MIREIA VILLUENDAS HUGUET, regidora del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de
la secció local d’ERC Gavà, d’acord amb l’article 73.3 del Reglament Orgànic
Municipal, en base als següents

ANTECEDENTS
El carril bici de davant l’IES Calamot està
en molt mal estat, fins al punt que
constitueix un perill pels seus usuaris.
El paviment presenta moltes esquerdes
en diversos punts i també bonys, de
vegades de mida considerable i, en algun
punt,
seccions
del
paviment
completament trencades.
Aquest paviment malmès pot provocar
accidents, ja sigui a algú que hi circuli en bici o patinet i els desperfectes el
facin caure o, en cas que esquivi els obstacles de sobte, atropellar un vianant
que passi pel costat del carril bici en aquell moment.
Més enllà de la reparació puntual dels carrils bici existents, cal debatre el futur
d’aquest tipus d’infraestructura al municipi.
Ara mateix tenim diversos trams de carrils bici però no estan connectats entre
si. A part, segueixen criteris diferents: alguns estan al nivell del cotxes, altres
al nivell dels vianants; en el primer cas hi sol haver un carril per cada sentit de
la circulació, en el segon són bidireccionals (encara que amb massa poc
espai i les bicis que es creuen sovint han de sortir del carril).
A més, en el cas dels que estan a
nivell del vianant, sense cap
separació física, acostumen a ser
perillosos pels vianants, especialment
pel fet que molts passen just pel
davant d’elements com les parades
d’autobús o punts de contenidors de
brossa.

Vist això,
FORMULEM
Per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el següent
Prec
Primer: Instem l’equip de govern a reparar, el més aviat possible, el tram del
carril bici que passa pel davant de l’IES Calamot, a fi de garantir la seguretat
dels usuaris que circulen per aquest carril.
Segon: Fer un plantejament general per tot Gavà de com volem que siguin
aquests espais i unificar criteris, tot garantint la seguretat tant dels ciclistes
com dels vianants.

Gavà, 23 de novembre de 2021
Mireia Villuendas Huguet
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

