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4. ANÀLISI DE LA MOBILITAT A PEU
4.1. Oferta de mobilitat a peu
4.1.1. Àmbit central
Per tal d’aconseguir la definició de la xarxa de vianants de l’àmbit central es va realitzar una campanya de treball de camp on es va procedir a fer un inventari, per la part central del municipi i les
seves connexions amb els grans generadors de desplaçaments a peu, de les amplades útil de les
voreres i la tipologia dels passos de vianants.
L’àmbit d’anàlisi de la mobilitat a peu és l’àrea central acotada pels carrers:
-

Pel nord el carrer Torres i Jonama. Ampliant amb els vials que connecten els centres generadors de desplaçaments carrer Pals i carrer Pi i Margall.

-

Per l’est els carrers de la Lluna i Barris i Buixó. Ampliant amb els vials que connecten els
centres generadors de desplaçaments carrer Sant Sebastià, Sagunt i Bruc i Avinguda Garcia Lorca.

-

Pel sud el carrer l’Avinguda de les Corts Catalanes, el carrer Àngel Guimerà i el carrer
Frederic Martí Carreras. Ampliant amb els vials que connecten els centres generadors de
desplaçaments: la continuació de la plaça Europa i carrer Ample.

-

Per l’oest el carrer Ample, carrer de la Font, carrer del Vilar i carrer Torroella. Ampliant amb
els vials que connecten els centres generadors de desplaçaments: carrer Carrilet i la continuació del carrer Torroella.

L’anàlisi d’aquest àmbit es caracteritza segons una amplada útil de pas de vianants i uns guals
adaptats i passos de vianants senyalitzats. Aquests valors es referencien:
-

Amplada útil: No es tracta de l’amplada total de la vorera, sinó de l’amplada real de la qual
disposa un vianant per a circular. Es calcula restant a l’amplada total, l’espai ocupat pels
obstacles de la vorera (escocells, fanals, bancs...). Sempre que en aquest document es
parli d’amplada de voreres es referirà a l’amplada útil:
o

Es considera que una amplada útil inferior a 0,90 metres no és accessible doncs no
permet el pas d’una persona segons el codi d’accessibilitat de Catalunya. Són per
tant, “voreres deficients”.

o

Entre 0,90 i 1,50 metres, la vorera ja compleix amb l’ample mínim accessible del
codi d’accessibilitat de Catalunya. En aquest PMUS catalogarem les voreres
d’aquesta amplada com a “voreres insuficients”, doncs no facilita el creuament de
dues persones en tots els casos.

o

A partir de 1,50 metres es considera que normalment poden creuar-se dues persones. En aquest PMUS catalogarem les voreres d’aquesta amplada com a “voreres
millorables”.
(Entre 0,90 i 1,80 metres, la vorera ja és accessible. L’ordre VIV/561/2010, d’1 de
febrer, del Ministeri d’Habitatge, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització
dels espais públics urbanitzats, fixa en el seu article 5 que tot itinerari de vianants
accessible disposi d’un amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m. al llarg de tot el
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seu recorregut. Per aquest motiu, en aquest PMUS catalogarem les voreres que no
arriben a 1,80 metres d’amplada com a “voreres millorables”.)
o

A partir de 1,80 metres d’amplada de vorera es considera que sempre es poden
arribar a creuar dues persones amb total comoditat. En aquest PMUS catalogarem
les voreres d’aquesta amplada com a “voreres accessibles”.

Així, es contemplen les mateixes franges d’amplades útils de vorera utilitzades al PMUS
Palafrugell 2011, per a facilitar la comparativa.
-

Guals i passos de vianants: Per a cada cruïlla s’ha observat l’existència o no de passos de
vianants senyalitzats i de la tipologia del gual (adaptat tot formant una rampa d’accés a la
calçada, o no adaptat si es un esglaó). També s’han registrat aquells passos de vianants
amb plataforma elevada on el vianant te el pas a nivell i és el vehicle el qui te una sobreelevació en calçada.

Fig. 18: Pas de vianants sense gual accessible al Passeig Migdia (Esquerra) i pas de vianants amb rampa d’accés al
carrer Tarongeta (Dreta) . Font: AIM, elaboració pròpia

Fig. 19: Pas de vianants elevat al carrer Pals (Esquerra) i cruïlla elevada a la intersecció entre el carrer Pi i Margall i el
carrer Manufactures del Suro (Dreta) . Font: AIM, elaboració pròpia
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En l’esmentada campanya de treball de camp, també es va procedir a distingir les vies convencionals (amb calçada i voreres a diferent nivell) dels carrers de plataforma única (no es diferencia
vorera de calçada, tot està al mateix nivell) i dels vials exclusius per a vianants (no hi poden circular els modes motoritzats).

Fig. 20: Carrer convencional, carrer Pagès i Morató (Esquerra) i carrer de plataforma única, carrer Progrés (Dreta) . Font: AIM,
elaboració pròpia

Fig. 21: Carrer exclusiu per a vianants, carrer Cavallers. Font: AIM, elaboració pròpia

A continuació es caracteritza l’àmbit central.
Nucli central pacificat
Al centre, en la zona al voltant de la plaça nova i de l’església, hi predominen els vials
d’accés exclusiu per al vianant o de plataforma única i prioritat invertida, per la qual cosa
les condicions de viabilitat en aquesta zona són molt bones.
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La zona exclusiva per a vianants (control per càmeres i pas motoritzat únicament per a vehicles autoritzats) s’ha anat ampliant els darrers anys.

Fig. 22: Carrer Botines. Font: AIM, elaboració pròpia

Moltes de les opinions expressades en vers la mobilitat a peu al nucli urbà de Palafrugell valoren positivament les mesures de pacificació de la
zona centre. Les últimes transformacions es manifesten en els comentaris ciutadans.
En contra punt, els usuaris i usuàries del vehicle privat manifesten com
es veuen perjudicats per aquesta pacificació a l’hora de desplaçar-se
després d’aquestes transformacions. Que en certs casos es tradueixen
en pors pel comerç d’aquesta zona.
Tècnicament, segons les estratègies de mobilitat del municipi, es consideren positives les transformacions de pacificació des del PMUS 2011.

L’àmbit més cèntric de Palafrugell continua el seu procés de pacificació,
ja observat al PMUS Palafrugell 2011. La introducció del control d’accés
amb càmeres i l’ampliació de la xarxa de carrers en plataforma única i de
prioritat invertida (Sant Sebastià, Cervantes, Progrés, Quatre Cases,
Constància, Raval Superior, Valls...) són millores significatives per a la
mobilitat a peu.

Rodalies del nucli central pacificat
Al sud d’aquest àmbit més central pacificat, a l’entorn de l’ajuntament i fins al carrer migdia
predomina l’existència de vials amb amplada útil de vorera deficients. Existeixen, encara,
guals de passos de vianants sense adaptar per a persones de mobilitat reduïda, passeig
Migdia especial atenció, i bastants punts amb absència de passos de vianants.
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Alguns entorns si que s’han millorant, com a la cruïlla del Passeig Migdia i el carrer Camí
Fondo on s’ha introduït una cruïlla elevada; tot i que es presenten actuacions puntuals, o el
carrer Ample amb tots els passos de vianants adaptats.

Fig. 23: Vorera estreta al Passeig de Migdia (Esquerra) i pas de vianants no accessible al Passeig de Migdia (Dreta).
Font: AIM, elaboració pròpia

A la consulta es veu reflectit el sentir positiu de part de les opinions de
la ciutadania per la millora en accessibilitat de molts carrers en els últims anys.
No obstant, hi ha moltes opinions que demanden solucions per a garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. Com es caracteritza a aquest apartat, molts carrers encara tenen voreres amb amplada
útil insuficient que impossibilita el pas de forma segura de part de la
població de Palafrugell. Aquesta demanda es repeteix.
Una solució, que s’ha valorat positivament per part de la població de Palafrugell, és el recrescut tàctic de voreres que s’ha dut a terme a alguns
punts conflictius del municipi.

A l’oest de l’eix definit pel carrer Ample i el carrer Caritat, i fins arribar al carrer Torroella,
ens trobem amb una zona caracteritzada pel vials estrets amb una presència abundant
d’amplades útils de vorera deficients.
No obstant, s’ha regulat la velocitat de pas del vehicle privat, la major part als 30 km/h però
alguns als 20 km/h; fet que ha disminuït el nombre de vehicles que hi passen i, per tant,
pacificat en cert grau. També, s’observa un recrescut de vorera mitjançant elements
d’urbanisme tàctic al carrer de la Font i una transformació en plataforma única a un tram
del carrer Girona, que milloren aquestes condicions al sector.
Respecte als passos de vianants, es detecten no adaptats per a persones de mobilitat reduïda, sobretot a la zona compresa entre els carrers Font, Torroella, Torres i Jonama i Caritat.
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Cal destacar també la transformació del carrer del Carrilet, amb passos de vianants elevats, cruïlles elevades i millores per a la mobilitat a peu.

Fig. 24: Recrescut de vorera mitjançant urbanisme tàctic al carrer Vilar (Esquerra) i senyalització d’àrea residencial i
velocitat màxima de 20 km/h al carrer Caritat (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia

Al nord de l’eix Torres i Jonama i Begur, es presenta una urbanització amb una amplada
de vorera útil correcta; sobretot als vials amb un major pas de vianants com carrer Pals,
Manufactures del Suro i Pi i Margall.
La creació de la Ronda nord, que ha fet disminuir el nombre de vehicles motoritzats que
circulen per la zona, ha millorat considerablement les condicions per a la mobilitat a peu
pel sector.
Al carrer Pals s’ha millorat l’entorn escolar amb un recrescut de vorera tant al propi carrer
Pals com al carrer Mestre Barceló i Matas.
També, també destacable la introducció de passos de vianants elevats i cruïlles elevades
al carrer Pals. Però encara queda un número considerable de passos de vianants no accessibles.

Fig. 25: Recrescut de vorera mitjançant urbanisme tàctic al carrer Vilar (Esquerra) i senyalització d’àrea residencial i
velocitat màxima de 20 km/h al carrer Caritat (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia
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A l’est de l’eix Barris i Buixó i Lluna, es localitzen vials on els carrers de principal pas, carrer Sagunt i Barris i Buixó, tenen unes amplades de voreres acceptables i, en canvi, els
que són menys principals tenen deficiències d’amplada. Havent voreres d’amplada útil inferior a la desitjada.
Aquest sector no ha sofert un gran nombre de transformacions i manté les mancances observades anteriorment.
Als plànols 4.1.1.1 i 4.1.1.2 es troba representada de forma gràfica la informació corresponent a
aquest àmbit central.
Al sud d’aquest nucli central, la fisonomia del PMUS Palafrugell 2011,
amb mancances d’accessibilitat i d’amplada útil, s’ha vist millorada en
actuacions molt puntuals. Tot i que els nuclis generadors de desplaçaments estan millorats.
A l’oest del nucli central, el procés de pacificació es veu reflectit en la
disminució de la velocitat de pas, el carrer Caritat inclús com a carrer residencial de prioritat el vianant, i el recrescut de vorera del carrer Vilar.
No obstant, encara s’observen problemes d’accessibilitat i prioritat per
als vianants.
El nord es veu condicionat pel descens de vehicles motoritzats per la
creació de la Ronda Nord. També ha suposat unes transformacions que
han millorat les condicions de mobilitat a peu. Sobretot a l’entorn del carrer Manufactures del Suro i de l’entorn escolar Barceló i Matas.
A l’est del nucli central, ha hagut poques transformacions des del PMUS
Palafrugell 2011.

4.1.2. Resta de nucli urbà
Als entorns d’aquest nucli central, generador d’un nombre superior de desplaçaments, es caracteritza per tenir unes voreres d’amplades inferiors a les accessibles. Tot i que el reduït nombre de
vehicles que hi circulen facilita la mobilitat a peu d’aquests sectors.
Els passos de vianants, en molts casos, no presenten guals per a garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.
A aquests àmbits les transformacions, des de l’anterior PMUS, són reduïdes.

4.1.3. Polígons industrials
Els vials del polígon es caracteritzen per tenir voreres amb una amplada útil considerada com a
vorera accessible (superiors a 1,80 metres) i les cruïlles, en general, presenten passos de vianants.
Com anteriorment s’ha assenyalat, s’ha ampliat la zona industrial, el polígon circumval·lació nord.
Les noves infraestructures vials presenten passos de vianants adients amb guals accessibles i
l’amplada útil és correcta per a la mobilitat a peu.
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Les zones industrials de Palafrugell es troben entre grans vials, amb una intensitat de vehicles
(també pesants) important, la C-31 per exemple. Per aquest motiu és important disminuir les velocitats de pas dels vehicles motoritzats i, també, reforçar els itineraris de vianants a aquestes zones.

Els polígons, inclús els de nova construcció, presenten amplades de calçada excessives que indueixen a velocitats superiors a les desitjades.
Tenint en compte la seva localització, entre grans vials d’accés al municipi i de pas, la velocitat de circulació dels vials provoca una manca de
permeabilitat que dificulta la mobilitat a peu.

4.1.4. Camins escolars
A més dels itineraris principals de vianants que queden definits de la quantificació de fluxos en els
diferents carrers, caldria incloure en aquests itineraris principals les rutes dels camins escolars
definits per l’Ajuntament de Palafrugell.
Els camins escolars és un projecte de l’Ajuntament de Palafrugell que permet facilitar l’anada a
l’escola i la tornada a casa dels nens i nenes de forma autònoma i que no poden ser acompanyats
per a les seves famílies i que la distància al centre escolar dificulti el desplaçament.
Així com, fer més segurs els entorns sensibles al voltant de centres educatius.
Els camins escolars, definits com a itineraris a peu, amb una senyalització vertical de reforç i que
es realitzen amb un acompanyant durant tot el seu recorregut que exerceix de guia del nen. Les
camins escolars disponibles són:

Línia

Escola

Punts de recollida

Línia 1

CEIP Carrilet

Línia 2

CEIP Carrilet

Línia 3

CEIP Carrilet

Línia 1

CEIP Torres i Jonama

Línia 1

CEIP Barceló i Matas

Plaça de la Punxa
Plaça Mestra Maria Jonqué
Plaça del Sol
Carrer Barcelona
CEIP Carrilet
Plaça Camp d’En Prats
Carrer Caritat
Carrer Barcelona
CEIP Carrilet
Plaça de les Llevadores
Carrer Caritat
Carrer Barcelona
CEIP Carrilet
Plaça de Sant Jordi
CEIP Torres i Jonama
Plaça Camp d’En Prats
Plaça Nova
Carrer Torres i Jonama
CEIP Barceló i Matas

Taula 16: Rutes escolars al nucli urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

45

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

Fig. 26: Imatge dels camins escolars de Palafrugell en referència al punt intermig del carrer Caritat. Font: AIM, elaboració pròpia

Així, els centres escolars que compten amb camins escolars són:
-

CEIP Carrilet

-

CEIP Torres i Jonama

-

CEIP Barceló i Matas

De la mateixa forma, els darrers anys s’han observat transformacions que pretenen la pacificació
dels entorns escolars, com a entorn sensibles. Palafrugell ha introduït:
S’ha adequat l’entorn de molts dels centres educatius de Palafrugell. S’han ampliat les voreres
insuficients i creat zones d’espera més segures. En el cas del CEIP Carrilet, la adequació del carrer ha permès la introducció d’un espai de convivència on la preferència la tenen els vianants.
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Fig. 27: Ampliació de la vorera del carrer Pals (esquerra) i del carrer Mestre Barceló i Mata (dreta) del CEIP Barceló i Matas.
Font: AIM, elaboració pròpia

Fig. 28: Adequació de la vorera i la calçada del carrer Carrilet per millorar l’accés al CEIP Carrilet. Font: AIM, elaboració pròpia

Una altra actuació observada al entorns escolar és la pacificació i reducció de la velocitat de pas
dels vehicles motoritzats. Així com la senyalització d’alerta i precaució per la proximitat de l’àrea
escolar.
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Fig. 29: Senyal horitzontal P-21 d’alerta de la perillositat per l’entorn escolar al carrer Barris i Buixó (esquerra) i pas de vianants
elevat al carrer Pals (dreta). Font: AIM, elaboració pròpia

S’observa una regulació depenen de la necessitat de l’entorn de cada centre escolar en que, per
exemple, regula el pas de vehicles pesants o condiciona l’aparcament d’algunes places a la via
pública per a cobrir els pics de necessitat dels centres escolars.

Fig. 30: Senyal vertical que regula l’aparcament de places a la via pública a l’entorn escolar al carrer Solàrium (esquerra) i
prohibició del pas a vehicle pesants a l’entorn escolar al carrer Pals (dreta). Font: AIM, elaboració pròpia
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A la participació hi ha comentaris que s’emmarquen en els entorns de les
escoles i els períodes d’entrada i sortida dels i de les alumnes.
Es remarquen els col·lapses a les proximitats de les escoles en quan a
circulació motoritzada al haver molts pares que porten els fills a l’escola
en vehicle motoritzat. Es generen cues i estacionaments i parades irregulars que generen punts de conflictes i perillositat.
Hi ha opinions que proposen la millora dels entorns escolars i es proposen zones d’aparcament kiss&ride o estratègies de foment de l’accés a
peu a les escoles per part de l’alumnat.

Els camins escolars es mantenen des del PMUS Palafrugell 2011. Les rutes
es mantenen i no s’ha ampliat a altres.
No obstant, s’observen modificacions a l’entorn dels centres escolars
(Ampliació de voreres i zones d’espera, reducció de velocitat de pas dels
vehicles motoritzats i senyalització i Regulació de l’entorn sensible) que
milloren les condicions d’accés i sortida dels centres escolars.

4.1.5. Zones amb sistemes de control de pas
Per a afavorir la circulació de persones per algunes zones, Palafrugell compta amb zones amb
sustemes de control de pas. Mitjançant control fotogràfic aquest sistema pretén reduir el nombre
de vehicles que passen per zones sensibles.
Aquesta actuació ha permès pacificar diferents carrers de l’àmbit de Palafrugell: Zona centre de
Palafrugell, Zona del carrer de les Botines, Zona del carrer de la Caritat, Zona del carrer de la
Concòrdia, Zona centre de Calella de Palafrugell i Zona centre de Llafranc.

Fig. 31: Zona amb sistema de control de pas de Caritat (Esquerra) i Zona amb sistema de control de pas del centre de Calella
de Palafrugell (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia
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4.2. Demanda a peu
L’anàlisi de la demanda actual a peu s’ha basat en la quantificació dels fluxos actuals en diferents
carrers per tal d’identificar els itineraris més habituals d’aquests usuaris de la via pública. Juntament amb una extrapolació de les dades dels comptatges del PMUS Palafrugell 2011.
L’estudi de la demanda a peu s’ha realitzat per tal d’estimar els fluxos durant la temporada d’estiu,
el període de l’any més amb més volum de població, i per tant el més desfavorable des del punt
de vista de la mobilitat. L’anàlisi es centra en el nucli principal del municipi, la població de Palafrugell.
Per a fer possible la comparativa amb el PMUS Palafrugell 2011, s’han realitzat els comptatges el
mateix mes que es van realitzar i a la mateixa hora.
La metodologia ha consistit en realitzar comptatges en els principals vials del nucli urbà (punts
d’accés al casc antic, els itineraris principals entre els barris...). En cada punt de comptatge s’ha
quantificat el nombre de vianants que travessava una línia imaginària de carrer. Els aforaments
realitzats han estat:
-

Un (1) comptatge de 10 hores de durada (al carrer Sant Sebastià) per tal d’obtenir un patró
de l’evolució diària del flux de vianants. Aquests aforaments es van realitzar durant la primera quinzena del mes d’Agost.

-

22 comptatges de 15 minuts de durada, realitzats durant el mes d’agost, que després s’han
extrapolat a partir de les dades obtingudes en el comptatge de 10 hores. Els punts aforats
són al nucli de Palafrugell.

-

S’han extrapolat la resta de punts de comptatge del PMUS Palafrugell 2011. S’extrapolen
els 30 punts restants.

En el plànol 4.2.1 es poden consultar els punts exactes d’aquests aforaments i en l’Annex A els
resultats dels comptatges.
La representació dels resultats d’aquests comptatges es troba en el plànol 4.2.2 on es poden observar les intensitats de trànsit de vianants de forma gràfica. Les intensitats de trànsit de vianants
són:

IMD
< 1.000 persones / dia

Carrer

Tram

Carrer de la Garriga

carrer Tarongeta – carrer de Begur

C. Miquel Vincke i Meyer

carrer de la Garriga – carrer de la
Lluna

Carrer de la Lluna

Miquel Vincke i Meyer – carrer de
Begur

Carrer Begur

carrer de la Lluna – carrer
d’Esclanyà

Carrer Pi i Margall

carrerTorres i Jonama – carrer de
les Torretes

Carrer de les Torretes

carrer Pi i Margall – carrer de la
Garriga

Passeig del Migdia

carrer Ample – carrer de la Rajola
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IMD
1.500 – 3.000 persones / dia

3.000 – 5.000 persones / dia

5.000 – 7.000 persones / dia

51

Carrer

Tram

Carrer Palamós

carrer de la Font – plaça del Tambor

Carrer Torres i Jonama

carrer Pi i Margall – carrer Lluna

Carrer Torres i Jonama

carrer Torroella – carrer Girona

Carrer Vilar

carrer Torroella – carrer de la Font

Carrer de la Font

carrer Vilar – carrer Caritat

Carrer Caritat

carrer de la Font – carrer Torres i
Jonama

Carrer Major

carrer Cavallers – plaça de
l’Església

Carrer Botines

carrer de la Font – carrer Sant Martí

Carrer Picasso

carrer Camí Fondo – carrer Barris i
Buixó

Carrer Camí Fondo

carrer Botines – carrer Progrés

Carrer Barris i Buixó

carrer Picasso – carrer Sagunt

Carrer Sagunt

carrer Barris i Buixó – carrer del Bruc

Carrer Sant Sebastià

carrer Lluna – carrer del Bruc

Carrer Lluna

carrer Tarrongeta – carrer Miquel
Vincke i Meyer

Carrer Begur

carrer Pi i Margall – carrer Lluna

Carrer Ample

passeig Migdia – avinguda de Josep
Pla

Carrer Pi i Margall

carrer dels Valls – carrer de Begur

Carrer Begur

carrer Raval Superior – carrer Pi i
Margall

Carrer Raval Superior

carrer dels Valls – carrer Begur

Carrer Botines

carrer Sant Martí – carrer Camí
Fondo

Carrer de la Font

carrer Botines – carrer Ample

Carrer Ample

avinguda de Josep Pla – carrer de la
Font

Carrer Torres i Jonama

carrer Girona – carrer de l’Estrella

Carrer Torres i Jonama

carrer de l’Estrella – plaça Onze de
Setembre

Carrer Cavallers

carrer Major – carrer Sant Antoni

Carrer Raval Inferior

carrer de la Font – carrer Cavallers

Carrer Sant Martí

carrer Botines – plaça Nova

Carrer Santa Margarida

carrer Botines – plaça Nova

Carrer Tarongeta

carrer Pi i Margall – carrer Lluna

Carrer Lluna

carrer de la Tarongeta – plaça Camp
d’en Prats
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IMD

Carrer

Tram

7.000 – 12.000 persones / dia

Carrer Sant Sebastià

plaça Nova – carrer Lluna

Carrer Pi i Margall

plaça Nova – carrer dels Valls

Carrer Valls

carrer Cavallers – carrer Pi i Margall

Pla de l’Església

i entorns

Carrer Sant Antoni

carrer Torres i Jonama – carrer Cavallers

Carrer Cavallers

carrer Major – plaça Nova

>12.000 persones / dia

Taula 17: Intensitat de trànsit de vianants del nucli urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboración pròpia

La intensitat de pas a peu es centra en el centre urbà de Palafrugell. El tipus d’ús i activitat dels carrers del centre (Cavallers, Sant Sebastià, plaça
Nova, pla d l’Església...), comercial, d’oci i amb un gran nombre
d’equipaments esdevé generador de desplaçaments a l’estiu.
Fora dels vials principals de comerç o del centre, la intensitat de vianants
decau ràpidament a valors de fins a 1.500 vianants al dia, tot i que en els
vials més transitats, com carrer Ample, carrer Lluna o carrer Font que
són vertebradors de zones generadores de desplaçaments, el flux de vianants pot arribar a 3.000 vianants/dia.

