Aparcaments
En els darrers dies hem detectat un augment d’aparcament de motos a les voreres del nostre barri, és per això que demanaríem una reordenació viària que
potenciï i preservi un espai segur i confortable per als vianants a la via urbana per mirar de garantir que la ciutadania es pugui moure en les millors
condicions de seguretat possibles i mantenir la distància de seguretat establerta pel Covid.

Volem fer servir com a exemple dues localitzacions del nostre barri amb realitats molt diferents però que per diferents motius acaben sent igual
d’incòmodes a l’hora de facilitar el trànsit de vianants per la vorera.

Av. Balmes, 90

C/ Piera, 6

 Pizzaklam -> Local situat a l’Av. Balmes, 90. Fan servei a domicili en l’àmbit de la restauració i sempre acaben aparcant les seves motocicletes a
sobre de la vorera per falta d’espai a la calçada. En aquest tram de l’Av. Balmes la vorera és de 4mts d’amplada i si hem de treure els 2,2 mts que fan
servir les motos ens trobem amb menys de 1,8mts d’espai disponible per poder passar durant els 10mts que ocupen les 7 i 8 motos que normalment
hi ha. A tot això s’hi suma el trànsit de vianants que té aquesta zona comercial que fa que, tant els veïns que viuen allà com els que hi passen no
acabin de sentir-se bé amb aquesta situació.
Proposem: Fer places d’aparcament per a motocicletes, ja que tampoc hem vist aquest tipus de plaça d’aparcament disponible en tot el recorregut de l’Av.
Balmes.

 Correus -> Local situat al Carrer Piera, 6. El veïnat de la zona s’ha queixat que durant el dia a vegades es troben les motos aparcades a la vorera,
tenint en compte que aquesta te 3mts d’amplada es fa molt difícil poder facilitar el trànsit de vianants en aquest tram. Per la nostra part ens hem
reunit amb el responsable de l’oficina de correus d’Igualada perquè ens expliqués la realitat del problema que tenen en el dia a dia. Ens han
comentat que tot i tenir un aparcament exclusiu per ells de càrrega i descarrega, molta gent aparca el seu cotxe allà mateix en comptes de fer-ho al
pàrking que tenen al davant. Aquest fet provoca que quan ve el seu camió o les motocicletes que fan servir per repartir no puguin aparcar. D’altra
banda ens han comentat que la seva hora punta de càrrega i descarrega és de 9 a 10h del matí i de 14 a 15h, es en aquest horari quan més falta fa
poder disposar d’aquest aparcament.
Proposem: senyalitzar d’una forma més visible la calçada de càrrega/descarrega posant “CD CORREUS” per poder identificar millor aquest espai com ús
exclusiu per correus, i no haver d’aparcar els vehicles en doble fila o les motos a sobre de la vorera.

Al mateix temps veiem necessari disposar de més places d’aparcament per a motocicletes per evitar la massificació d’aquestes a les voreres. Ja que hem
detectat que no hi ha suficients llocs on s’han fet i no s’està fent un bon us de l’espai.

