Convocatòria de premsa: 18m, 11h al PG. De Gràcia

Concentració agredolça lúdica i reivindicativa. Es manté el perill
al Passeig de Gràcia per als vianants amb discapacitat i els nens
Les obres de Pere IV segueixen el mateix tipus d’urbanisme
La Plataforma Carrers per a tothom denunciarà la manca de
solucions practiques per part de l’ajuntament actual i anterior.
A Barcelona i a la majoria de poblacions cada cop més el vianant
es troba en perill sota la premissa dels carrers sense voreres com
a espai compartit.
Barcelona, 16 de març de 2017
Els carrers amples sense voreres o senyalització de les zones de vehicles posen en greu perill a
les persones cegues, els nens, les persones grans o les que tenen discapacitat intel·lectual i
d’altres col·lectius que no perceben quan es troben en zona de vehicles
El PG. De Gràcia és un cas flagrant al qual, el carril de servei per on passen taxis, bicicletes,
vehicles de càrrega i descarrega entre d’altres està integrat a la vorera.

La Plataforma Carrers per a tothom, formada per 10 entitats, farà visible la seva indignació per
la manca de solucions practiques per part de l’ajuntament actual i de l’anterior. També
reivindicarà que a Barcelona i a la majoria de poblacions es segueix la mateixa línia
d’urbanisme i cada cop s’està posant més en perill al vianant sota la premissa dels carrers
sense voreres com a espai compartit.

Les decisions del grup de treball que es va crear a la ciutat hamb entitats i tècnics municipals
s’estan ignorant i carrers amplis i amb trànsit de vehicles com el de pere IV s’han urbanitzat
també amb plataforma única.

Es preveu una concentració de persones amb tot tipus de discapacitats i famílies amb nens que
mostraran pancartes en diversos idiomes. Els assistents es faran seu el carril de servei
recobrint-lo amb papers d’embalar. S’hi escriuran lemes i dibuixaran senyals de perill.

Es repartiran xocolatines en forma de rajoles del PG. De Gràcia i de les que contenen la flor de
l’eixample. Simbolitzaran la part dolça de les fites teòriques aconseguides. La part agre es
simbolitzarà repartint llaminadures en forma de totxo per a construir i de senyal de perill per
tal de visibilitzar que a dia d’avui “ens l’hem de menjar” ja que no s’ha aplicat cap solució en la
pràctica.

A continuació es llegirà un manifest contundent que signen totes les entitats de la plataforma i
que rep també el suport de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, CCOO, el
consell de la joventut, entre d’altres.

Es preveu l’assistència de representants d’ERC, la CUP i Ciutadans.
Consulteu el manifest i les entitats que el signen al web www.carrersperatothom.cat

Dades de la convocatòria
Data i hora: Dissabte 18 a les 11h. Pg. De Gràcia, davant el Palau robert.
Es podran obtenir imatges (demanem cura amb els nens).
Contactes per als mitjans: Meritxell Aymerich, responsable de comunicació – 696209444
Joan Heras, portaveu de la plataforma – 605340723
Alba Mestres, portaveu de la la Plataforma: 639554175
José Ángel carrey, portaveu de la Plataforma: 608038822
Correu: carrersperatothom@gmail.com
Twitter: @CarrersxTothom
Facebook: Plataforma carrers per a tothom
Més informació a www.carrersperatothom.cat
www.webacic.cat

