UNA
TRENTENA
D´OLESANS
PARTICIPEN
A
LA
DARRERA
SESSIÓ D´ELABORACIÓ DEL PLA
DE MOBILITAT.
28 de Febrer de 2011
Una trentena d'olesans van participar de la darrera sessió per elaborar el Pla
de mobilitat urbana d'Olesa. Tècnics de l'empresa Cinesi ja van exposar en
aquesta ocasió les propostes sorgides arran de la diagnosi de la mobilitat al
municipi, els suggeriments que ja han fet en altres ocasions els ciutadans i la
forma com els grups municipals volen que es desenvolupi Olesa en aquesta
matèria. Prioritzar els desplaçaments a peu per sobre del vehicle privat, fins i
tot establint una illa de vianants al Nucli Antic, són algunes d'aquestes
propostes que acabaran apareixent al redactat final del Pla.
La Regidora de Participació, Maria Àngels Cambronero, assegurava en acabar
la sessió que els olesans que hi van prendre part van sortir satisfets. De tota
manera, la regidora de l'Entesa dels Olesans reconeixia que esperaven més
afluència en aquesta ocasió, sobretot perquè aquest era el dia indicat per fer
les propostes que es considerin oportunes.
A banda de la priorització dels vianants, l'empresa que s'encarrega de la
redacció del Pla de mobilitat, Cinesi, també van proposar tendir cap als vials
d'un sentit únic de circulació de vehicles; fomentar l'ús de la bicicleta amb
carrils específics o en zones on pugui compartir espai amb els cotxes; o bé
optimitzar la ruta del bus urbà per tal que arribi a més punts de la ciutat. Els
veïns que van participar de la jornada celebrada dissabte van poder matissar i
dir la seva sobre aquestes qüestions. Segons Cambronero, tant els ciutadans
com els regidors dels grups municipals, a qui també se'ls van presentar les
propostes la setmana passada, es preocupen per donar més protagonisme als
desplaçaments a peu, però sense voler renunciar a l'ús del vehicle privat.
La Regidora de Participació ha comentat que paral·lelament als suggeriments
també li han arribat consultes sobre quant costarà implementar el Pla de
mobilitat. Maria Àngels Cambronero no ha negat que tindrà un cost econòmic,
però creu que la feina del proper equip de govern serà precisament prioritzar
algunes accions per davant d'altres per anar canviant la mobilitat a Olesa poc a
poc.
Ara cal esperar que els tècnics de Cinesi facin el redactat final del Pla de
mobilitat amb la feina feta durant el darrer any i mig. Des de l'equip de govern
no aventuren una data ni com es presentarà el document final a la ciutadania,
però segurament serà abans de les eleccions municipals.

Encara es poden vessar opinions, perquè restarà obert el fòrum sobre aquest
Pla a la web municipal amb tota la documentació elaborada fins ara. Només cal
buscar-lo a la part inferior de la pàgina, a "processos participatius".
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