
 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
Districte de Gràcia 

 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA  

 

En Miquel Colomé i Ferrer, en la seva qualitat de Conseller del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia exposa: 

 

 

- Atès que el mes de desembre, arran de la proposició d’ERC, el govern del districte 

de Sarrià - Sant Gervasi es va comprometre a impulsar un carril bici per la Via 

Augusta, i que aquesta via és confrontant amb el districte de Gràcia i per tant 

pertany en part també al nostre districte; 

 

- Atès que el carril bici de la Via Augusta forma part dels pactes dels pressupostos; 

 

- Atès que l’emergència sanitària causada pel Covid19 ha demostrat com és 

possible millorar ràpidament la qualitat de l’aire quan es redueix el trànsit de 

vehicles que causen emissions contaminants; 

 

- Atès que la situació de pandèmia actual obliga a procurar formes de mobilitat 

que permetin garantir el distanciament social; 

 

- Atès que l’emergència sanitària i la crisi econòmica i social que ha comportat ens 

ha de conduir a un canvi de paradigma, també en mobilitat; 

 

- Atès que moltes ciutats europees ja estan apostant per millorar l’espai per als 

vianants i facilitar l’ús de la bicicleta i per fer efectiu el distanciament social i la 

mobilitat sostenible mitjançant l’urbanisme provisional; 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, 

i l’article 35 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Gràcia 

formula el següent: 

 

PREC 



 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
Districte de Gràcia 

 

Que el Govern del districte de Gràcia acordi: 

 

1. Accelerar la redacció i execució del projecte de carril bici per la Via Augusta. 

2. Establir mesures per tal de garantir més espai per als vianants a les voreres i 

que les bicicletes puguin circular amb seguretat per la calçada. 

 

 

 

 

 

Miquel Colomé i Ferrer 

Conseller d’Esquerra Republicana 

 

Barcelona, 27 d’abril de 2020 


