Veray: ?Millor mobilitat és sinònim
oportunitats, igualtat, cohesió i integració?
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La candidata Popular a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, ha visitat avui el barri de Montilivi,
on ha explicat les seves propostes per millorar la mobilitat a la ciutat. En aquest sentit, Veray ha
dit que "millor mobilitat és sinònim de més oportunitats, igualtat, cohesió i integració".
La candidata Popular ha assegurat que "no podem perdre de vista que la mobilitat incideix i afecta
la vida quotidiana de les persones", i seguidament ha afegit que "si volem seguir avançant, cap a
un model de mobilitat més sostenible és necessari comptar amb tothom, definir les accions a fer de
manera global i integrada i, alhora, actuar en el mateix moment en diferents àmbits".
Per Veray "en aquests últims anys en termes de mobilitat s'ha invertit de manera desequilibrada a
la ciutat, tant pel que fa a àmbits com pel que fa als barris".
En aquest sentit, la líder Popular ha explicat les seves propostes en aquesta matèria més importants
com per exemple el "compromís ferm de revisar, millorar i modificar, horaris, freqüències i rutes
de les línies de bus de la ciutat per tal d'adaptar-les a les necessitats actuals de la ciutadania". Per
Veray "és impossible que la ciutadania utilitzi el transport públic, bus, si els horaris de les línies no
coincideixen amb els seus hàbits i necessitats".
Veray ha explicat que han rebut moltes queixes en relació a la manca de puntualitat del bus en
algunes línies, fet al qual la líder Popular s'ha referit dient que "entenc les queixes i les
comparteixo i per això em pregunto: Com pot ser que Girona no tingui cap carril bus que permeti a
aquest transport circular de manera fluïda?".
Una de les altres propostes dels Populars és una aposta clara per la construcció d'aparcaments
dissuasoris a les entrades de la ciutat, "uns aparcaments que, a part de condicionats
urbanísticament, estiguin ben connectats amb serveis de transport públic- bus i Girocleta- perquè si
no serveixen per reduir el nombre de vehicles que entren cada dia a la ciutat, i aquest és l'objectiu
d'aquests aparcaments".
Veray també s'ha referit al manteniment de les infraestructures i en aquest sentit ha explicat que
"ens comprometem a millorar el manteniment de l'asfaltatge dels carrers de la ciutat i de la xarxa
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de carrils bici", així com que "ens comprometem en invertir de manera decidida en la renovació de
la flota d'autobusos i la millora de les parades".
Finalment, la candidata Popular s'ha referit a l'accessibilitat en aquest àmbit i s'ha compromès a
"treballar per millorar-la tant en la mobilitat en transport públic com en vehicle privat o a peu", i
en aquest sentit ha insistit en el fet que "cal sensibilitzar més i millor a tota la ciutadania perquè
respectin les places d'aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda", i a la seguretat vial sobre
la que considera que "és necessari incrementar, sobretot en els centres educatius, l'educació sobre
seguretat vial així com sobre mobilitat en general".
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