FASE FINAL DEL PLA DE MOBILITAT
URBANA D´OLESA.
Radio Olesa, 2 de Febrer de 2011
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Olesa de Montserrat entra a la fase final
d'elaboració. El proper 26 de Febrer s'ha organitzat la presentació de les
propostes realitzades fins ara per l'empresa redactora, els tècnics de
l'Ajuntament i la ciutadania. Tot seguit hi haurà tallers de participació amb els
assistents per acabar d'arrodonir el projecte. Després d'aquesta sessió es
passarà a la redacció i presentació del Pla definitiu, que es preveu que es pugui
presentar el mes d'abril.
L'objectiu del Pla de Mobilitat és 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 i la reducció dels impactes negatius del
transport.
La iniciativa pretén implicar el 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.
El Pla de Mobilitat ha implicat tot un desenvolupament de processos de
participació ciutadana. Segons la tècnica municipal d'aquesta matèria, Anna
Parera, aquest procés van començar per un seguit de tallers celebrats el passat
mes de juny.
L'Empresa encarregada de fer el Pla de Mobilitat, , ha treballat les propostes
que ha fet la ciutadania a l'hora de fer la diagnosis, és a dir, evidenciar els
punts forts i febles de mobilitat a Olesa. Val a dir que sempre s'ha treballant
diferenciant entre trànsit rodat, vianants, bicicleta i transport públic.
La diagnosi ha estat validada pels diferents tècnics de l'Ajuntament per donar
una visió més completa al Pla. Aquests resultats són els que es presentaran el
proper 26 de Febrer a les 10 del matí a la Casa de Cultura.
Un cop feta la presentació de les conclusions i propostes fetes durant tot
aquest procés, els assistents faran uns tallers per incorporar propostes
diferents o bé fer modificacions. Un cop acabat aquest procés, es passarà a la
redacció, presentació definitiva del Pla i si es considera oportú la seva
aprovació. Ens ho explica l'Anna Parera, tècnica de participació ciutadana de
l'Ajuntament d'Olesa.
De tot el procés de participació ciutadana del Pla de Mobilitat, la tècnica Anna
Parera ha fet una valoració molt positiva. Sobretot perquè s'ha comptat amb la
col·laboració d'un grup d'estudiants en pràctiques del màster de participació

ciutadana que ha permès realitzar molts dels tallers, com per exemple els
específics del Nucli Antic.
Així doncs, un cop es faci la sessió informativa i participativa del 26 de febrer,
es passarà a la última fase de redacció i presentació del Pla de Mobilitat,
esperant que el document estigui acabat el proper mes d'abril.
Remarcar que després de l'estudi de la situació actual, s'ha evidenciat que hi
ha excés de circulació i vehicles sobretot a l'horari d'entrada i sortida de les
escoles. Insuficient manteniment de la senyalització viària, existència de
barreres arquitectòniques i mala conservació de les vies o deficient il·luminació
del Nucli Antic, entre d'altres. Recordeu que dissabte 26 de febrer a les 10 del
matí es realitzarà aquesta convocatòria oberta a tothom a la Casa de cultura.

