
Convivència + Salut + Seguretat + Medi ambient + Activitat comercial
La mobilitat sostenible també fomenta altres valors com la cohesió i la inclusió social; 
la convivència; l'equitat i la perspectiva de gènere; la participació, i dinamització del comerç.
Tot plegat és al centre de les mesures i projectes que ja s'estan executant i d'altres que s'engegaran durant 
les properes setmanes per a una mobilitat:

La pandèmia ha posat en primer pla la necessitat de canviar la mobilitat per disposar de més espai a la via 
pública per als vianants amb l'objectiu de garantir la salut i seguretat de tothom.
Aquesta circumstància negativa d'inici ha esdevingut una oportunitat per aconseguir un centre del municipi 
amb menys volum de vehicles, amb més protagonisme per a les persones i amb un efecte important: 
contribuir a la millora del mediambient.

Saludable
Menys contaminació 
atmosfèrica i acústica
Més espai públic per al veïnat

Equitativa i feminista 
Mobilitat i espai públic equitatius i inclusius (semàfors adaptats...)
Visió feminista de l'espai públic (millorar carrers 
poc freqüentats, sobretot a la nit, poc il·luminats, 
amb façanes cegues...)

Accessible
Mobilitat sense 
barreres

Carrer de Palau d’Ametlla

Ampliació de la vorera
Ordenació d’aparcaments 
i de la zona de càrrega 
i descàrrega

Nou aparcament lliure al centre

2 zones reservades per a l’aparcament de motos
62 places de vehicles

Gual/pas 
de la riera de 
Vallromanes

Itinerari 
Can Bosquerons

Plaça del 
Poble

MONTMELÓ

Montornès
Nord

Zona esportiva 
Les Vernedes

Ajuntament

Rambla de Sant Sadurní

Ampliació de la vorera
Pas elevat a la calçada per facilitar     
el pas dels vianants

Mobilitat sostenible

Connectada
Itineraris per afavorir la connexió a peu 
o en bici amb els pobles veïns (itinerari 
de Can Bosquerons i gual/pas de la 
riera de Vallromanes....).

Segura
Velocitat màxima de 30 km/h

Reducció de la sinistralitat i 
de la gravetat dels accidents

Carrer de Jacint Verdaguer

Creació d’una zona d’estada              
i de pas de vianants
Ordenació de la zona de 
càrrega i descàrrega

Intel·ligent
Pantalles informatives a les parades de bus
Sistema públic de bicicletes per 
connectar amb l'estació de rodalies 
de Renfe de Montmeló

Carrer de Sant Isidre

Ampliació de la vorera
Nous passos de vianants
Nous semàfors

Carrer de Sant Isidre

SMART

SMART
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Zona amb
videovigilància


