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Instal·lació de les escales
mecàniques a Can Serra
Entraran en funcionament al final d’aquest any
Millorar l’accessibilitat de Can
Serra és un dels objectius principals del pla de millora elaborat per al barri. La instal·lació
d’escales mecàniques per tal
de salvar la diferència de cota
que hi ha a la zona és la base
del projecte.
Els primers trams de les escales mecàniques ja s’han començat a instal·lar i és previst
que cap a finals d’any entrin en
funcionament els deu trams.
Les escales mecàniques s’instal·len a dues zones: a l’avingu
da de Can Serra i al carrer de Peníscola. Les escales de l’avinguda
enllaçaran aquesta via, a l’alçada de
la plaça de la Carpa, amb el parc
de Can Cluset. En aquesta zona s’hi
ubicaran tres trams.
En el cas de Peníscola, un tram
d’escales salvarà el pendent d’a
quest carrer a la part del darrere de
l’edifici del carrer del Molí número
7. També s’instal·larà un ascensor,
segons es va acordar amb els veïns,
perquè tècnicament és impossible
fer una rampa per salvar el gran
desnivell que hi ha la zona en el poc
espai disponible.
El projecte preveu la instal·lació
d’escales mecàniques de doble sentit de circulació (excepte en el tram
que toca a la plaça de la Carpa, on
només seran de pujada), la urbanit
zació i renovació del mobiliari urbà
de l’entorn i la derivació i l’arranjament del clavegueram i de la infraes
tructura de companyies de servei
afectades. També estableix la construcció de noves rampes adaptades
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Núria Marin i Fernanda Sánchez, amb els veïns

El parc de Can Cluset
millorarà l’accessibilitat
i ampliarà els usos
Espai per a jocs infantils i nou mobiliari urbà
En el pla d’actuacions de millora
de Can Serra figura la remodelació de la plaça de la Carpa, que
s’ha iniciat un cop finalitzades
les obres de l’aparcament soterrani. L’actuació integral a la
plaça és fruit del consens entre
Ajuntament, les entitats i els
col·lectius del barri.
La nova plaça serà totalment
accessible. Segons el projecte, la
diferència de cota entre les diverses àrees se superarà amb rampes suaus. El CEIP la Carpa tindrà
accés directe a la plaça mitjançant
una rampa. La nova Carpa guanyarà
en nombre d’arbres, que se situaran
a la zona exterior de la plaça i a una
de les ales, que té una cota més elevada que l’espai central. Aquest continuarà sent una zona dura apta per
a la realització d’actes ciutadans. A
l’altra ala de la plaça, on abans hi
havia les pistes de petanca, es farà
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Un tram d’escales abans de la seva instal·lació

i la millora dels vials existents actualment en el tram de l’avinguda de Can
Serra en el qual s’actuarà. Els deu
trams d’escales mecàniques i l’ascensor “suposaran un canvi radical en la
qualitat de vida dels veïns”, segons
ha dit el tinent d’alcalde d’Urbanisme,
José Antonio Molina.

Les escales estaran dotades dels
més moderns sistemes de seguretat.
Segons Molina, és un sistema d’autoregulació que entra en funcionament
en cas de parada no accidental, “el
sistema comprova que l’escala està
en perfecte estat i que no hi ha ningú
i torna a posar-se en marxa”. # r .

una pèrgola amb algun tipus de vegetació que faci ombra. En aquesta
zona no es poden plantar arbres per
què és la coberta de l’aparcament.
La reordenació de la plaça afectarà
una super fície de 7.500 metres
quadrats.
La primera tinenta d’alcalde Núria Marín ha manifestat que “el pro
jecte de la Carpa és un dels que
ha comptat amb més participació
ciutadana. Al final tindrem un espai
polivalent, per a diversos usos i per
a diversos col·lectius”.
D’altra banda, el parc de Can
Cluset també se sotmetrà en els
pròxims mesos a obres de remode
lació que milloraran l’accessibilitat i
li donaran més usos. Entre les actuacions previstes hi ha la instal·lació
de jocs infantils, la instal·lació de les
pistes de petanca, l’arranjament
de camins i la millora del mobiliari
urbà. # r .

