MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER LA CORRECTA
SENYALITZACIÓ A VALLDOREIX

1.
Atès que Valldoreix és un poble amb dues sortides i entrades clares, tres si
contem amb el Camí de la Salut i que la senyalització urbana d’orientació és una
necessitat social i econòmica, a més de complir una funció fonamental d’orientar i
facilitar els desplaçaments de la ciutadania.
2.
Atès la situació estratègica del poble, situat al marge de la carretera principal
de pas a l'autopista o cap a altres municipis.
3.
Atès que no està acabat de desplegar el pla de mobilitat que hi ha dissenyat
per al poble i que una bona planificació de la senyalització millora la mobilitat de les
persones per les vies públiques, afavoreix la sostenibilitat i propicia un ús més racional
de la xarxa viaria urbana.
4.

Atès la morfologia urbana que tenim en la vila

5.

Atès que hi han diferents barris a Valldoreix.

6.
Atès que per els visitans hi ha una dificultat per sortir de la Vila i que la
senyalització és un servei públic d’informació i un mitjà per assegurar el millor trajecte
entre un punt d’origen i una destinació.
7.
Atès que no hi ha ni una senyalització indicant les diferents sortides de
Valldoreix cap a l'AP7, Barcelona, els túnels de Vallvidriera, Mirasol, Sant Cugat, C58
o Rubi. Solament les situades en la carretera de la Floresta (prop de l'entrada dels
túnels) o en el Passeig d´Olabarría. I que la mobilitat urbana requereix una
senyalització clara, correcta i entenedora de la direccionalitat.
8.
Atès que el objectiu de la senyalització és donar una informació correcta i
eficaç als usuaris.
Proposem els següents acords:
1.

Que se senyalitzin els diferents barris de Valldoreix.

2.

Que se senyalitzin les diferents sortides de Valldoreix.

3.

Que se senyalitzin les principal vies i els municipis veïns.

4.
Que les senyalitzacions es realitzin amb continuïtat gràfica i semiòtica en tots
els punts de decisió de l’itinerari fins arribar a la destinació assenyalada.
5.
Que totes aquestes senyalitzacions es debatin prèviament a la Taula de
Mobilitat.

