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A LA MESA DEL PARLXAÍÈNY ^ ' 
j 

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Car
les Castillo Ros i que, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan
çar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els talls viaris per 
les concentracions reiterades a l'Avinguda Meridiana de Barcelona , 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Interior, amb el text se
güent: 

Exposició de motius 

Des de fa més de 120 dies, un grup de persones pertanyents a diferents 
col·lectius partidaris de la secessió de Catalunya respecte de la resta d'Espanya 
es concentren a la confluència de l'Avinguda Meridiana amb el carrer de Fabra i 
Puig, a Barcelona. La concentració suposa el tall del trànsit d'aquesta artèria 
viària fonamental per la mobilitat pública i privada que és l'Avinguda Meridia
na, i també afectacions viàries en carrers adjacents durant, aproximadament, 
dues hores al dia. També cal desviar diàriament línies d'autobusos urbans i 
interurbans, amb el cost econòmic associat que suposa per l'Ajuntament de 
Barcelona 

Es produeixen també, segons han manifestat els comerciants de la zona, afec
tacions al nivell de facturació de comerços i establiments de restauració pro
pers a la conceritració diària, a més de les evidents molèsties a les persones 
que es desplacen en Vehicle privat per entrar o sortir de la ciutat, per la mobili
tat interna del barri, i els impediments que suposa per transportistes i reparti
dors. : 

El nombre d'assistents a aquestes concentracions, tot i que variable, ha anat 
decreixent paulatinament fins a situar-se en unes desenes de persones. 

Existeixen reiterats informes negatius de la Guàrdia Urbana de Barcelona que 
han estat tramesos al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest, malgrat tot, inexplicablement es nega a indicar als organitzadors una 
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ubicació alternativa per a fer compatible el dret de manifestació, que innega
blement els assisteix, amb la resta de drets que cal ponderar. 

Darrerament s'han produït incidents amb conductors que volien circular per 
l'avinguda Meridiana, amb alguns comportaments agressius, així com també 
situacions de tensió per la convocatòria de concentracions contra l'esmentat 
tall viari. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar pre
senta la següent: 

El Parlament de Catalunya Insta el Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya a indicar amb caràcter immediat als organitzadors dels talls diaris 
de l'Avinguda Meridiana una ubicació alternativa dins la mateixa ciutat de Bar
celona on puguin celebrar les seves concentracions diàries, que faci raonable
ment compatible el dret de manifestació amb la resta de drets que cal ponde
rar. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020 

Proposta de resolució 

Eva Granados Cfaliano 
Portaveu del GP PSC-Units 

CSfle^^arífillo Rosigue 
DLei^mt del GP PSC-Units 

Ferran Pedtkt i Santos 
Portaveu adjunt del CP PSC-Units 
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