PRESENTACIÓ DE LA DIAGNOSI
DEL PLA DE MOBILITAT URBANA.
Olesa de Montserrat, 5 d'Octubre de 2010
Nou pas endavant per l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana d'Olesa de
Montserrat. Es tracta de la presentació de la diagnosi dels tallers de participació
ciutadana que es van dur a terme el mes de juny en què els olesans i olesanes
podien fer les seves propostes.
El primer tinent d'alcalde, regidor responsable del desenvolupament de la Llei
de Barris, Jaume Monné, va ser l'encarregat d'explicar quines són les
motivacions que han portat al govern municipal, obligat per llei, a encarregar un
projecte que es cofinança juntament amb la Diputació de Barcelona. Segons
Monné, el Pla de Mobilitat persegueix l'objectiu últim de millorar la qualitat de
vida dels olesans i olesanes, ja que la seva aprovació ha de permetre millorar
la seguretat, la sostenibilitat, l'accessibilitat, l'eficiència, el dinamisme econòmic
o el planejament urbà.
Abans de l'estiu, doncs, es van fer els tallers amb la participació dels ciutadans
per tal que es fessin propostes per millorar la mobilitat d'Olesa.
Val a dir que les propostes es feien a partir d'un conjunt de dades recollides per
l'empresa Cinesi després de mesos de treball en els que han realitzat
enquestes telefòniques entre la població, un intens treball de camp i la
concreció de les dades facilitades pel propi Ajuntament. Segons les dades
recollides, aquestes parlen que a Olesa es produeixen de mitjana i diàriament
uns 60.000 desplaçaments, ja siguin a peu, en vehicle privat o en transport
públic. D'aquests un 65% son desplaçaments dins el mateix nucli urbà i a peu, i
majoritàriament cap al centre de la població. La principal problemàtica rau en
les places d'aparcament disponibles i en el baix ús del transport públic urbà.
Per una altra banda, recordem que els veïns del Nucli Antic també van fer una
jornada participativa abans de l'estiu sobre mobilitat. Del taller es va despendre
que els veïns volen un barri amb menys cotxes i on tinguin prioritat els vianants.
Així doncs, dimecres 6 d'octubre es fa un nou pas endavant per a l'elaboració
d'aquest Pla de Mobilitat amb la presentació de la diagnosi dels tallers de
participació ciutadana. L'acte es farà a un quart de nou del vespre a l'Auditori
de la Casa de Cultura i està obert a tothom.

