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PROU ACCIDENTS! PACIFIQUEM EL POBLE! 
 

Una de les primeres mocions que va presentar  la CUP quan va entrar a l’ajuntament va ser 

reclamar que s'instal·lés alguna mesura que fes  alentir la marxa dels vehicles que circulen 

per l’avinguda Maresme en tractar-se d’una via que fa de carretera. L’augment de la 

sinistralitat va ser el detonant per fer arribar aquesta petició. Durant el primer semestre del 

2011 i coincidint amb les obres realitzades a la mateixa via, el nombre d’accidents va 

augmentar de manera considerable amb cinc accidents, dos dels quals amb ferits. Una 

accidentalitat que es manté perquè el volum de trànsit que suporta és molt elevat i els cotxes 

hi circulen a gran velocitat.  

 

La instal·lació d’un semàfor a l’entrada del poble no ha servit per pacificar el poble. Ni de 

bon tros. Més enllà que la càmera no fotografia els conductors que se’l salten, un cop 

superat el semàfor els vehicles tornen a agafar velocitat.  Els cotxes segueixen circulant a 

més velocitat de la permesa. L’accident mortal de fa unes setmanes, malauradament, ho ha 

tornat a demostrar.  Davant d’aquest tràgic succés, ja no podem mirar cap a una altra banda. 

És urgent aplicar mesures que siguin eficients per pacificar el trànsit.   

 

Un pas elevat al pas de vianants que hi ha just a l’entrada del poble venint de Sant Iscle i un 

altre davant de la plaça Ernest Lluch és una solució que podria resultar idònia perquè faria 

reduir la velocitat sense causar danys als vehicles i evitaria alhora molèsties sonores al 

veïnat. Si l’ajuntament no vol assumir la gestió de la carretera al seu pas pel poble per no 

haver de pagar el seu manteniment, cal que pressioni la Diputació de Barcelona, que és qui 

té la titularitat d’aquesta via, perquè instal·li mesures correctores que facin reduir  la marxa 

dels vehicles. I si la Diputació no atén aquesta demanada que l’ajuntament es faci càrrec de 

la gestió del tram de carretera que passa pel poble.   

 

Mentre les administracions no ho resolguin, seguirem tallant el carrer periòdicament.  

Lamentem els problemes que puguin ocasionar els talls de trànsit, però entenem que es 

tracta d’una acció necessària per fer-nos sentir i exigir solucions a peu de carrer. I més 

tenint present que el govern municipal es va comprometre fa dos anys a fer un estudi viari 

amb els punts negres del poble i a dia d’avui encara no s’ha realitzat. Ara resulta que 

demanaran un altre estudi. Quants estudis es necessiten perquè es faci alguna cosa? Mentre 

no s’aturin els accidents no s’aturaran les protestes. Volem un poble on els nens i els avis 

puguin passejar-hi tranquil·lament. Prou accidents! 

 
 
 
 


