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-ASSUMIDA PEL PSCMoció 7.8.
CP 23/10/2020

Moció presentada per L'Associació de Veïns i Veïnes de La Unió, per a
l'erradicació de les barreres arquitectòniques al barri de Sant Pere i Sant Pau.

Exposició de motius:
D'ençà que l'any 1961 s'inicia la urbanització de Sant Pere Sescelades ha plogut molt. Tots sabem que
en aquella època no s'urbanitzava respectant les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
Lamentablement, avui en dia encara patim aquesta falta de previsió. Però cal esmentar que accions
posteriors més properes en el temps, executant-se amb la millor de les voluntats, tampoc han tingut
en compte l'eliminació d'aquestes barreres.
A més a més el nostre barri, Sant Pere i Sant Pau, no és pas un terreny pla, sinó que, construït sobre
un turó, pateix de desnivells importants.
Així doncs, el que ens trobem si passegem per Sant Pere i Sant Pau és un terreny desnivellat i ple
d'obstacles. Obstacles salvables per gairebé tota la ciutadania. Gairebé. Aquest gairebé és el
problema i no podem deixar a ningú darrere. Un avi o àvia amb el carret de la compra, una mare o un
pare amb el carro d'un nadó, un xiquet o xiqueta en cadira de rodes, tots es trobaran massa sovint en
dificultats per desplaçar-se pel barri. Aquestes persones, veïns i veïnes del nostre barri es troben amb
una gimcana quan haurien de gaudir d'un simple passeig.
L'Associació de Veïns i Veïnes la Unió de Sant Pere i Sant Pau ha treballat conjuntament amb altres
entitats per tal de poder mostrar alguns exemples d’aquestes barreres, imatges de les quals
s'adjunten en aquesta moció.
Així doncs, passejant pel Barri ens podem trobar amb un fanal enmig de la vorera que t’obliga a
baixar a l’asfalt, o voreres estretes envaïdes per vehicles, o passos de peatons no rebaixats, rampes
amb un pendent fora de tota norma, escales impracticables sense passamà, i un llarg etcètera de
condicions insegures y barreres arquitectòniques.
Amb l'afany de dotar de major autonomia i capacitat de desplaçament als nostres veïns i veïnes
demanem que es realitzin les actuacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i
poder fruir d’un barri accessible per a tothom.
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És per tot això que proposem al consell plenari l'adopció dels següents ACORDS:
•

Primer: Que els tècnics municipals estudiïn les barreres arquitectòniques esmentades per
tal de trobar les millors accions per eliminar-les.
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•

Segon:

Que es realitzi un pressupost d'aquestes actuacions i s'inclogui una partida

pressupostària per tal de portar-les a terme.
•

Tercer: Que s'erradiquin les barreres arquitectòniques del nostre barri tot realitzant les
esmentades actuacions
Tarragona, a 6 de setembre de 2020

Gabriel Muniesa i Cortés
President de la AVV La Unió de Sant Pere i Sant Pau

digitalment
Sandra Ramos Signat
per Sandra Ramos
Garcia - DNI Garcia - DNI
39728446V 39728446V (TCAT)
Data: 2020.09.21
(TCAT)
15:38:08 +02'00'
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ANNEX

Voreres estretes amb un fanal enmig

Passos de vianants no adaptats, amb voreres no rebaixades
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Rampes fora de normes

Voreres estretes envaïdes pels vehicles
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