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L’H estrena
infraestructures
per als vianants
euros, 500.000 dels quals són
aportacions d’altres administracions.
Pel que fa al Metro, s’ha obert
el nou vestíbul de l’estació de Can
Vidalet, a la Línia 5, construït per la
Generalitat amb una inversió de 8,6
milions d’euros. Aquest nou accés
pel carrer de la Maladeta té 300 m2
i està adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda, amb ascensors
del carrer al vestíbul i del vestíbul
a les andanes, i amb andanes més
baixes. El projecte, que van inaugurar el conseller Joaquim Nadal i les
alcaldesses de L’H, Núria Marín, i
d’Esplugues, Pilar Díaz, ha permès
urbanitzar l’entorn amb voreres més
amples. Ara, se seguirà urbanitzant
tot el carrer de la Maladeta.
La Generalitat també ha invertit
512.000 euros a posar en funcionament l’ascensor que permet accedir
al pont sobre les vies de l’avinguda
de Josep Tarradellas, sense pujar
escales. Així es millora la comunicació entre Can Serra i el Centre, i es
facilita l’accés a l’entrada de l’estació
del Metro de Rambla Just Oliveras
(Línia 1) que es troba a l’altra banda
de les vies. # r .

La passarel·la que uneix els parcs de les Planes i Can Cluset està oberta al públic

gabriel cazado

L’Hospitalet ha estrenat en l’últim mes tres infraestructures
que faciliten la mobilitat de la
ciutadania: una passarel·la que
uneix els parcs de les Planes
i de Can Cluset per sobre de
l’avinguda d’Isabel la Catòlica,
el nou vestíbul de l’estació Can
Vidalet del Metro i un ascensor
per accedir al pont sobre les vies
a l’avinguda de Josep Tarradellas.
La passarel·la entre els parcs de
la Florida i Can Serra està destinada
a vianants i a ciclistes i suposa un
pas més en el traçat de l’anomenada Cornisa Verda, és a dir, un corredor projectat per l’Ajuntament que
unirà tots els parcs de la ciutat, des
de la Torrassa fins a Can Buxeres.
Aquest nou pas és un pont de 4
obertures construït sobre tres pilars
i dos estreps que creua l’avinguda
d’Isabel la Catòlica. Té una longitud
de 56 metres i una amplada de
4,86. L’accés es fa per mitjà de rampes i escales. La seva construcció
s’ha aprofitat per eliminar el magatzem que hi havia al parc de les Planes i per enjardinar-ne l’entorn. Tot
plegat ha tingut un cost de 800.000
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Passarel·la entre les Planes i Can Cluset

Les autoritats, al nou vestíbul de Can Vidalet i ascensor a l’avinguda Josep Tarradellas

