Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de setembre del 2007

Moció: Accessibilitat i seguretat veïnal des del barri del Pou del Merli a Martorell
El Pou del Merli és un barri antic compartit pels municipis de Sant Esteve Sesrovires i Martorell, segmentat
per la carretera de Martorell-Capellades B-224 i la “carretera del tobogan” BV-2433 i pròxim al barri de Torrent
dels Llops de Martorell.
L'esmentada proximitat amb Martorell fa que els seus veïns siguin dependents en gran mesura d’aquest
municipi i de les seves infraestructures, la qual cosa fa que diàriament un bon nombre de veïns del Pou del
Merli es desplacin a ell caminant, a través d’un camí precari que discorre al costat de la carretera B-224.
Aquesta carretera que segmenta el barri és un perill creixent per a la seguretat dels seus veïns per dues
raons fonamentals; l’increment constant del trànsit i la falta d’infraestructures adequades per al desplaçament
veïnal entre carrers col·laterals de la carretera.
Actualment s’ha remodelat la carretera amb dues rotondes noves que milloren els accessos de la circulació
viària a l’autopista i a Martorell. Tot i que les obres relacionades amb aquestes rotondes estan pràcticament
finalitzades, totes les connexions compromeses per part del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat encara no estan en funcionament, fet que
provoca l’aplaçament de la necessària millora de la circumval·lació per fora de St. Esteve i Martorell.
A més, aquestes obres han eliminat el camí de vianants que uneix aquest barri amb Martorell, creant-se un
greu risc per a la seguretat dels vianants que continuen desplaçant-se a peu, intentant salvar o envoltar les
noves rotondes, per anar als seus destins o ocupacions.
D’altra banda, també en aquestes rotondes s’han instal·lat unes barreres de seguretat amb uns suports
metàl·lics (conegudes popularment com “quitamiedos”) que podrien provocar un greu risc per a la seguretat
dels motoristes en cas d’accident, ja que no respecten la decisió presa per la pròpia Generalitat de Catalunya
en el Programa de millora de la seguretat dels motoristes impulsat pel mateix Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Aquest programa contempla mesures com la col·locació de faldons a les
barreres de seguretat, que contribueixen a repartir la pressió en cas de xoc d’un motorista contra els suports
de les biondes, fet que redueix les possibilitats de patir talls o lesions greus a les extremitats.
Així, i tenint en compte les qüestions exposades anteriorment, i que representen un greuge molt important
contra la seguretat de les persones, especialment contra els veïns del Pou del Merli, que es desplacen a
Martorell per fer les seves compres o per accedir als transports públics locals o intermunicipals, la Corporació
Municipal de Sant Esteve Sesrovires reunida en Ple acorda,
1. Instar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així com la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, perquè:
•

Es reconstrueixi a la major brevetat possible el camí de vianants que uneix el barri del Pou del
Merli amb Martorell, eliminat parcialment després de la remodelació de la carretera B-224,
preveient també un carril bici paral·lel. Que es doti a aquest camí d’enllumenat públic que millori
la seva seguretat en horaris nocturns i elimini la seva precarietat anterior.

•

Compleixi els seus compromisos i agilitzi els tràmits i les obres pertinents per tal que totes les
connexions de les rotondes de la carretera B-224 amb l’autopista A-2 a l’alçada del Pou del Merli
estiguin operatives en el menor temps possible

•

Desprogrami com carretera i passi a ser via urbana, el sector de la mateixa que travessa el Pou
del Merli, amb la finalitat d’unir adequadament els sectors d’aquest barri situats als dos costats de
la carretera, introduint millores per a la seguretat de vianants i les senyalitzacions viàries
necessàries.

•

S’instal·lin a les dues noves rotondes de la carretera B-224, a l’alçada del barri del Pou del Merli,
de manera immediata els faldons a les barreres de seguretat o qualsevol altre mecanisme
equivalent.

2. Informar a la Corporació Municipal de Martorell sobre aquest acord per obtenir la seva col·laboració i
participació en els objectius proposats que han de portar a millorar la seguretat ciutadana de les
persones del Pou del Merli i del motoristes que circulen per aquest punt de la xarxa viària.
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