilitats en la major part del centre
urbà i és tan sols en la perifèria on trobem que aquesta disminueix notablement . Aquest fet es deu
a dues raons: d’una banda la seva mateixa condició de perifèria respecte el centre i de l’altra la
presència de certs vials amb un alt pendent degut a l’orografia del terreny.
D’altra banda en el centre es constaten unes molt bones accessibilitats a peu tot i que pugui
semblar que els cursos fluvials i la línia de ferrocarril (elements que determinaren el creixement del
casc urbà ) podrien entorpir les relacions entre ambdues bandes del riu, aquests elements no
s’erigeixen en efectes barrera degut a les bones connexions existents com són els passos a nivell i
els ponts. Així doncs l’accessibilitat del centre històric del nucli urbà i de la zona comercial del barri
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Montserrat es resol com a molt bona, al ser punts on es concentra el teixit urbà de Torelló i del
comerç de proximitat.
Finalment cal destacar negativament la mala accessibilitat dels polígons industrials, degut a la seva
posició perifèrica respecte al centre i les males connexions disponibles.

5.1.2 Model de transport públic col·lectiu
Per tal de modelitzar el funcionament de la xarxa de d’autobusos a Torelló i valorar com aquesta
millora les accessibilitats generals en l’àmbit d’estudi, s’ha utilitza’t la metodologia, comentada amb
anterioritat, basada en software SIG. S’ha creat un model multimodal en el que a la xarxa utilitzada
per crear les accessibilitats peatonals li hem afegit la xarxa de busos. Alhora de modelitzar aquesta
xarxa s’ha considerat que la velocitat mitjana dels autobusos en casc urbà és de 13 km/h i el temps
d’espera a la parada és de 10 minuts. D’altra banda no s’ha inclòs en el model la línia Torelló Ripoll, pel fet que només disposa d’una parada dins de l’àmbit d’estudi i per tant no és susceptible
de ser usada com a transport urbà dins de Torelló.
La representació de l’Índex d’accessibilitat generalitzada de la xarxa multimodal d’autobús i vianants
és la següent:

Figura 57: IAG de la xarxa multimodal. Font: Elaboració pròpia
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A aquestes dades obtingudes utilitzant la xarxa multimodal de vianants i autobusos se’ls hi ha restat
les dades obtingudes a partir dels càlculs realitzats utilitzant només la xarxa de vianants. D’aquesta
manera podem veure com i on influeix l’ús de l’autobús com a transport urbà dins de l’àmbit
d’estudi.

Figura 58: Diferència de les IAG de la xarxa multimodal de bus i vianants i aquella només de vianants.
Font: Elaboració pròpia

Així doncs la figura anterior permet observar com l’ús de l’autobús com a transport urbà tan sols
millora les accessibilitats en els extrems nord-oest i sud-est del nucli urbà de Torelló, sent aquest
últim sector on la millora és més gran degut a la major presència de parades de bus. D’altra banda,
com es pot llegir de les isolínies generades, aquesta millora és quantitativament poc significant ja
que només puntualment s’arriba a uns 3 minuts de diferència. Aquests càlculs es confirmen amb les
dades de l’enquesta de mobilitat que resolen que en només un 0,3% dels viatges interns s’utilitza el
bus.
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5.1.3 Model per al vehicle privat
El present anàlisi es realitza mitjançant l’aplicació d’indicadors d’accessibilitat viària que donen una
idea de les relacions de connexió entre les diferents zones del municipi. Aquests indicadors
pretenen determinar l’expressió espacial de la cobertura geogràfica i per tant definir el grau de
centralitat dels diferents nodes a través de la xarxa viària.
El càlcul de les accessibilitats es realitza mitjançant eines de programes de SIG, que permeten
modelitzar la xarxa viària en un graf, format per arcs i nodes. Els nodes corresponen a punts del
territori, normalment interseccions viàries; mentre que els arcs representen els vials. El software de
treball permet introduir en els diferents arcs característiques funcionals concretes, com pot ser la
velocitat, el sentits de circulació, els girs permesos, etc. A partir d’aquestes dades s’implementa un
algoritme de camins mínims que optimitza les rutes entre els diferents nodes, minimitzant el temps
de trajecte.

Figura 52:: Graf de la xarxa viària. Font:. Elaboració pròpia
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Els valors següents responen a la categorització de la xarxa segons velocitats específiques de
recorregut:
CATEGORIA

TIPUS DE VIA

VELOCITAT DE CÀLCUL

1

Nucli antic

5 (km/h)

2

Vies veïnals

10 (km/h)

3

Vies de distribució secundària

20 (km/h)

4

Vies de distribució primària

30 (km/h)

5

Carretera interurbana

50 (km/h)

A fi de conèixer la distribució territorial de l’accessibilitat es proposen dos índex o indicadors: l’Índex
d’accessibilitat generalitzada (IAG) o de centralitat i l’Índex d’accessibilitat puntual. L’indicador
d’accessibilitat generalitzada o de centralitat és una mesura del temps mig de desplaçament per
accedir a qualsevol node de l’àmbit d’estudi. Es calcula com la mitjana aritmètica dels temps
d’accés des del punt de mesura a la resta de nodes del graf pel camí mínim. D’altra banda
proposem l’indicador d’accessibilitat puntual, és a dir d’un determinat punt que pren com a valor el
temps d’accés a un determinat node.

Figura 53: IAG i Accessibilitat puntual dels Accessos a Torelló. Font: Elaboració pròpia.

Les figueres anteriors mostren l’Índex d’Accessibilitat Generalitzada i l’accessibilitat puntual des dels
accessos. El primer indicador denota una accessibilitat força homogènia en tot el municipi, amb
valors d’accés mig d’entre 5 i 6 minuts. D’aquesta forma, es considera que el municipi és molt
accessible des del punt de vista del vehicle privat. En tot cas, les corbes isòcrones denoten certa
anisotropia (poca regularitat), donat que els nodes situats sobre els eixos paral·lels a la via fèrria
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atorguen major accessibilitat que els perpendiculars. Aquest fet es magnifica per l’efecte barrera
creat per la infraestructura, doncs focalitza tots els passos sobre determinades estructures que es
converteixen en colls d’ampolla, guanyant centralitat i perjudicant els nodes de l’altra banda. Una
situació similar es produeix amb el nucli històric, doncs al no permetre la circulació de forma
transversal crea un efecte barrera que limita l’accessibilitat a la Ronda del Puig.
Per últim, s’observa també que existeix una gran diferència d’accessibilitat entre el polígon del Barri
Montserrat i el de la Cabanya. El primer es troba connectat únicament des de la rotonda de la
carretera del Conanglell, cosa que el deixa poc comunicat. El segon, per contra, tot i trobar-se a
l’altre costat de la via disposa de diversos passos que el connecten directament al centre.
L’accessibilitat des dels accessos permet visualitzar un efecte diferent. Així com l’accessibilitat
generalitzada donava certa homogeneïtat a tot el municipi, l’accessibilitat des dels accessos prima
els carrers que enllacen directament amb els viaris regionals. D’aquesta forma, les activitats
situades sobre els carrers de Manlleu, el Passeig de la Vall del Ges, Camprodon, Jaume Balmes,
Conanglell, i Borgonyà, tindran avantatges locacionals, respecte la resta del municipi.
•

Intensitat de trànsit

D’altra banda, partint de les dades extretes dels aforaments, s’ha procedit a una simulació
macroscòpica amb software SIG, associant a la xarxa viària modelitzada la sol·licitació representada
a la matriu origen destí. Els aforaments s’han utilitzat per calibrar l’assignació de viatges a cada ruta.
A continuació doncs mostrem l’aranya de trànsit de Torelló, és a dir l’ intensitat mitjana diària de
vehicles que passen per cada ruta.
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Figura 54: Intensitat mitjana de trànsit. Font: Elaboració pròpia

Segons es pot observar en l’aranya d’intensitat de trànsit, s’observa clarament que els carrers amb
més càrrega de vehicles són els següents:
-

Carrer de Manlleu

-

Parell de carrers Sant Miquel – Sant Bartomeu i Diputació – Prat de la Riba

-

Av. De la Generalitat

-

Carretera de Conanglell

Així doncs, s’observa com la carretera que uneix la rotonda a l’altura de Calverons (accés al poble
des de l’eix transversal) i la rotonda d’accés des de Sant Vicenç s’erigeix com a una ronda perifèrica
que garanteix uns bons accessos des del Nord del municipi, així com ajuda a disminuir el trànsit a
l’interior del nucli urbà. En aquest nucli urbà l’eix que conformen els carrers de Manlleu - Sant
Bartomeu i l’Avinguda de la Generalitat és el més usat per tal de creuar el centre de la població en
direcció SO-NE. Mentre que aquell que conformen els carrers de Jaume Balmes - Avinguda de la
Generalitat i la carretera de Conanglell esdevé l’eix principal per creuar el centre de la població en
direcció NO-SE (amb menys càrrega però que l’altre eix).
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El punt amb més trànsit del nucli urbà és l’Avinguda de la Generalitat ja que és on connecten
aquests dos eixos. Aquest fet també es deu a que l’Avinguda de la Generalitat és la continuació del
carrer del Pont, principal pas sobre el riu Ges que comunica el casc antic amb el barri de l’Estació.

5.1.4 Model d’aparcament
A continuació es mostren els càlculs del balanç d’estacionament de Torelló realitzats a partir de les
dades d’oferta i demanda mostrades anteriorment. S’han realitzat dos tipus de balanç, un diürn i un
nocturn. S’ha de tenir en compte que aquests balanços reprodueixen una situació en hores punta ja
que en la demanda s’ha tingut en compte tota la població resident més aquella atreta en les hores
punta segons l’enquesta realitzada per Opinòmetre. Posteriorment les dades obtingudes han estat
validades gràcies al treball de camp.
•

Balanç d’estacionament nocturn

El balanç d’estacionament nocturn presenta un clar superàvit en totes les seccions de Torelló,
menys en la secció D2S1 on el superàvit és, tot i ser-hi és força menor, aquella que es correspon
amb el centre històric del municipi i on l’oferta d’aparcament en via pública és relativament reduïda.
Cal tenir en compte que aquest clar superàvit en la resta de seccions censals es deu precisament al
fet de que la majoria del vial permet l’estacionament en filera a la via pública.

Figura 59: Balanç d’estacionament nocturn. Font:Elaboració pròpia.
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•

Balanç d’estacionament diürn

La distribució per seccions del balanç d’estacionament diürn és notablement desigual. D’una banda
totes les seccions del nord presenten superàvit, especialment en les seccions D3S2 I D3S3,
seccions en la que hi són presents polígon industrials i zones residencials de baixa densitat que no
generen problemàtica alhora de trobar aparcament. D’altra banda a les seccions del centre s’hi
observa un previsible dèficit, al ser zones amb carrers més petits que permeten menys
l’estacionament en via pública, però que en canvi generen demanda degut a les seves
característiques de centre de població (oferta de serveis tals com escoles, compres ec....).

Figura 60: Balanç d’estacionament diürn. Font: Elaboració pròpia

•

Treball de camp: comptatge d’aparcaments buits:

Per tal de rebatre les dades obtingudes mitjançant els càlculs teòrics s’ha quantificat (mitjançant el
treball de camp) la presència d’estacionament lliure en les tres seccions censals en les que el
balanç d’estacionament diürn era negatiu.
El comptatge s’ha dut a terme en cinc franges horàries diferents: a les 9:00, a les 11:00 a les 14:00
a les 17:00 i a les 1:00 hores.
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Resultats i comentari del compteig d’aparcaments buits

D3S1:
D3S1
C/de Borgonyà
C/de Puigroví
C/de Canigó
C/Àngel Gumierà
C/Indústria
C/Voltregà
C/Gleva
C/Rafael de Casanova
C/d'Orís
C/Ter
C/Horta Can Basses
Crta. Conanglell

9:00
16
27
15
2
5
8
15
3
22
8
0
1

11:00
15
22
10
5
1
2
11
4
12
2
0
2

14:00
8
15
1
6
3
4
2
1
16
8
0
0

17:00
7
16
3
8
4
2
2
0
2
8
2
2

1:00
11
23
3
9
1
4
5
6
39
5
-

Figura 61: Compteig d’estacionaments de la secció D3S1.

No es constaten greus problemes de falta d’aparcament. En el carrer del Ter, vial situat al llarg
d’una zona industrial, en la que hi és present a més un supermercat i les oficines de la policia local,
s’hi observa com a l’hora en que els treballadors són al treball hi ha un petit marge de tan sols 2
aparcaments mentre que a la resta d’hores del dia hi ha més quantitat d’aparcament buit (en
especial durant la nit). Notar que al llarg d’aquest vial hi són presents diversos aparcaments fora del
vial dins dels polígons per als treballadors o els usuaris del supermercat.
D’altra banda la zona que es troba entre els carrers de Montesquiu i l’Avinguda de Montserrat s’hi
registra una evolució en la disponibilitat d’aparcaments pròpia d’una zona residencial amb pocs
aparcaments disponibles a la nit, sempre però amb superàvit. Al nord d’aquesta zona s’hi localitza el
carrer Borgonyà, situat al costat de l’estació que disposa en tot moment d’aparcament que assegura
la intermodalitat.
D2S1 (nucli antic):
D2S1
Ronda de les Pollancredes
C/de Sant Antoni
Carrer de Sant Josep
Camí Nou de Can Parrella
Passatge de Manuel Colomer
C/de la Xemeneia
C/de cal Feiner
Ptge/dels Esports
C/de Rocaprevera
C/de Sant Miquel
C/Atlàntida
C/Portal de la Carrera

9:00
11:00
14:00
Zona Blava Normal Zona Blava Normal Zona Blava
1
2
0
0
5
3
4
2
25
10
20
20
tots
tot
tots
tot
tots
tot
3
5
0
0
0
tots
tot
tots
tot

Normal
10
3
20
tot
tot
tot
5
tot
tot

17:00
Zona Blava
3
0

9

Figura 62: Compteig d’estacionaments de la secció D2S1.

1:00
Normal Zona Blava Normal
2
5
0
4
7
41
20
15
quasi tot
tot
quasi tot
tot
quasi tot
tot
7
13
4
quasi tot
tot
quasi tot
tot
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En aquesta secció hi és present la major part de l’aparcament en zona blava que hi ha al municipi.
En aquesta zona blava situada al bell mig del casc antic, principal zona comercial del municipi, hi ha
poca disponibilitat d’aparcament durant tot el dia. Aquesta poca disponibilitat també es fa extensiva
a altres carrers del centre sense zona blava com la ronda de les Pollancredes. Tot i això durant el
treball de camp es va poder apreciar que a l’aparcament de Vitri situat al carrer Rocaprevera s’hi
registrava una gran presència de vehicles estacionats sense arribar però al ple absolut en cap hora
del dia. Es preveu doncs que amb el nou aparcament del Sindicat en construcció la situació acabi
de millorar, tot i la supressió dels aparcaments de la Pl. Nova.
D’altra banda a la zona situada al sud, on hi ha ubicada la zona esportiva municipal, i les zones
residencials de Cals Avis, hi trobem una gran disponibilitat d’aparcament
D1S1:
D1S1
C/ Puig
C/ Manlleu
C/Pla de l'Aire
C/dels Montcada
C/de l'Acrària
C/Segiomon Serrallonga
C/dels Dipòsits
C/Sant Bartomeu
Travessia C/Nou
Sant Jordi
Sant Isidre

9:00
88
23
8
18
7
27
5
21
1
13
2

11:00
70
44
3
16
8
29
5
8
1
12
8

14:00
60
1
2
3
5
27
5
0
6
6

17:00
60
14
3
8
6
25
0
2
0
6
1

1:00
91
42
4
8
7
Tot
Tot
2
0
1
4

Figura 63: Conteig d’estacionaments de la secció D3S1.

Es tracta d’una secció censal de reduïdes dimensions en les que es denota gran quantitat
d’aparcament disponible, sobretot a mesura que ens allunyem del casc antic. La nova zona en
construcció a la Cabanya ja preveu les necessitats d’estacionament.
En definitiva, no es troben greus problemes d’aparcament a tota l’àrea estudiada. El moment més
crític seria el dia de mercat, ja que el propi mercat ocupa l’aparcament més gran situat al centre,
tanmateix i si es tenen en compte les petites dimensions del municipi, els vehicles poden estacionar
a la perifèria sense que el recorregut a peu fins al centre sigui excessivament llarg (veure diagnosi
peatonal).

Pla de mobilitat urbana de Torelló

83

5.2 Caracterització del sistema futur de mobilitat
A fi de caracteritzar el sistema futur de mobilitat es calcula l’augment de la mobilitat del municipi a
partir dels viatges que generaran els nou sectors,. Es tenen en compte també les noves
infraestructures previstes per les altres figures de planejament i planificació que afecten el municipi
així com les dinàmiques actuals de mobilitat.
Tal com s’ha explicat en el punt 2.2 el planejament de Torelló es fa regir pel Text Refós de Les
Normes Urbanístiques del Planejament General (Revisió del Pla General d’ordenació urbana del
1998). Queden per executar els següents Plans Parcials que es troben en el següent estat:

NOM

TIPUS

LA CREU 2
MAS LES VINYES II
MAS LES VINYES III
LA CAMPANERIA
LA CASETA

Residencial
Industrial
Industrial
Residencial
Industrial

ESTAT
Aprovat definitivament però no és
executiu
Aprovat definitivament
Aprovat inicialment
No aprovat/en tramitació
Aprovat

Figura 64: Plans parcials per executar de Torelló.

Per avaluar la mobilitat generada d’aquests sectors s’ha utilitzat el ratis que proposa el Decret
344/2006 de regulació del estudis de mobilitat generada , que es mostra a continuació:
ÚS
Habitatge
Residencial
Comercial
Oficines
Industrial
Equipaments
Zones Verdes

NOMBRE DE VIATGES
El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges per
persona
2
10 viatges/100 m de sostre
2
50 viatges/100 m de sostre
2
15 viatges/100 m de sostre
2
5 viatges/100 m de sostre
2
15 viatges/100 m de sostre
2
5 viatges/100 m de sostre

Figura 65: ratis de generació de viatges proposats pel Decret 344/2006.

En base aquest ratis s’han calculat les següents fitxes per a cada sector:
LA CAMPANERIA II
Usos i sistemes
Residencial
Espais lliures

Superfície total m2 Superfície sostre m2
607 habitatges
47.010,00
Total

Viatges/ dia
5.190,00
470,00
5.660
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LA CASETA
Usos i sistemes
Equipaments
Espai lliure
Indústria

Superfície total m2 Superfície m2 (sostre) Viatges/ dia
18.853
3.771
39.368
394
118.843
5.942
Total
10.107

MAS LES VINYES III
Usos i sistemes
Equipament públic
Espai lliure
Industrial
Residencial

Superfície total m2 Superfície m2(sostre) Viatges/ dia
20.585
2.058
80.544
805
59.803
2.990
33.180
1.133
6.986
Total

MAS LES VINYES II
Usos i sistemes
Superfície total m2 Superfície m2 (sostre) Viatges/ dia
9.174,00
1.835
Equipament
Espai lliure
40.732
407
Zona industrial
84.992,00
4.250
2.379,00
476
Equipament privat
480(2 hab)
17
Residencial
6.985
Total
LA CREU II
Usos i sistemes
Residencial
Equipaments
Espai lliure

Superfície total m2 Superfície m2 (sostre) Viatges/ dia
45.380
4.538
5990,16*
1.198
11.980
599
Total
6.335

Figura 66: Càlcul dels viatges generats per cada un dels sectors pendents d’executar.
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Figura 67: Representació cartogràfica dels viatges generats per cada un dels sectors pendents d’executar

Torelló sofrirà un gran creixement urbanístic que repercutirà en l’augment del mobilitat al municipi.
Aquest creixement es durà a terme en les parts sud-est i nord-est del nucli urbà. Especialment
significatiu és el creixement del nord-est, en que els 5 plans pendents d’execució generaran un total
de 29.738 viatges/ dia. A més a aquesta zona cal imputar-li també la gran quantitat de viatges que
generarà la nova estació de ferrocarril Torelló.
A part de l’augment en el total de desplaçaments degut al creixement poblacional del municipi en els
sectors residencials així com per l’atracció de viatges (treballadors, comercials, transportistes) que
generen els nous sectors industrials, cal tenir en compte a més que la localització perifèrica
d’aquests sectors provocarà un augment en la distància dels desplaçaments.
La tipologia d’aquests nous desplaçaments comportaria dos efectes negatius:
1. Tenint en compte l’actual repartiment modal de Torelló, amb un elevat ús del vehicle privat
en els viatges a l’intern del municipi, de seguir la mateixa tendència que l’actual es donarà
un augment continu d’aquest degut a l’inexistència d’una alternativa a aquest mode: la no
presència de transport públic urbà així com la contínua pèrdua d’eficàcia del mode a peu
(degut al augment de la distància dels desplaçaments).
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Figura 68. Repartiment modal a Torelló. Font: Enquesta de mobilitat a Torelló, 2008.

2. Aquest sectors es troben separats de la resta del nucli urbà per la línea de ferrocarril, s’ha
de tenir en compte doncs els passos que superen aquesta infraestructura, degut a la gran
pressió de mobilitat. Val a dir que l’actual secció d’aquests passos dificultaria encara més
l’ús de modes no motoritzats a fi d’accedir a aquests sectors.
D’altra banda la nova estació de ferrocarril de Torelló, degut a la seva localització a prop d’aquests
nous sectors, sí que servirà perquè els usuaris provinents de l’extern al municipi hi accedeixin amb
transport públic. Ara bé degut a aquesta mateixa localització perifèrica no serà una alternativa real
per a descongestionar de transport privat el centre del municipi, a no ser que es garanteixin itineraris
per a no motoritzats o línies de transport públic que cobreixin el trajecte des del centre urbà fins a
l’estació a fi de permetre l’ intermodalitat sostenible.
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6. DIAGNOSI PARTICIPADA DE LA MOBILITAT
6.1 Diagnosi de la situació actual
Es realitza a continuació la diagnosi del model de mobilitat de Torelló. A part de l’anàlisi fins aquí
mostrat aquesta diagnosi es sustenta en las aportacions de la ciutadania de Torelló fetes durant la
primera sessió de participació ciutadana del Pla de Mobilitat de Torelló (vegeu annex de
participació).

6.1.1 Mobilitat a peu

La quota modal a peu és del 42,3%, incrementant-se fins a un 60% en el cas del viatges
interns, que correspon a més de 17.000 viatges al dia.

Bona accessibilitat del centre històric del nucli urbà i de la zona comercial del barri de
Montserrat, com a punts on es concentra el teixit urbà de Torelló i del comerç de proximitat.

L’accessibilitat a l’estació del tren és bona tot i les deficiències que presenta el pas soterrat
d’accés al barri de l’estació.
×

Vials majoritàriament plans però que connecten amb àrees topogràficament més elevades.

×
Accessibilitat deficient als polígons industrials degut a la seva posició perifèrica respecte el
centre.
×
En l’accés a les escoles es produeixen conflictes en els itineraris degut a que molts alumnes
podrien accedir a l’escola a peu però no poden per inseguretat.
×
Un 4% de les voreres tenen amplades total < a 1,5 metres, fet que crea dificultats a les
persones amb mobilitat reduïda. De totes formes, la major part són correctes
×
El carrer Sant Bartomeu degut a l’estretor de la secció i de les voreres i la gran intensitat de
tràfic dificulta la mobilitat en el mode a peu.
Existeix certa limitació per als vianants alhora de creuar la línea del ferrocarril, degut a la
×
poca quantitat de passos existents.

6.1.2 Mobilitat en bicicleta
 El reduït nombre de viatges per la gran majoria de carrers fa que el trànsit en bicicleta no
entorpeixi el transit motoritzat, permeten la coexistència entre modes
×

Inexistència de carrils bici habilitats com a tal

×

Ús de la bicicleta pràcticament inexistent, amb un 0,8% de la quota total

×

Manca d’aparcaments per aquest mode en el municipi

88

Document I. Memòria

6.1.3 Mobilitat en transport públic


Existència d’una estació de tren i previsió de construcció d’un altra al sud-est del nucli urbà.



Existència d’un servei de transport adaptat per a gent gran

×

Inexistència d’un transport públic pròpiament urbà.

×

Impossibilitat de l’ús interurbà com a bus urbà degut a una freqüència excessivament baixa.

×

Inexistència d’integració tarifària en el bitllets

6.1.4 Mobilitat en vehicle privat motoritzat
 L’accessibilitat en transport privat és bona en qualsevol punt del municipi.
×
Ús excessiu del vehicle privat tant pels moviments interns com externs, gràcies a la bona
accessibilitat
×

Càrrega excessiva en determinats carrers del centre urbà

×
Falta d’integració a la xarxa urbana de determinades travessies, fet que dificulta els altres
modes de transport
×
La trama urbana del nucli antic dificulta el pas transversal de vehicles, impedint l’ús de la
ronda del Puig per descongestionar el centre.
×
Congestions puntuals entrada i sortida de les escoles, com és el cas del carrer Sant
Bartomeu

6.1.5 Aparcament
 Superàvit d’estacionament nocturn en el nucli urbà, tot i que en el casc antic el marge és reduït
 L’aparcament del Sindicat millorarà la situació en el casc antic.
 Regulació de l’estacionament al voltant del casc antic.
×

Dèficit d’estacionament diürn en hores punta en tot el casc antic (considerant però la rotació en
l’estacionament pròpia dels centres comercials)

6.1.6 Seguretat viària
×

Presència de dos punts negres a la xarxa viària que degut a la seva configuració actual no

garanteixen la seguretat.
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6.2 Diagnosi del sistema futur de mobilitat.
A partir de la caracterització del model de mobilitat futur, es pot concretar que el model de mobilitat
comportarà una sèrie de problemàtiques que es resumeixen a continuació:
Problemàtiques concretes de la mobilitat:
•

Una major dificultat a l’hora d’aparcar

•

Majors càrrega de trànsit rodat, el que provocaria congestions i per tant temps de
desplaçaments més elevats amb vehicle privat motoritzat.

•

Augment de l’accidentalitat sobretot si no es preveu certa protecció del vianant respecte el
tràfic rodat.

•

Congestions puntuals en les estructures de pas que connecten amb la zona de creixement,
de no preveure una adequada permeabilitat de l’ infraestructura de la via del tren.

Problemàtiques generals:
-Problemàtiques socials:
×

Augment de la dependència del vehicle privat motoritzat que fomentaria l’exclusió social de

les persones que no tenen accés a aquest mode.
×

Pèrdua d’activitat comercial al centre històric ja que el gran ús del transport privat, la no
utilització del mode a peu i la conseqüent congestió de tràfic rodat al centre significaria una
pèrdua d’atractiu per als comerços del centre.

- Problemàtiques mediambientals:
×

Augment de les emissions contaminants degut al major ús del vehicle privat (veure ISA).

×

Augments del soroll provocat per aquests modes.
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7. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS
En la primera sessió de participació ciutadana (vegeu annex de participació) es proposaren des de
l’equip redactor una sèrie d’objectius, que els tècnics, els polítics i la ciutadania de Torelló van
ordenar per ordre de prioritat.
Aquest és el resultat i per tant els objectius per ordre de prioritat del present Pla de Mobilitat Urbana:

1 Incrementar la seguretat viària, sobretot a les interseccions
2 Millorar les condicions de la via pública per afavorir els vianants
3 Potenciar l’ús de modes no motoritzats
4 Fer complir el codi de circulació
5 Facilitar la disponibilitat d’estacionament a les zones comercials
6 Facilitar l’accés dels treballadors als polígons industrials
7 Millorar l’oferta de transport públic urbà i interurbà
8 Facilitar l’estacionament als residents en cada barri
9 Restringir la circulació dels vehicles privats al centre i àrees residencials
10 Facilitar la circulació dels vehicles privats a la xarxa bàsica

Figura69: objectius del Pla de Mobilitat Urbana de Torelló ordenats per ordre de prioritat.
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8. PROPOSTES PARTICIPADES D’ACTUACIÓ
A fi d’esmenar les problemàtiques diagnosticades, és necessari dur a terme una sèrie de mesures
concretes, la conjunta realització de les quals permetrà la realització del model de mobilitat desitjat
per al municipi.
S’agrupen aquestes actuacions en sis àmbits. Cada un d’aquests sis apartats, conté una o més
línies o objectius estratègics a les quals responen les actuacions.
-Mobilitat a peu
Garantir itineraris accessibles i segurs per a vianants
Millora de les condicions de seguretat i accessibilitat a les estructures de pas
-Mobilitat en bicicleta
Ampliació de les infraestructures d’aparcament
Adequació d’una xarxa de vies ciclistes
-Mobilitat en transport públic
Millora de la cobertura del transport públic
Millora en la visualització de l’informació de l’oferta de transport públic
-Mobilitat en vehicle privat motoritzat
Jerarquització i pacificació de la xarxa viària
Millora de la seguretat a les interseccions i travesseres
Millora de la connectivitat de la xarxa viària
-Aparcament
Definició d’un sistema d’aparcament
-Gestió de la mobilitat
Implementació de mesures de gestió de la mobilitat
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8.1 Mobilitat a peu
En els últims decennis els automòbils han anat envaint l’espai públic per excel·lència de les ciutats i
del pobles: els carrers. Una de les característiques principals d’aquests espais respecte a altres de
la ciutat, és la seva continuïtat, que reforça el seu paper de xarxa de suport a les funcions urbanes.
Per això qualsevol política de mobilitat sostenible, passa per la recuperació d’aquests espais,
adequant-los i fent-los accessibles i segurs per als desplaçaments a peu. Això implica certes
polítiques d’actuació preferencial a aquest mode envers el vehicle privat motoritzat.
Garantir itineraris accessibles i segurs per a vianants
Es proposen una sèries de mesures a fi d’adequar itineraris que garanteixin la seguretat i
l’accessibilitat en els desplaçaments en el mode a peu entre els punts generadors i atractors de
mobilitat del municipi. Un cop delimitats aquests itineraris s’adeqüen els vials que ho requereixen
mitjançant l’ampliació de les voreres així com la correcte adequació de les escales (FA 1.2). Alhora
de garantir els itineraris mitjançant el tractament de la via pública es presta una especial atenció al
col·lectiu dels escolars, a tal fi s’adeqüen una sèrie d’itineraris escolars que han de ser correctament
tractats i senyalitzats (FA1.1).
D’altra banda el present Pla aposta per continuar expandint la zona de plataforma única i prioritat
invertida ja present al centre. Aquesta ampliació a part de permetre la pacificació del nucli històric de
la població i els seus conseqüents beneficis socials i mediambientals, garanteix una fàcil connexió
en modes no motoritzats entre els dos extrems del municipi.(FA1.3) .
El present Pla també defineix àrees ambientals a pacificar de trànsit de vehicles privats motoritzats,
aquestes zones igualment han de garantir la seguretat i l’accessibilitat en els modes no
motoritzats.(FA.1.4).
Millora de les condicions de seguretat i accessibilitat a les estructures de pas
El municipi de Torelló és entravessat per la part nord del casc urbà per la línea del ferrocarril. Tot i el
gran servei a les relacions de mobilitat externes - internes del municipi que proporciona aquesta
infraestructura, s’ha de cercar que aquesta produeixi el mínim efecte barrera a les relacions internes
de mobilitat del municipi, especialment aquelles que es donen en mitjans no motoritzats. En aquest
sentit es proposa l’adequació de les infraestructures de pas existents i la destinació exclusiva de
certes infraestructures de pas per a modes no motoritzats (FA1.5).
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En el planejament de Torelló es preveu un fort creixement residencial i industrial, al nord-est de les
vies de tren, seguint la línea del present objectiu estratègic en el C3 es proposen diversos passos a
realitzar que han de permetre salvar la barrera de la línea del ferrocarril en el mode a peu. (FA1.6).

Figura 70: xarxa proposada per al mode a peu.
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8.2 Mobilitat en bicicleta
La bicicleta és juntament amb el mode a peu, el mode més sostenible ambiental i socialment.
Torelló actualment té una quota molt baixa d’aquest mode en els seu desplaçaments interns (no
arriba a l’1%), aquest fet pot ser degut a l’orografia (relativament accidentada de certs parts del
municipi en especial la seva part nord), a una manca d’infraestructures destinades específicament a
aquest mode o a una manca de cultura d’ús d’aquest vehicles en les relacions de mobilitat
quotidiana a l’intern del municipi.
El present Pla per tant proposa l’adequació i l’ampliació d’infraestructures específiques per aquest
mode així com la promoció de l’ús de la bicicleta mitjançant campanyes.
Ampliació de les infraestructures d’aparcament
La por al robatori és un dels factors més negatius alhora de prendre la decisió d’usar la bicicleta pels
desplaçaments quotidians. Es proposa doncs ampliar el sistema d’estacionament present al
municipi, senyalitzar-lo degudament així com habilitar aparcaments de llarga durada a les estacions
de tren a fi de facilitar l’ intermodalitat sostenible (FA.2.1).
Adequació d’una xarxa de vies ciclistes
Es proposa l’adequació de tres vies ciclistes, dues que travessin de nord a sud el municipi (i que
serveixen igualment per connectar Torelló amb el municipi de Sant Vicenç de Torelló) (FA.2.2) i una
que entravessi d’est a oest el municipi. (FA.2.3). A l’encreuament d’aquestes dos vies s’hi troba la
zona pacificada de plataforma única i prioritat invertida del centre, ampliada pel present Pla, el que
permetria una fàcil connexió entre aquests vies així com amb la resta d’equipaments situats al
voltant del centre.
La pacificació que proposa el present Pla amb la delimitació d’una sèrie d’àrees permet també la
coexistència segura entre bicicleta i vehicles rodat fora de les vies ciclistes citades anteriorment. En
definitiva es proposa un escenari on l’ús de la bicicleta sigui més fàcil, més segur i més accessible.
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Figura 71: xarxa proposada per al mode bicicleta.
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8.3 Mobilitat en transport públic
Torelló no disposa de cap transport públic urbà, tot i això s’erigeix com un important node interurbà
de transport públic al tenir parada de la línia de ferrocarrils Barcelona - Puigcerdà (i una altre
projectada) i diverses parades de la dos línies d’autobús interurbanes. El tractament d’aquests
nodes a fi de facilitar l’ intermodalitat és per tant un dels principals objectius del present Pla.
Millora de la cobertura del transport públic
Es proposa que la nova estació de ferrocarril Torelló Sud, situada al extrem sud-est del poble a part
de servir com estació intermodal d’aportació de la Garrotxa, estigui ben connectada mitjançant
itineraris per a modes no motoritzats amb la resta del municipi de Torelló així com amb el transport
interurbà que passa pel municipi (de manera que l’estació també pugui ser usada per les diverses
poblacions de la Vall del Ges. Orís i Bisaura) (FA.3.1).
D’altra banda a llarg termini es proposa la creació d’una línea de bus urbana que connecti els
diversos punts atractors i generadors de mobilitat del municipi (en especial les escoles)(FA.3.2).
Millora en la visualització de l’informació de l’oferta de transport públic
Es proposa la millora en la visualització de l’informació de l’oferta de transport públic a les parades
de transport públic interurbà del municipi mitjançant la correcta col·locació dels panells explicatius
(FA.3.3).
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8.4 Mobilitat en vehicle privat motoritzat
Es proposen diverses actuacions a fi de clarificar, pacificar, augmentar la seguretat i disminuir
l’impacte ambiental de la xarxa viària del municipi de Torelló.
Jerarquització i pacificació de la xarxa viària
A fi de pacificar la xarxa viària de Torelló es jerarquitza la mateixa, determinant quins són els vials
que absorbiran el flux principal de vehicles privats motoritzats i així pacificar la resta de carrers. En
aquests sentit el tractament de l’àrea central resulta molt important a fi de poder pacificar certs
carrers del centre (en especial la antiga travessera). Es defineix doncs una anell central viari
(FA.4.1) que es concreten en la línia estratègica de C.3.
En la línia d’aquesta pacificació es defineixen una sèrie d’àrees ambientals, zones dins les quals es
restringeix la circulació de vehicles, minimitzant-ne les entrades, aplicant la zona 30 així com se n’
augmenta la seguretat al convertir carrers de doble sentit a un sentit. (FA.4.2)
Igualment es proposen la suavització dels elements reductors presents a la Ronda del Puig (en tant
que via classificada com a principal ) i la col·locació al Carrer Nou de Can Parrella a fi d’evitar les
excessives velocitats a les que es circula en aquest vial (FA.4.3).
Millora de la seguretat a les interseccions i travessies
Es proposa l’implantació de dos giratoris a dos punts de la travessera BV5225 / BV-5224, a fi
d’augmentar la seguretat de les interseccions dels principals punts negres de la xarxa viària de
Torelló. L’adequació del giratori del Carrer Manlleu amb l’Avinguda del Rosselló consistirà en el
tancament de l’actual semi - rotonda mentre que el de l’Avinguda de la Generalitat amb la Carretera
de Conanglell consisteix en la substitució de l’actual intersecció (FA.4.4).
Igualment es proposa la redefinició de la Plaça Fortià Solà, a fi d’augmentar-ne l’espai per als
vianants i adequar una parada segura i accessible per a la les línies de bus interurbanes. (FA.4.5).
Millora de la connectivitat de la xarxa viària
Es proposa la millora de la connectivitat de la xarxa viària de Torelló mitjançant l’obertura i
adequació de vials. Dites actuacions ocorren a dos parts diferenciades del municipis amb diferents
objectius: d’una banda s’obren i s’adeqüen nous vials per sobre de la via del tren al sector nord-est
del municipi, a fi de connectar el municipi amb els nous sectors de creixement residencial i industrial
de Mas les Vinyes i Campaneria (FA.4.6, 4.7). D’altra banda es proposen l’obertura de vials a fi de
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permetre la connexió de carrers ja existents a dos vials que circumden el centre del municipi: la
Ronda del Puig (tram est) i el carrer Puigdassalit (trams nord i est) (FA 4.8, FA.4.9). Aquests
obertures han de permetre descongestionar i pacificar el centre de tràfic de vehicles privats
motoritzats.

Figura 72: xarxa proposada per al mode vehicle privat motoritzat.
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8.5 Aparcament
El sistema d’estacionaments d’un municipi condiciona en gran mesura l’eficàcia de les altres
mesures de regulació del ús del vehicle privat motoritzat, que tendeixen cap a l’ús de modes més
sostenibles. Per tant a Torelló es proposa una determinada política d’aparcament coherent amb la
resta de mesures del present Pla i amb els seus objectius.
Definició d'una sistema d'aparcaments
Es defineix un sistema d’estacionaments correctament senyalitzats, en el que s’adeqüen diversos
aparcaments dissuasoris a les immediacions del centre, aquests estacionaments es plantegen com
a lliures, és dir sense limitació horària. Ja en el propi centre es converteixen a regulats els
estacionaments existents, a fi de fomentar-ne la rotació (FA.5.1).
D’altra banda i a fi de dissuadir el pas de pesants pel centre de la població, es proposa l’adequació
d’estacionaments per a aquests vehicles als dos extrems del municipi (FA.5.2)
Ampliació de la superfície d'aparcament
En aquesta línea estratègica s’inclouen les actuacions d’adequació d’estacionaments dissuasoris
necessàries

per

implementar el sistema

d’estacionaments

proposat.

S’adeqüen

estacionaments dissuasoris al carrer Ter així com al carrer Pompeu Fabra. (FA5.3).
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Figura 73: sistema d’estacionaments proposat pel centre de Torelló.

Pla de mobilitat urbana de Torelló

101

8.6 Gestió de la mobilitat
A part de les mesures enunciades anteriorment i a fi de poder dur a terme els objectius marcats pel
present Pla es creu necessària, la contínua gestió de la mobilitat al municipi per part de tots els
agents implicats en ella, el que comporta també assolir la complicitat de la població amb les
mesures que planteja el present Pla.
Implementació de mesures de gestió de la mobilitat
Es proposen doncs campanyes d’educació, sensibilització i formació en mobilitat sostenible per
assolir dita complicitat així com per formar correctament els tècnics municipals que són qui
gestionaran l’execució de les mesures que proposa el present Pla (FA.6.1).
D’altra banda es proposa la creació de la figura del gestió de la mobilitat a fi de garantir l’accés als
polígons industrials tant del municipi com de la resta de la Vall Ges, Orís i Bisaura (FA.6.2).
Finalment es donen una sèrie de directrius que han de servir per implantar un protocol intern a
l’Ajuntament de Torelló en cas de talls a la xarxa viària. Aquest protocol ha de servir per que
aquestes incidències afectin en menor mesura possible la circulació del diversos modes a la via
pública Torellonenca.(FA6.3).
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9. INDICADORS DE SEGUIMENT
Es mostren a continuació els diferents indicadors de seguiment del present Pla. S’han calculat el
valors actuals i s’ha fet una prognosi pel model tendencial i pel model proposat predeterminat si el
valor pujarà, baixarà o es mantindrà igual. El color de cada un dels símbols indica si la tendència
(així com la intensitat d’aquesta) és positiva (verd), negativa (vermell) o intemitja (taronja) respecte
els objectius del Pla.
No s’han calculat els valors que fan referència al transport públic urbà ja que Torelló no disposa
d’aquest servei.
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