Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Districte de Gràcia

AL REGIDOR DEL DISTRICTE DE GRÀCIA

Na Olga Hiraldo i Martí, en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup
Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia exposa:

-

Atès que el passat 15 d’octubre el Districte de Gràcia informava que sis
carrers de Gràcia esdevenien itineraris segurs de manera permanent.
Aquests carrers o trams segurs són: Verdi (entre Travessera de Dalt i
Sant Salvador), Carolines (entre Gran de Gràcia i av. Riera de
Cassoles), Santa Àgata, Ros de Olano, Taxdirt (entre Pau Alsina i
Sardenya) i Beat Almató.

-

Atès que en aquests carrers només s’ha instal·lat senyalització vertical
per indicar que el carrer és tot ell de prioritat per a vianants, que cal
circular a 10 km/h i que està prohibit circular excepte serveis, bicicletes i
accessos als aparcaments.

-

Atès que es va anunciar una nova senyalització vertical i horitzontal per
prohibir la circulació del trànsit amb excepció del veïnat que hi tingui
aparcament, els vehicles de serveis i les bicicletes.

-

Atès que el veïnat no ha estat informat dels canvis i els vehicles que hi
circulen continuen superant la velocitat establerta i sense respectar la
prohibició de circular, tret les exempcions que hi figuren.

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic
Municipal, i el Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de
Gràcia formula el següent:

PREC
Que el Govern del Districte apliqui les mesures adients que facin efectiva la
prioritat vianant, com ara elements de reducció de la velocitat (voreres
passants, esquenes d’ase, coixins berlinesos...); i, que informin mitjançant
cartelleria o similar almenys als veïns i veïnes dels anomenats itineraris segurs
(Verdi -entre Travessera de Dalt i Sant Salvador-, Carolines -entre Gran de
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Gràcia i av. Riera de Cassoles-, Santa Àgata, Ros de Olano, Taxdirt -entre Pau
Alsina i Sardenya- i Beat Almató).

Olga Hiraldo i Martí
Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana
Barcelona, 2 de novembre de 2020

