Seguretat viària.
Dins del plec de Propostes fetes per millorar el nostre barri, us fem arribar una ampliació del punt
nº 4 que feia referencia a millorar l’accessibilitat a les escoles dins del marc de la seguretat viària.
 Senyalitzar el pas de vianants de tots els centres educatius amb panel informatiu
lluminós vertical i horitzontal al terra.
El veïnat que viu a la Ctra. de Manresa ens han fet arribar el següent escrit fent referencia als
inconvenients que pateixen cada dia a l’hora de creuar el seu carrer per poder anar al centre
escolar.
Adjuntem l’escrit rebut:
Sempre que sortim de casa i travessem amb els fills per anar a l'escola Garcia Fossas, ens és
complicat poder fer-ho bé i passar per un pas de vianants, ja que hauríem de recular uns 20
números enrere, com per a molts d'altres veïns i moltíssims vianants que utilitzen la via. A més
tenim l'afegit de la gran velocitat que els cotxes agafen en aquesta via.
Som molts veïns que patim aquesta inseguretat i sobretot pels fills quan hem de travessar.
Demanem un pas de vianants a l'altura dels números 46, 44 i alguna mesura per fer baixar
la velocitat dels vehicles, ja sigui senyalització excepcional i més tenint en compte que hi
ha una escola a la vora, passos elevats, semàfor, control fotogràfic, sensor...
Vam presentar una queixa a l'ajuntament fa uns 5 mesos, però no hem rebut resposta i seria
important una visita amb un tècnic de l'ajuntament perquè detectaria l'error ràpidament.
Carretera de Manresa nº 40 - 42

Pàg. 1

Després d’analitzar el problema exposat hem pogut verificar que el veïnat que hi viu a partir del nº
40 han de recular enrere, per poder creuar la Ctra. de Manresa, per un pas de vianants ubicat a la
sortida d’una corba, que dificulta la visibilitat a l’hora de saber si ve algun cotxe abans creuar.
Carretera de Manresa, pas de vianants

Fet molt greu tenint en compte que està molt a prop d’una zona escolar i fa que en moltes
ocasions o facin just per un canvi de rasant sense senyalitzar per aquest us, amb el perill que això
comporta, degut a la quantitat de cotxes que hi passen en aquell moment.
Carretera de Manresa 52

Pàg. 2

Carrer Carme Verdaguer nº 2

Ctra Manresa nº 40

Informar també de possibles punts que creiem convenient que s’haurien de senyalitzar amb un
panell lluminós per indicar pas de vianants al girar a la dreta ja que els cotxes pugen molt ràpid i
quan giren no els hi dona temps a veure si està passant algú pel pas de vianants.

Pàg. 3

 Contemplar línia de treball per fer proposta de carril bici per connectar tots els centres
educatius amb els principals punts de la ciutat.
D’altre banda i aprofitant que la Ctra. de Manresa es d’un sol sentit, creiem convenient poder
adaptar-la amb un carril bici, ja que hem detectat que cada vegada son més els usuaris que fan
servir aquesta via per anar cap a l’institut, o que pugen del passeig cap a l’Av. Barcelona i que ara
mateix ho estan fent per la vorera. També és estem convençuts que el fet de col·locar separadors
vials per al carril bici ajudaria a reduir la velocitat dels cotxes.
La incidència en quant als aparcaments seria mínima ja que hem calculat que només s’hauria de
treure unes 20 places en tota la via, fins arribar a l’Av.Barcelona.

 Crear un camí segur al voltant dels centres educatius.
Creiem molt important continuar amb la tasca de camí segur que ja s’ha iniciat en altres centres
educatius de la nostra ciutat i és per això que voldríem sol·licitar la instal·lació de mesures de
seguretat al principal accés de l’escola Garcia Fossas situat a la Ctra. de Manresa, ja que en
aquests moments creiem que és deficient.

Pàg. 4

Altres centres educatius de la nostra ciutat amb les millores proposades:

Pàg. 5

Millores vials a la Ctra. de Manresa.
Hem rebut queixes per part dels usuaris d’aquesta via que els dies de pluja sempre es fa un toll al
llarg de tota la vorera que va des de l’escola Garcia Fossas fins al carrer del Dr. Joan Lladó,
provocant esquitxades per part dels cotxes cap als vianants.
Demanem una revisió de l’estat de la calçada per determinar que es pot fer per evitar aquestes
retencions d’aigua i acabar d’una vegada amb el malestar del veïnat a l’hora de fer servir aquesta
vorera en dies de pluja.

Pàg. 6

Acondicionament del pàrquing de la Sagrada Família.
Vist l’ús habitual i continuat del recent aparcament públic que està situat al costat de l’església de
la Sagrada familia, el veïnat de les rodalies ens han traslladat un parell de queixes sobre
l’acondicionament d’aquest pàrquing:
1. Les molèsties que ocasiona la pols que s’origina amb el trànsit diari, donat que el
pàrquing no està asfaltat.
2. Per contra , els dies de pluja provoquen retencions d’aigua al cap davall de les places a
tocar de la Ctra. de Manresa, que converteixen la zona en un fangal impracticable.
Sol·licitem un estudi tècnic per determinar quines mesures s’haurien d’aplicar per eliminar aquest
problema.

Pàg. 7

PLANELL AMB LES DIFERENTS PROPOSTES:

