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Millorem les normes d’accés
a l’illa de vianants de la Platja.

Ajuntament

Calafell

calafellimagina

L’Ajuntament posa en mar-
xa aquesta Setmana Santa
diverses millores en el fun-
cionament de l’illa de via-
nants del nucli de la Platja.
Les millores tenen l’objectiu
d’accentuar el caràcter de
zona reservada al trànsit a
peu, però “oferint al ma-
teix temps solucions per
a les necessitats d’accés
rodat dels residents i de
l’activitat econòmica”, se-
gons el tinent d’alcalde de
Via Pública, Enric Vaqué. Les
novetats són aquestes:

–L’accés és lliure de 7 a 11
hores del matí.

–La càrrega i la descàrrega
es podrà fer en aquest hora-
ri i aturant-se a l’espai com-
prés entre la confraria de
pescadors i el carrer Mallor-
ca. Els vehicles no poden
superar els 3.500 kilos. Fora

de l’horari establert i/o si se
supera el pes permès, caldrà
descarregar als espais senya-
litzats dels voltants de l’illa
(vegeu el plànol del revers).

–Els propietaris d’habitatges
establiments i places de pàr-
quing situats dins de l’illa,
tindran accés lliure en tot
moment. La Policia local
podrà tallar l’entrada en cas
d’aglomeracions de gent.

–Per poder accedir a l’illa,
caldrà usar un comanda-
ment. Els llogaters hauran
de reclamar-lo als propietaris
dels seus pisos o locals.

–Els veïns del sector com-
prés entre els carrers Sant
Pere i Mallorca hauran d’en-
trar per l’accés de Sant Pere.
Els del sector Carme-Mont-
serrat, pel carrer del Carme.

–L’estacionament dins de
l’illa és prohibit. Residents i
comerciants podran aturar
el vehicle el temps impres-
cindible per descarregar pa-
quets, deixar familiars...

Una illa de vianants és un es-
pai pensat bàsicament pels
que van a peu. Però les ne-
cessitats de les persones que
hi viuen i de l’activitat econò-
mica fan necessari que, en
certs moments i circumstàn-
cies, hagi de ser possible la
circulació de vehicles. Trobar
l’equilibri és la clau de l’èxit
d’una illa de vianants.

Amb aquest objectiu, us pre-
sentem un seguit de millores
en la normativa que regula
el funcionament de l’illa de
vianants de la Platja de Cala-
fell. Som conscients que, en
aquest tema, no ens n’hem
acabat de sortit mai del tot.
Per això, us demano no ja la
comprensió per les restric-
cions imprescindibles, sinó
la vostra col·laboració perquè
la normativa que us fem a
mans tingui èxit.

Crec que les millores tenen
en compte tots els interessos
i necessitats que conflueixen
a l’illa de vianants i l’únic que
cal, per fer-les reeixir, és que
cada usuari de la zona obser-
vi un mínim de respecte pels
drets de la resta.

JOAN M. TRIADÓ
L’Alcalde

Amb l’ajut
de tots.

per obtenir un
comandament

Per obtenir el comanda-
ment d’accés, us haureu
d’adreçar a l`Àrea de Via
Pública de l’Ajuntament
(c/ Sant Pere, 29-31), amb
els documents que acre-
ditin que en teniu dret.
Del 15 al 18 de març hi
haurà una campanya per
lliurar els comandaments,
amb horari extraordinari
de 9 del matí a 7 de la tar-
da. Si necessiteu qualse-
vol informació podeu tru-
car a l’Equip Blau al telè-
fon 977696061



977696061
via directa amb calafellimagina

dilluns de 9 a 14 h
de dimarts a diumenge 9 a 19 h
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Illa de vianants de la Platja de Calafell.
Nova organització de la circulació
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