Emergència Covid-19 i necessitat augment d’espai públic
pels vianants
La crisi sanitària deguda al Covid-19 ha estat especialment severa en les grans aglomeracions
urbanes, com és el cas de la ciutat de Barcelona a data actual s’han detectat més de 13.000
positius confirmats i més de 5.000 morts (quan se’n haguessin esperat unes 2000).
L’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional establertes amb la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del
Pla per a la transició cap a una nova normalitat, estableix els nous criteris per avançar cap a
la desescalada de les restriccions de mobilitat i l’avançament cap a la recuperació de les
activitats normals de la ciutat que implicaran un augment de la mobilitat de la ciutadania.
Des del punt de vista de salut pública, l’avançament cap a la recuperació de la mobilitat de la
ciutat, ja sigui motoritzada o a peu, en el context actual d’emergència pel Covid-19 comporta
que cal augmentar l’espai públic disponible per als vianants per les raons següents:






La necessitat de garantir el distanciament social i la limitació del contacte entre
persones per evitar el contagi pel virus SARS-CoV2 i evitar les aglomeracions que
puguin fer no respectar la distància de seguretat de 2m entre persones.
Garantir que la ciutat disposa de suficients itineraris i espais segurs per als
vianants, ja sigui com espais de pas, per al passeig o per a la pràctica d’esport. Cal
establir una infraestructura adequada i segura per desplaçar-se a peu i en bicicleta
o en vehicles de mobilitat personal que fomentin un major ús del transport actiu,
ja sigui caminant o en bicicleta. Aquestes actuacions a la vegada comportaran un
increment de la salut de la ciutadania per la realització d’activitat física.
El tancament de carrers al trànsit i la pacificació de l’espai públic comporta una
reducció del número de vehicles motoritzats a la ciutat que a la vegada implicarà
una millora de la qualitat de l’aire de la ciutat. Millorar l’aire que respirem comporta
multitud de beneficis en salut per a la ciutadania i, si s’estableix de manera
permanent a la ciutat, permetrà disminuir a futur la prevalença de
malalties respiratòries que poden ser agreujants pel Covid-19.

Un cop implementades o definides les mesures, caldrà disposar dels mecanismes
corresponents per fer operatiu el tancament de carrers a trànsit, itineraris segurs i el
corresponent control de la via pública.
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