MOCIÓ PER A ELIMINAR LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
EXISTENTS A LES VORERES, PLACES, CARRERS I PASSOS DE
VIANANTS DE GRANOLLERS

És cert i notori, que les capacitats de mobilitat de les persones minven
progressivament, amb l’edat. També és cert que centenars d’aquests 7.987
granollerins i granollerines pateixen mobilitat reduïda, i es veuen obligats a
desplaçar-se amb carrutxes, crosses o cadires de rodes per la ciutat.
Fonamentant el raonament en les dades anteriors, i pensant en la
inseguretat que infonen a aquests milers de granollerins i granollerines, els
obstacles arquitectònics que es troben en voreres, places, carrers i passos
de vianants, quan han d’anar a comprar, treure diners del caixer automàtic,
etc. O simplement, quan desitgen passejar i no ho fan pel risc de caure a
terra. Eliminar aquestes barreres arquitectòniques, que suposen greus
impediments a la seva mobilitat, en potenciaria l’autonomia i reduiria la seva
necessitat d’anar acompanyats d’una altra persona.
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Segons l’institut d’Estadística de Catalunya, en relació amb la població de
Granollers de l’any 2019, el nombre de persones majors de 70 anys és de
7.987. Això suposa el 13% del total de la població registrada el mateix any,
61.275 persones.

Pels motius exposats, Granollers per la Independència – Primàries
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Observar i enregistrar tots els punts en voreres, places, carrers i
passos de vianants, que suposen una barrera arquitectònica per a la gent
gran i les persones amb mobilitat reduïda.

SEGON.- Donar l’ordre d’eliminar totes les barreres arquitectòniques a la
Brigada d’Obres de l’Ajuntament, que ha demostrat tenir la capacitat per a
millorar les voreres de diferents punts de la ciutat, com els desnivells
corregits entre la vorada i la calçada, als passos de vianants del carrer Tres
Torres.
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TERCER.- Considerar prioritàries aquestes obres, per tal que es comencin
amb la màxima celeritat, ja que s’han d’evitar les caigudes provocades per
barreres arquitectòniques, que comporten rebre atenció mèdica a l’Hospital,
tenint en compte les circumstàncies actuals de COVID-19.

