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Sant Cugat es planteja implantar zona verda d'aparcament per reduir l'impacte d'Esade a la
mobilitat
Sant Cugat estudiarà la implantació de l'àrea verda
d'aparcament als barris de l'Eixample Sud i Torreblanca per
reduir l'impacte del campus Esade a la mobilitat. En una
declaració institucional, l'Ajuntament també es compromet a
instar Esade a promoure 'encara més' entre els seus estudiants
l'ús del transport públic i el pàrquing privat del centre
universitari.

La declaració institucional, sorgida d'una moció inicial d'ERC, reconeix que l'arribada d'Esade ha saturat
l'aparcament a l'Eixample Sud i Torreblanca, i ha afectat 'greument' la qualitat de vida dels residents de la
zona. A més, també lamenta que el servei d'autobús llançadora està 'pràcticament buit tot el dia' i que
l'ocupació del pàrquing privat d'Esade sigui molt baixa.
El portaveu d'ERC, Raül Grangé, exposa les propostes per solucionar el problema.
Raül Grangé: Cal estudiar la problemàtica per analitzar la implantació de la zona verda d'aparcament
als barris de l'Eixample Sud i Torreblanca.
La declaració recull estudiar la viabilitat d'estendre l'àrea verda d'aparcament a altres barris amb
problemàtiques de mobilitat similars.
En el torn de precs i preguntes, el portaveu del PSC, Salvador Gausa, ha reclamat la convocatòria urgent de la
comissió de mobilitat després de l'aprovació de la declaració institucional. Gausa n'explica els motius.
Salvador Gausa: A la moció a la qual l'equip de govern dóna suport es diu que Esade ha afectat la
qualitat de vida dels residents i que hi ha mesures que no funcionen.
La tinenta d'alcalde de Mobilitat, Marta Subirà, ha respost a Gausa que, malgrat donar suport a la declaració
institucional, l'equip de govern està en desacord amb la idea que l'arribada d'Esade ha perjudicat la qualitat de
vida dels residents als barris de Torreblanca i l'Eixample Sud. Subirà ha atribuït aquesta incongruència a la
celeritat amb què s'ha negociat el contingut de la declaració amb ERC i, per això, ha matisat el posicionament
de l'equip de govern.
Marta Subirà: Ni a nivel de mobilitat ni d'aparcamet Esade afecta la qualitat de vida dels residents.
Subirà sí que ha admès que mesures del Pla de Mobilitat per l'arribada d'Esade com la nova línia d'autobús i el
pàrquing privat no han funcionat fins ara.
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