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Inici de les obres al carrer de Baixada de Palau

Comencen les obres per convertir el carrer de Baixada de Palau en
via de plataforma única

Dijous 2 d'abril de 2009

Les obres per convertir en via de plataforma única el carrer de Baixada de Palau han
començat aquesta setmana. L’actuació consistirà en la remodelació del paviment i
les voreres del carrer, suprimint les barreres arquitectòniques existents, i en la
reposició dels serveis de clavegueram i aigua.

Amb aquesta actuació es pretén aconseguir una priorització del vianant en front del
vehicle, així com també una millora dels nivells de seguretat al carrer. L’empresa
Servial Obres i Serveis és l’encarregada de dur a terme els treballs, que formen part
del Pla d’Accessibilitat del nucli antic del municipi. Dels 228.000 euros de
pressupost inicial que tenen les obres, la Fundació ONCE en finançarà 98.000. Es
preveu que les obres finalitzin el proper mes de juliol.

Afectacions al trànsit

A causa dels treballs que s’estan realitzant al carrer de Baixada de Palau, el trànsit
de vehicles en aquesta via, entre entre el carrer de l’Ermot i la plaça Mestre
Gelonch, romandrà tallat mentre durin les obres.

Com a conseqüència de l’actuació, el carrer de Canyelles, única via d’entrada i
sortida a la zona, continua sent de doble sentit, donant preferència de pas als
vehicles que entren des del carrer de Sant Llorenç sobre els que hi surten, però s’hi
ha prohibit expressament la parada i l’estacionament en ambdós costats del carrer.

A més, cal assenyalar que el carrer de Sant Sebastià s’ha habilitat com a via d’un sol
sentit, en aquest cas de baixada, mentre que el carrer de l’Ermot passa a ser de
pujada.

D’altra banda, i durant aquests mesos, el carrer de Sant Iscle serà un carrer sense
sortida, i només s’hi podrà accedir des del carrer de l’Església.
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