OLESA TINDRÀ UN NOU PLA DE
MOBILITAT
23 de Desembre de 2009
Olesa tindrà l'any 2010 un nou Pla de Mobilitat. Serà elaborat per la Diputació
de Barcelona i pretén millorar la circulació al municipi, ja sigui per a vehicles de
motor, vianants o bicicletes, després del creixement de població que ha patit
Olesa els darrers anys. Així ho ha assegurat Josep Lluís Alonso, regidor de
Mobilitat de l'Ajuntament d'Olesa.
Actualment Olesa ja disposa d'un pla de mobilitat que no s'ha arribat a aplicar
perquè estava incomplet. A més, no dóna solucions a les rutes escolars, a les
noves necessitats de diferents barris olesans o al problema d'aparcament. Per
aquesta raó l'Ajuntament d'Olesa ha decidit que cal actualitzar-lo.
El Pla de Mobilitat d'Olesa que ha d'elaborar la Diputació de Barcelona,
després del conveni signat amb l'Ajuntament Olesa, no ha de ser, però, més
que l'actualització del pla actual, adequant la mobilitat al creixement viscut als
darrers anys, segons ha afirmat Josep Lluís Alonso, regidor de Mobilitat de
l'Ajuntament d'Olesa.
De fet, no seran els propis tècnics de la Diputació els encarregats de la seva
elaboració, sinó que serà una empresa externa qui realitzarà els treballs. La
funció de la Diputació i l'Ajuntament serà la d'establir les prioritats de futur en
matèria de mobilitat a Olesa.
Així, segons Alonso, cal que el pla de mobilitat permeti combinar, mitjançant el
civisme també, el trànsit de vehicles de motor, el de bicicletes i els de vianants,
tenint en compte les característiques del municipi i les seves necessitats.
En aquest cas, sobre el transport públic, el regidor ha comentat que no es
tracta de prioritzar-lo, sinó de facilitar-ne el seu ús mitjançant, per exemple, una
nova millora d'horaris.
Alonso, que no ha pogut concretar les dates en les que el Pla estarà a
disposició de l'Ajuntament, ha mostrat el seu desig de que almenys de cara a
l'estiu aquest estigui a disposició del consistori per poder començar a estudiar
la seva possible periodificació en la seva aplicació.
Alonso ha insistit en demanar civisme o sentit comú als ciutadans, civisme o
sentit comú sobre on es pot i no es pot aparcar, sobre el correcte ús dels
senyals de trànsit, civisme també dels vianants o en l'ús de les bicicletes.
Aquest nou pla de Mobilitat ara encarregat tindrà per a l'Ajuntament un cost de
21.000 euros.
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