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Actualitat

Els carrers Baixada de Palau i Caldes (entre Puigverd i Racó)
esdevindran vies de plataforma única

Dimarts 27 de gener de 2009

Les obres de remodelació del carrer Baixada de Palau i del tram del carrer de Caldes
situat entre els carrers Puigverd i Racó, per convertir-los en via de plataforma única,
s’adjudicaran en les properes setmanes. Les actuacions consistiran en la
remodelació dels paviments i voreres d’ambdós carrers, suprimint les barreres
arquitectòniques existents i, a més, en la reposició dels serveis de clavegueram i
aigua de les vies. 

Amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques, gràcies a les voreres de poca
alçada, es pretén aconseguir una priorització del vianant en front del vehicle i una
millora dels nivells de seguretat als carrers on s'hi intervé, tal i com ja s’ha fet a
altres vies com el carrer Nou o el carrer de la Mina.

Les actuacions, que es preveu que comencin a finals del mes de març, “formen
part del Pla d’Accessibilitat del nucli antic del municipi, i es financen en part
per la Fundació ONCE”, tal i com ha apuntat el regidor de l’Àrea de Territori,
Aleix Canalís. Així, dels 228.000 euros de pressupost inicial per a les obres de la
Baixada de Palau, l’ONCE en finançarà 98.000, mentre que dels 186.000 euros
previstos per a finançar l’actuació al carrer Caldes, la Fundació ONCE en
subvencionarà 43.000.

Tal i com ja es va fer el passat 21 de gener amb els veïns del carrer Baixada de
Palau, es preveu que a mitjans de febrer es porti a terme una reunió entre
l’Ajuntament i els veïns del carrer de Caldes, per explicar-los el projecte.

Afectacions al trànsit

Els treballs que es portaran a terme al carrer Baixada de Palau comportaran que
s’hagi de restringir completament el trànsit rodat a la via mentre durin les obres.
Així, els vehicles es desviaran pel carrer de Canyelles, que s’habilitarà
provisionalment com a carrer de doble sentit de circulació.

En el cas del carrer de Caldes, les afectacions al trànsit seran menys importants, ja
que, tot i que es tallarà una part de la via, el trànsit es podrà desviar pels carrers
adjacents.

Es preveu que ambdues intervencions finalitzin abans que acabi el mes de juny.
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