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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 

en nom de l’Associació CONQUISTANDO ESCALONES 
PER L’ELABORACIÓ PARTICIPATIVA D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT I UN 

PLA DE MOBILITAT 

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: 

El planejament municipal en matèria d’accessibilitat i de mobilitat és fonamental per 
garantir un poble accessible per a totes les persones que hi viuen i hi transiten, tant pel 
carrer com a través dels diferents mitjans de transport. 
 
Considerem per tant necessari disposar el més aviat possible d’un planejament en 
aquests àmbits, que estigui actualitzat i d’acord amb les lleis vigents: un pla 
d’accessibilitat d’acord amb la Llei 13/2014 d’accessibilitat i un pla de mobilitat urbana 
segons la Llei 9/2003 de mobilitat. 
 
Són dos planejaments molt interrelacionats i que per tant seria adient elaborar-los 
conjuntament i, sobretot, de forma participada amb la ciutadania i amb les entitats 
afectades. 
 
La necessitat de resoldre múltiples problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat presents 
al nostre municipi des de fa temps, així com la manca d’aquestes figures de planejament 
i l’obsolescència dels estudis fets fa dècades, fa urgent procedir a l’elaboració 
participativa d’aquest planejament, al marge de l’obligatorietat o no i dels terminis 
disponibles, per tal de poder disposar d’una diagnosi i mapeig de les problemàtiques i 
un planejament de les solucions a aplicar. 

Per aquests motius, proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Procedir a l’elaboració participada, amb ciutadania i entitats afectades, 
d’un Pla d’Accessibilitat per a Premià de Dalt. 
 
SEGON.- Procedir a l’elaboració participada, amb ciutadania i entitats afectades, d’un 
Pla de Mobilitat per a Premià de Dalt, treballat de forma conjunta o interrelacionada 
amb el Pla d’Accessibilitat. 
 
TERCER.- Resoldre mentrestant les necessitats urgents en aquests àmbits, 
especialment pel que fa a problemes d’accessibilitat, consultant i atenent les 
reclamacions i propostes, especialment de les entitats i persones afectades. 
 
En aquest sentit, demanem que s’estudiïn i s’implementin solucions per a alguns dels 
punts detectats més flagrants i perillosos en què és gairebé impossible el pas per a 
cadires de rodes, cotxets, persones amb dificultats de mobilitat, a més de la 
perillositat afegida per la falta d’il·luminació. Alguns exemples: 
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- El pas sota el pont de l’autopista a la Riereta: la vorera en aquest punt és 
molt alta i per tant els graons per accedir-hi pels dos costats són massa 
elevats; també hi ha un sortint excessiu en passar per la meitat del túnel. 

- Just per sobre d’aquest pas sota el pont, caldria un pas de vianants que 
permetés creuar a la vorera de l’altra banda, ja que la del cantó nord/est 
és massa estreta. 
 

- La carretera d’Enllaç per sota del carrer Mestre Pau Casals té la vorera 
estreta i amb obstacles que impedeixen el pas. 

 
- Tots els passos de vianants al voltant de la rotonda de la carretera d’Enllaç 

amb la carretera dels Sis Pobles, excepte el que hi ha just davant l’entrada 
de la Poma, són inaccessibles ja que no hi ha rampa que permeti baixar-
hi des de la vorera, fent impossible el pas cap a la zona esportiva venint 
de baix, on només hi ha vorera a la part contrària a la Poma. 
 

- La zona de sorra (sense voreres) i sense llum de la carretera de Premià de 
Mar més avall del pont de l’autopista (encara al terme municipal de Premià 
de Dalt). 
 

- El camí de can Nolla cap a la carretera de Vilassar (sense voreres ni llum). 
 
- També facilitaria el pas que hi hagués vorera a la part de la carretera dels 

Sis Pobles que toca a La Poma i els camps de futbol. 
 
QUART.- Difondre aquests acords i la posada en marxa del procés o els processos 
d’elaboració a través dels mitjans de comunicació municipals, i comunicar-ho a 
l’Associació Conquistando Escalones i altres entitats que treballin l’àmbit de 
l’accessibilitat i/o la mobilitat al nostre municipi o comarca. 

 
Premià de Dalt, Països Catalans, 29 de novembre de 2018 
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