
 

POSICIONAMENT GM ERC a la moció del GM Ciutadans “ANÁLISIS DEL 
IMPACTO SOBRE LA MOVILIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA NUEVA 
ORDENACIÓN DE TRÁFICO 

Sentit del vot: NO FAVORABLE 

Aquesta moció respon justament al contrari del que pensem que són les responsabilitats 
compartides en les accions per reduir les emissions contaminants a la ciutat. 

Diu l’exposició de motius que “el carril bici impide el paso de vehículos de emergencias” com si 
no hi haguessin d’altres carrers i avingudes, com per exemple la Rambla, amb el mateix 
número de carrils i sense que aquests  hagin provocat cap greu alteració amb els vehicles 
emergències. 

Com vostès sabran les crisis són procesos de canvi o dit d’un altra manera les crisis han de 
provocar canvis. M’atreveixo a defensar que el que es busca amb aquestes ordenacions són un 
canvi d’hàbits en l’utilització del cotxe a la ciutat i aquests canvis no arriben d’un dia per l’altre. 

Nosaltres sincerament no acabem de veure el sentit d’aquesta moció, no sé si els hi preocupa 
la qualitat ambiental o per contra només els hi mou millorar el tràfic de cotxes a la ciutat.  

Quan a totes les ciutats i països del nostre entorn s’avança en la reducció del tràfic vostès 
caminen en la direcció oposada. No avançar en la reducció del tràfic significa no avançar en la 
qualitat ambiental. Qualsevol tècnic els hi podria aclarir. 

És que ni tan sols als acords demanen un augment de línies ni freqüències de pas de transport 
públic, potser també deu fer nosa per la fluïdesa del tràfic que hi hagin més autobusos, que 
aquesta, l’augment del transport públic, sí que hauria de ser la demanda principal. 

Vostès fan com a tot arreu, amb un tema tan crític com la crisi climàtica i els canvis a què ens 
haurem de sotmetre,  busquen el rèdit fàcil, el curterminisme o bé alguna cosa més fosca, 
respondre als dictats de les grans corporacions energètiques. 

Demanen revisar les ordenances per regular els nous modes de transport personal, i hi estem 
d’acord en que manca regulació. Però amb quina intenció volem aquesta regulació? La 
d’incentivar el transport no contaminant i donar-li seguretat? O bé de restringir-lo... Segur que 
estem d’acord en que han de sortir de les voreres i limitar la velocitat però alhora els hi molesta 
el carril bici perquè dificulta la mobilitat de cotxes. 

Doncs miri nosaltres els hi votarem en contra justament perquè volem, més carrils bici i més 
amples, més alternatives de transport personal no contaminant, més carrers pacificats, menys 
velocitat a la ciutat, menys cotxes circulant, més transport públic i més zones exclusivament 
peatonals. 

 


