S´INICIA EL PROCÉS PARTICIPATIU
PER LA REDACCIÓ DEL PLA DE
MOBILITAT
31 de Maig de 2010
L'ajuntament està treballant en la diagnosi per a la redacció del Pla de Mobilitat
Urbana d'Olesa de Montserrat i durant el mes de juny convidarà la ciutadania a
afegir-se. Les cites són les següents:
Dimecres 16/06/10, a les 20 h, presentació de la prediagnosi del Pla de
Mobilitat Urbana.
Dimarts 22/06/10, a les 19.00 h, sessió participativa sobre el Pla de Mobilitat
Urbana.
Dimarts 29/06/10, a les 19.00 h, sessió participativa sobre la Mobilitat al Nucli
Antic.
La finalitat del Pla de Mobilitat consisteix en definir les estratègies per
aconseguir un futur model de mobilitat més sostenible i segura que millori la
qualitat de vida de les persones, la integració social i territorial, l'accessibilitat,
seguretat i comoditat dels nostres carrers i places i la reducció dels impactes
negatius del transport.
Es tractaran aquells aspectes que afecten la vida diària en quant a mobilitat,
com el transport públic, l'aparcament, la circulació, els vianants i les bicicletes,
el transport privat i la seguretat viària, entre d'altres.
La iniciativa pretén implicar al veïnat, les associacions i la resta de col·lectius
relacionats amb la mobilitat per tal de recollir les diferents visions i percepcions
sobre la situació actual d'Olesa en aquest àmbit i poder definir quines mesures
cal prendre per millorar-la.
Per a tenir més informació, tant sobre el Pla de Mobilitat Urbana d'Olesa com
sobre el procés obert per participar i opinar sobre com hauria de ser la mobilitat
futura,
podeu
accedir
al
web
de
l'Ajuntament
http://www.olesam.cat/par_processos.asp
L'Ajuntament, durant el mes de juny, organitzarà a la Casa de Cultura, diferents
reunions informatives i tallers de participació ciutadana vinculats amb aquestes
actuacions que serviran per debatre les aportacions recollides, aportar idees i
contrastar les propostes amb la resta de participants:

