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PROPOSTA PER LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS D’IDEES PER A LA 

RECONVERSIÓ DE LA ZONA DELS CARRERS PINTORS PUGET, RICARDO 

CURTOYS I MARIÀ RIQUER EN ZONA PER A VIANANTS  

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 i 

97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al proper 

ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Per Unides Podem és fonamental el fet de retornar els pobles o nuclis urbans als vianants. 

Una bona qualitat de vida passa necessàriament per eliminar el trànsit rodat dels carrers i 

tornar-los a les persones. En tenim exemples més que sobrats al nostre municipi de com, 

zones que eren fonamentalment carrers transitats per cotxes, han recobrat la seva 

tranquil·litat, la seva esplendor i la seva qualitat de vida en ser reconvertits en zones per a 

vianants, donant, d'aquesta manera, una nova dimensió al propi poble i una vida que abans 

no tenia. 

 

Per nosaltres, que defensem i volem nuclis per a les persones, humanitzats, amb espais de 

lleure, d'esbarjo, de passeig, reconvertir l'estructura urbana actual, pensada pels vehicles 

únicament, en una estructura per a vianants i restringida al màxim pels vehicles, és 

fonamental per millorar i augmentar la qualitat de vida dels nostres pobles i, en 

conseqüència, de les persones.  

 

Actualment, Santa Eulària disposa d'àmplies zones per a vianants, el Passeig de s'Alamera, 

la plaça d'Espanya, la plaça d'Isidor Macabich, el carrer Sant Llorenç, etc, són actualment 

per a vianants, creant un centre urbà molt més assequible i humanitzat. No obstant això, 

creiem que encara podem augmentar aquesta àmplia zona afegint-li els carrers Pintor 

Puget, el carrer Marià Riquer Wallis i el carrer Ricardo Curtoys Gotarredona, així com la 

Plaça que configuren la confluència d'aquests tres carrers. 

 

Al ple del 3 de maig de 2018 ja es va presentar una proposta en aquest sentit per part del 

grup Guanyem Santa Eulària que va ser rebutjada per part de l’equip de govern al·legant, 

entre d’altres coses, la necessitat de places d’aparcament al poble. Això no obstant, el cert 

és que un escàs mes després es van crear 90 places noves a la zona, i amb posterioritat 

més encara a altres indrets del nucli urbà. D’aquesta manera, segons l’Ajuntament, s’han 

creat prop de 1200 noves places que compensen amb escreix les 180 places suprimides 

per dur a terme les actuals zones per a vianants.   
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És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si 

escau, adopció de la següent 

PROPOSTA D'ACORD  

 

1. Convocar un concurs d'idees per convertir els carrers Marià Riquer Wallis, Pintors Puget 

i Ricardo Curtoys Gotarredona, juntament amb la plaça que configuren la confluència dels 

tres, en zona per a vianants, amb restricció del pas de vehicles, permesa només als veïns 

per accés als pàrquings, de manera que aquesta remodelació constitueixi una unitat 

urbanística amb allò que ja està adequat per a vianants.  

 

A Santa Eulària des Riu, 15 de juny del 2021 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Òscar Rodríguez Aller 

Portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 


