
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Les Corts 

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

Mario Fco. Campelo Castro en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Les Corts  

 

EXPOSA: 

 

Atès que degut al nou paradigma post Covid19 caldrà mantenir noves 

distancies de seguretat entre persones i apostar per sistemes de mobilitat mes 

sostenibles, tot fent que l’ús del vehicle disminueixi, tanmateix també per 

descongestionar el sistema de transport públic de la ciutat. 

Atès que en les mesures de mobilitat per afrontar el post Covid19, presentades 

pel govern de l’Ajuntament de Barcelona, el districte de Les Corts no apareix.  

Atès que l’Avda. Madrid es una via principal i molt concorreguda, tant per 

persones com per vehicles, del districte de Les Corts, a més de fer d’enllaç 

horitzontal de Collblanc cap al centre de la ciutat. 

Atès que aquesta via disposa d’una secció dedicada en el seu 80% als vehicles 

i tant sols un 20% per als vianants, tenint en el tram que es conforma entre 

Gran Via Carles III i Plaça del Centre unes voreres molt estretes que en cap 

cas permeten la distancia social que actualment es imperatiu mantenir, així 

com tenint un total de 8 carrils (6 de circulació i 2 d’aparcament).  

D’acord amb el que estableixen els articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic 

Municipal formula el següent:  

PREC 

 

El Districte de Les Corts es compromet, conjuntament amb Transports 

Metropolitans de Barcelona, a implementar a Avda. Madrid, les mesures 

necessàries per a que aquesta via reuneixi les condicions imperants de 

distancia social i de reducció de l’ús del vehicle privat i descongestió del 

transport públic, que ha generat la crisi del Covid19, mesures que passen per: 

 

- Ampliar l’espai de vorera per vianants, amb la finalitat de mantenir la 

distancia social requerida actualment, sobretot en el tram entre Gran Via 

Carles III i Plaça del Centre. 
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- Implementar un carril bici, per tal d’apostar per una mobilitat sostenible i 

així descongestionar el transport públic de la ciutat. 

 

 

 

 

 

Mario Fco. Campelo i Castro 

Conseller Portaveu – Esquerra Republicana de Catalunya 

Barcelona, 27 de abril de 2020 


