
 
 

 

MOCIÓ SOBRE LA PACIFICACIÓ DE L’AVINGUDA JAUME I 

 

La lluita contra la crisi climàtica ens interpel·la a tots. L’Ajuntament de Mollet del Vallès va 

decretar l’emergència climàtica a la ciutat a partir de l’1 de gener de 2020 i s’han anat desplegant 

mesures per pal·liar aquesta situació abans i des de llavors. Dins d’aquestes accions hi té un 

paper fonamental la recuperació de la ciutat per als vianants i la pacificació del trànsit intern per 

millorar la convivència entre els diferents vehicles i les persones. 

L’avinguda de Jaume I  és un dels principals eixos socials i comercial de la ciutat. Alhora però, i 

malgrat l’actual limitació de la velocitat a 30 Km/h, la que era l’antiga carretera de Barcelona a 

Ribes de Freser suporta encara un trànsit molt elevat i això entra en confrontació sovint amb un 

ús més cívic de la via. És també una demanda dels veïns de la mateixa avinguda de trobar 

solucions que prioritzin als vianants. Per això creiem que és urgent emprendre actuacions que 

permetin pacificar i fer més amable l’avinguda, alhora que es donin alternatives al trànsit de pas 

actual.  

Hi ha diferents opcions que caldria estudiar amb deteniment, com per exemple tancar al trànsit 

rodat el tram central de l’avinguda els caps de setmana i festius (com s’està fent a Gaietà Vínzia), 

o permetre només un sentit de circulació. Això permetria incentivar la vida social, comercial i 

ciutadana al centre de Mollet, unint a més les dues bandes de l’avinguda Jaume I en una única 

zona pacificada o vianalitzada. Evidentment, qualsevol solució que es plantegi hauria de 

permetre l’entrada de vehicles d’emergència, per a tasques de càrrega i descàrrega i dels 

mateixos veïns i comerciants. 

 

Es per tot això exposat que el grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES proposa al Ple de 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adopció del següent acord: 

 

Que es convoqui la Taula de Mobilitat de Mollet del Vallès per estudiar com es pot pacificar i 

prioritzar els vianants a l’avinguda de Jaume I, sobretot en el seu tram central, i que des de la 

mateixa Taula es plantegin propostes concretes per millorar la situació actual. 

 

 


