
Al·legacions al projecte de remodelació del carrer Pere Almeda fins a

la Plaça Major de Roda de Ter

Atès que  les persones tenen dret a desplaçar-se de forma segura per l'espai públic i accedir-hi

sense entrebancs, siguin quines siguin les seves característiques físiques.

Atès que tothom té dret a desplaçar-se lliurement per realitzar les activitats quotidianes o de

lleure: anar a la feina, a l’escola, a comprar, etc.

Atès que aquest dret individual s’ha d’exercir de manera responsable i considerant els impactes

que cada mitjà de transport té sobre el benestar de les persones, la qualitat de l’entorn urbà i el

medi ambient.

Atès que repensar els nostres hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius dels canvis que hi

podem introduir és la clau per avançar cap a un model col·lectiu de mobilitat més sostenible. En

definitiva, més eficient, segur, equitatiu, competitiu, tranquil i saludable.

Atès que  cal alliberar el carrer de la sobrecàrrega que representa l’excés de mobilitat privada

amb mitjans de transport de motor, sense perjudici per l’activitat econòmica.

Atès que cal donar recursos a la ciutadania per a la seva mobilitat sostenible i promoure la seva

participació activa i coresponsabilitat en la presa de decisions locals.

Atès que l’equip de govern ha presentat un projecte de remodelació del carrer Pere Almeda i

Plaça Major amb un pressupost de 450.000 euros. 

Atès que aquest projecte elimina completament les places d’aparcament, que no incorpora la

substitució i millora dels serveis públics (aigua, enllumenat, clavegueram).

Atès  que en aquest  projecte es  contempla el  manteniment  d’un únic  carril  de  circulació  de

trànsit rodat, sense cap espai per als veïns per a aturar-se i per descarregar la compra o per

accedir al domicili a les persones amb poca mobilitat.

Atès que aquest projecte només contempla un espai de càrrega i descàrrega i pretén ocupar tot

l’espai lliure amb jardineres, la qual cosa suposaria un greu perjudici per als veïns i el comerç de

la zona.

Atès que malgrat l’important cost econòmic només s’assoleix l’objectiu d’ampliar les voreres i

garantir el dret de les persones a desplaçar-se de forma segura en el curt espai que va del Pont

vell a la Plaça Major, sense resoldre els problemes que ocasionen les estretes voreres del carrer



Ramon Martí, des de la Plaça Major a la Plaça Catalunya, des d’on majoritàriament infants i gent

gran accedeix a l’escola de música i Can Planoles.

Atès que no s’ha realitzat un veritable procés participatiu per tal que els veïns, tots els veïns,

(perquè l’obra afectarà a tothom), puguin opinar i decidir com volen que es remodeli la zona.

Atès que el projecte presenta greus problemes de justificació d’algunes de les despeses que s’hi

inclouen  (interceptors  pluvials,  rebaixat  del  paviment  per  després  tornar-lo  a  reomplir,

reparacions i substitucions de canonades d’aigua i gas, etc).

Atès que el projecte està redactat pel serveis tècnics municipals, però no hi consta el nom de

cap professional tècnic o funcionari que assumeixi l'autoria del projecte. 

Per  tot  això,  i  veient  que  el  projecte  de  remodelació  no  té  en  consideració  els  aspectes

esmentants,  demano que es tinguin per  formulades  les anteriors al·legacions,  dins el  tràmit

d’informació pública, per tal que siguin preses en consideració i es retiri el projecte pels motius

exposats.

En cas que no sigui retirat, demano que es modifiqui el projecte amb el seguit d’actuacions que

proposem a continuació per tal de millorar-lo:

- Cal contemplar l’actuació totalment, des del Pont Vell fins la Plaça Catalunya.
- Per tal d’assolir l’objectiu d’ampliar les voreres s’apujaran els carrers fins al nivell de les

actuals voreres, sempre tenint en compte els desnivells necessaris pels embornals i així

evitar cap risc d’entrada d’aigües pluvials als domicilis.
- Aquest alçament es farà amb sauló i asfalt (o similar) per evitar sobrecostos estètics.
- Només s’eliminaran les 8 places d’aparcament que volten la Plaça Major.
- Es farà un estudi específic de la zona del Pont Vell (revolt de can Pep Teta) per tal de

millorar la seguretat dels vianants i es mantindrà alguna plaça d’aparcament per donar

servei als oficis religiosos (funerals, etc).
- S’estudiaran els llocs idonis on posar pilones de protecció.
- Es mantindran la resta de places d’aparcament, mantenint la zona de control horari de

60 minuts.

Roda de Ter, 29 de setembre de 2016

Signatura: 
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