MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR CAVPOBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER A LA CONSERVACIÓ, PACIFICACIÓ I
MILLORA DE L'ACCESIBILITAT AL PARC DE CA N'ORIOL
El parc de Ca n’Oriol representa la gran zona verda periurbana de la nostra ciutat.
Històricament ha estat un lloc molt visitat i utilitzat per la ciutadania com a zona de
lleure, tant per a pràctiques esportives com per trobades festives, passejades o de
reunió. Tanmateix, el parc encara conserva una part d’activitat agrícola que conviu i es
complementa perfectament amb les activitats lúdiques.
El creixement de la població i la incorporació de nous equipaments dins del mateix
parc han comportat un increment molt important dels usuaris i un deteriorament de la
qualitat ambiental del parc.
En l'actualitat, a l'interior del parc hi ha l'Escola del Bosc, l'Escola del Liceo Politècnic,
l'Institut de l'Estatut i el Club de petanca Santa Rosa.
Aquests nous equipaments, a excepció de l'institut que te l'accés per l'Avinguda de
l'Estatut, han provocat un increment de trànsit de vehicles totalment incompatible amb
la sostenibilitat del parc, a banda de suposar un perill pels vianants, especialment pels
alumnes de les dues escoles que tenen l'accés pal camí de Ca n'Oriol.
Degut a la falta d'aparcament senyalitzat dins del parc, els vehicles estacionen als
vorals del camí, a l'interior de les zones habilitades per pràctiques esportives o al
davant de la masia sense cap ordre.
Aquest caos es veu incrementat pels vehicles que accedeixen pel carrer Camil
Flammarion, que tampoc disposa de cap cadena ni dispositiu de tancament, permetent
l'accés per la part posterior de la masia i provocant un trànsit de vehicles
incomprensible en l'interior d'un parc d'aquestes característiques.
Els caps de setmana no disminueix aquest trànsit per l’afluència de famílies que
celebren festes, la pròpia activitat del club de petanca i, especialment, per les
celebracions multitudinàries d'entitats de la ciutat.
Entenent que el Parc de Ca n'Oriol és la zona verda més important de la ciutat, i que el
seu principal actiu es el de ser la principal zona de lleure i esbarjo per a tots i totes les
rubinenques, creiem que és totalment incompatible l'accés de vehicles motoritzats en
tot el perímetre del parc.
Tanmateix, un dels accessos habituals al parc és el que està situat al carrer Mallorca,
a l'alçada de la font de Ca n'Oriol. Aquest camí s'ha consolidat en el temps per la
utilització d'una gran part dels usuaris, especialment els alumnes de les altres dues
escoles del barri, l'Escola Teresa Altet i l'Escola d'Educació Especial de Ca n'Oriol.
Aquest accés no ha estat mai senyalitzat ni s'ha tingut cura de la seva conservació, i
això ha provocat que en alguns trams presenti importants desnivells per l'efecte de les
pluges i la pròpia erosió provocada pel trànsit de persones.
Per la històrica utilització del camí de molts residents del barri, molts d'ells persones
d'edat avançada, i la proximitat de les dues escoles, una d'elles amb alumnes amb
discapacitats físiques, creiem necessari condicionar aquest accés adaptant-lo a
persones amb mobilitat reduïda i senyalitzant-lo correctament.

Creiem que aquestes dues accions no són incompatibles amb futurs projectes que es
puguin impulsar des de l'Ajuntament, però sí urgents per poder pacificar l'espai
prioritzant els vianants i garantint l'accés a totes les persones sense excepció.
Per tots aquest motius exposats, des de l'Alternativa d'Unitat Popular es proposen els
següents acords:
1. Restringir l'accés de vehicles motoritzats, excepte autoritzats, abans de final del
present any i de manera definitiva a tot l'interior del Parc de Ca n'Oriol, habilitant
sistemes de tancament i senyalització en els següents accessos:
 Camí de Ca n'Oriol a l'alçada del carrer Miquel Gomita.
 Final del carrer Camil Flammarion a l'alçada de l'estació de control ambiental.
2. Arranjar l'accés, abans del 31 de març del 2016, del camí situat al carrer Mallorca,
al costat de la font de Ca n'Oriol, adaptant-lo a persones amb mobilitat reduïda
mitjançant un recorregut que acompleixi els requisits d'accessibilitat universal.
3. Incloure la partida econòmica necessària en els pressupostos del proper any 2016 i
designar la responsabilitat tècnica que pertoqui per executar el projecte.
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