
MOCIÓ DEL GM DE LA CUP PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT I L'APARCAMENT AL
BARRI DE LA BALCONADA

Atès que el barri de la Balconada està situat en una de les principals entrada de vehicles a
Manresa.

Atès que l'Hospital de Sant Joan de Déu dóna servei a diverses comarques i per tant
genera un gran moviment de persones i vehicles.

Atès que per solucionar el  problema de mobilitat,  l'Ajuntament va proposar  una zona
verda i una zona blava de pagament al voltant de la zona de l'Hospital.

Atès que davant d'aquest fet, un grup de veïns del barri s’han organitzat i han creat la
"Plataforma d'Oposició als Parquímetres".

Atès que des d'aquesta plataforma es creu que el projecte de zones blaves i verdes no
obeeix, principalment, a criteris de mobilitat i no està orientat a solucionar els problemes
de mobilitat i aparcament del barri.

Atès que des d'aquesta plataforma es considera que hi ha altres vies per solucionar el
problema  de  l’aparcament  generat  per  aquesta  infraestructura  al  barri,  com  obrir
gratuïtament o a preus reduïts l’aparcament de l’hospital (com s’ha fet a altres hospitals),
ja que aquest equipament s’ha beneficiat dels impostos de tots per a la seva construcció i
funcionament  i  per  tant  els  usuaris  ja  fan  la  seva  aportació  (encara  que  no  utilitzin
l’hospital).

Atès que els usuaris d'aquesta instal·lació ho fan per necessitat, ja que es veuen obligats
a fer-ne ús per motius de salut.

Atès que la Plataforma ha aconseguit més de 2.400 signatures de veïns del barri i altres
usuaris de l’hospital que demanen que no es tiri endavant el projecte de zones verdes i
blaves.

Atès que la manca de senyalització i alhora la manca de civisme d'alguns conductors
generen problemes al barri, ja que s'ocupen espais destinats als vianants, es dificulta la
mobilitat i es degrada l'entorn.



Proposem:

1. Que l'ajuntament faci un cens de les places d'aparcament existents al barri, i que
estudiï la creació de noves places (per exemple, a la carretera del Pont de Vilomara,
carrer de la Divina Pastora, etc.).

2. Que se senyalitzin, amb pintura blanca, les places d'aparcament disponibles, i al
mateix temps, que se senyalitzin els indrets on no es pot aparcar, i que la Policia
local s’encarregui que es respecti la senyalització.

3. Que s’obri gratuïtament el pàrquing de l’hospital, o, en tot cas, a preus reduïts.
4. Que s'estudiï la implantació d'un autobús llançadora entre l’hospital (o algun indret

a prop) i un aparcament dissuasiu a l'entrada de la ciutat.
5. Que s'insti a la Generalitat a estudiar la possibilitat que els autobusos interurbans

amb arribada a Manresa facin parada a prop de l'Hospital.

No obstant això, el ple decidirà               

Adam Majó Garriga                      GM de la CUP             

Manresa, a 18 de Novembre del 2013


