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MOCIÓ DE CRIDA PREMIÀ DE DALT PER REFER LA CONTINUITAT DEL CAMÍ DE 

SERVITUD DE L’AUTOPISTA MITJANÇANT UN PONT A LA RIERA 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ 

DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE 

ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS 

MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR, I A LES MODIFICACIONS 

QUE ES CONSIDERI NECESSÀRIES PER A LA SEVA VIABILITAT TÈCNICA, LEGAL I ECONÒMICA: 

Atès que: 

1) Actualment, el camí de servitud de l’autopista (el camí que la segueix pel costat de 

muntanya de la mateixa) es troba interromput al seu pas per la riera de Premià 

canalitzada. 

2) Retornar una continuïtat a aquest camí permetria un major ús del mateix, ja sigui per a 

caminar, córrer, passejar gossos, anar en bicicleta, etc., afegint un nou espai, ja existent 

però infrautilitzat, a l’oferta (més escassa en la zona urbana) d’espais verds o semi-verds 

i d’espais d’ús exclusiu per a vianants o bicicletes. Aquest seria un pas en la línia de fer 

de Premià de Dalt un poble més pensat per als vianants i les bicicletes. 

Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA, havent consultat els 

serveis tècnics, que donen conformitat a estudiar la proposta, proposa al Ple 

l’adopció dels següents ACORDS: 

1) Estudiar la construcció d’un pont que connecti les dues parts actualment inconnexes del 

camí de servitud de l’autopista al pas per la riera canalitzada de Premià. 

2) Netejar i habilitar adequadament el camí de servitud en els metres més propers per les 

dues bandes a aquest pas per la riera, ja que actualment una part resulta impracticable 

en estar coberta per la vegetació, i permetre-hi el pas, per tal de fer possible l’ús del 

camí i aquesta connexió entre les seves dues parts. 

Adjuntem fotografies de l’estat actual del camí al voltant d’aquest punt, així com plànols de la 

zona corresponent. 
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Marge nord del requadre marcat en els plànols 

 Marge sud del requadre marcat en els plànols 


