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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal 
(Ajuntament de Barcelona): 

 
COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT, en sessió de 22 d'octubre 
de 2009. 

 
(M0711/7872) La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda que, amb 
l'objectiu de pacificar el trànsit al carrer Riera de Sant Miquel i els 
seus voltants i un cop finalitzades les obres al Mercat de la Llibertat, 
aquest esdevingui un carrer amb plataforma única, de prioritat 
invertida, i amb el sentit del trànsit oposat a l'actual, és a dir, de 
muntanya a mar. 
 
 

Des de l’octubre del 2009 està acordada per l’Ajuntament de Barcelona la 
pacificació de la Riera de Sant Miquel. El que es va aprovar no és la 
«peatonalització» de la Riera, sinó la pacificació. Com ja s’ha fet a molts carrers 
de Gràcia.  
 
«Prioritat invertida» vol dir que els vianants tenen preferència sobre els 
vehicles. I el fet d’invertir el sentit del trànsit implicaria que es reduiria moltíssim 
el nombre de vehicles que hi passen. Com ja passa a moltes zones de Gràcia. 
 
Les entrades i sortides de l’escola serien molt més tranquil·les i a les 
classes que donen a la Riera hi hauria molt menys soroll. Soroll que impedeix 
obrir les finestres durant les hores de classe encara que faci calor. També es 
reduiria sensiblement el nivell de contaminació. 
 
Per això demanem que es dugui a terme aquesta pacificació que ja va ser 
acordada fa 3 anys i que va quedar parada i oblidada per l’endarreriment de les 
obres del mercat i pel canvi de govern. 
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Els sotasignats expressem la nostra voluntat que es dugui a terme la 
pacificació de la Riera de Sant Miquel segons l’acord (M0711/7872) adoptat 
per la  COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT del Consell Municipal 
(Ajuntament de Barcelona), en sessió de 22 d'octubre de 2009. 
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