Els comerciants presents a la reunió de valoració de la peatonalització de l’Eixample Morató

MANIFESTEM:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

La nostra total disconformitat amb la nova requalificació de la zona de
l’Eixample Morató (Plaça dels Màrtirs i adjacents) com a “zona peatonal”.
Que és una zona de petits comerços de compra quotidiana i no un espai per
anar de compres.
Que ha esdevingut molt difícil accedir al barri des de les peatonalitzacions i
canvis de direccions i que s’ha accentuat la barrera psicològica entre el Passeig i
l’Eixample i la percepció d’aïllament.
Que per declarar “zona peatonal” no n’hi ha prou en tancar i senyalitzar.
Que no s’ha sabut escoltar la opinió de les persones afectades per aquests
canvis.
Que des de la seva implantació tot el barri ha patit una disminució del
moviment de persones.
Que fem responsable de les pèrdues de les nostres botigues a aquest
Ajuntament.
Que l’Ajuntament ha convertit la zona no en peatonal, sinó en zona deserta.
Que hi han moltes queixes per les càmeres de”seguretat” que espanten i
dissuadeixen.

Per aquests motius, SOL·LICITEM:
•
•
•
•
•
•
•

Que es torni al punt d’origen de recuperar la zona a la circulació i que s’iniciï un
debat sobre el model amb el consens de totes les parts.
Que el carrer Bisbe Casadevall sigui una entrada directa a la Plaça dels Màrtirs
Que el carrer de la Misericòrdia sigui o be de doble circulació o d’accés des de
el carrer Nou.
Que es retirin les càmeres i les senyals dissuassòries.
Que hi hagi una zona d’aparcament gratuïta i una zona blava més econòmica
Que es potenciï des de aquest Ajuntament la Plaça dels Màrtirs, i els seus
voltants.
Que les persones que han decidit uns canvis que no havia sol·licitat ningú es
passegin per aquesta “zona peatonal” i coneguin de primera mà les
conseqüències dels seus actes.

