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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE 

SANTA EULÀRIA DES RIU EN RELACIÓ AMB LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE 

L’AVINGUDA DE CAP MARTINET DE JESÚS. 

 

 

La pandèmia de la COVID-19 és un important toc d’atenció. El nostre món no tornarà a 

ser el mateix, ni les nostres ciutats i els nostres pobles tampoc. Però la crisi pot ser 

segurament una oportunitat per construir societats i ciutats millors i més sostenibles.  

 

La pandèmia, i les restriccions a les quals ens hem vist obligats, ens han donat temps per 

reflexionar i pensar en solucions a llarg termini mentre ens trobem en un gran problema a 

curt termini.  

 

Determinar quin son els tipus de canvis que hem de fer als nostres pobles i a les nostres 

ciutats per garantir impactes beneficiosos per a la salut a llarg termini, és ara una tasca que 

s’ha de fer, encaminada a garantir nuclis de població més saludables i sostenibles. 

 

La pandèmia ha canviat hàbits de vida i també ha creat noves necessitats. La població surt 

més al carrer per desenvolupar activitats que fins ara quedaven reduïdes en algunes 

ocasions a espais tancats com és la pràctica d’esports, així com mantenir un cert 

distanciament entre les persones, és també una necessitat per garantir la propagació de 

contagis. Els establiments de restauració necessiten també espais més amplis pel servei als 

usuaris i els comerços per motius de control d’aforaments, necessiten espais exteriors on les 

persones puguin mantenir ordenadament i amb un cert distanciament les cues. 

 

Evidentment, dur a terme tots els canvis necessaris i convenients que requeriran les nostres 

ciutats i pobles, no serà una tasca fàcil i ràpida, però si emprendre aquelles actuacions que 

es puguin anar assolint d’una forma sostenible, ha de ser el repte de qualsevol governant. 

 

El poble de Jesús, ha estat un poble que durant molt de temps ha estat castigar pel flux de 

tràfic rodat d’un costat a l’altre del poble i que alguns carrers com és l’avinguda de Cap 

Martinet, hagi estat una via molt transitada. Evidentment ara, i a la vista de les noves 

necessitats provocades per aquesta pandèmia, ha quedat patent les mancances d’aquesta 

via, igual que segurament moltes altres, per una millora accessibilitat de les persones. 

 

També és cert que la posada en funcionament de la nova variant de Jesús ha de suposar 

pel poble, una reducció del tràfic rodat a les principals vies i que carrers com és aquesta 

avinguda es pugui humanitzar i retornar pel gaudiment de la ciutadania enfront de l’abús del 

pas dels vehicles i elements de transport. 

 

Mobiliari urbà, voreres estretes, aparcaments per a vehicles, zones de càrrega i 

descàrrega... són els elements típics que provoquen l’existència de manca d’espai per a 

caminar o circular en bicicleta, a més a més d’altres problemes de mobilitat per a les 

persones, sobretot d’aquelles que tenen necessitats especials. 
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Recentment també es va procedir a la millora del ferm d’aquesta via i el nou asfaltat ha 

deixat els passos de vianants a la mateixa altura que el ferma del carrer, la qual cosa 

provoca un augment de la velocitat dels vehicles amb el consegüent perill que això suposa 

pels vianants. 

 

A la vista de tot això, el grup municipal socialista presenta la següent proposta d’acord: 
 

1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda dur a terme una actuació a l’avinguda de 

Cap Martinet per a la millora de l’accessibilitat de les persones, que inclogui almenys: 

eliminació d’elements de mobiliari urbà que impedeixin el pas a vianants, millora de 

l’amplària de les voreres, traçat d’un carril bici, elevació dels pas de vianants, reducció de la 

velocitat màxima dels vehicles, entre d’altres. 

 

 

Santa Eulària des Riu, 16 de març de 2021 

 

 

 

 
Vicente Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 
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