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Una passarel·la unirà
Can Cluset i les Planes
Una passarel·la elevada unirà
els parcs de les Planes i de Can
Cluset, a Can Serra, permetent
així superar la barrera que representa l’avinguda d’Isabel la
Catòlica.
El pont elevat tindrà cinc
metres d’amplada per 25 de
longitud. Serà totalment accessible ja que els accessos es faran a través de rampes. La passarel·la anirà paral·lela al pont de
les vies de la Renfe i amb un metre
de separació aproximadament. Les
obres començaran aquest any i duraran quatre mesos.
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Inversió d’1,2
milions d’euros
per millorar
la via pública
L’Ajuntament ha destinat 1,2
milions d’euros durant el 2005
per tal de millorar la via pública
amb actuacions com la pavimentació de carrers o l’eixamplament de voreres i la recuperació de petits espais degradats. Les intervencions formen
part del pla 2004-2005 de millora dels barris.
Les obres es duen a terme
de manera continuada, això suposa que amb el començament de l’any 2006 es posarà
en marxa un altre pla de millora dels barris amb petits projectes que aportaran beneficis
a la ciutadania. Els projectes es
coordinen amb les regidories de
districte, que canalitzen els suggeriments o peticions del veïnat. A
més, les obres s’executen segons
les pautes d’accessibilitat adoptades a la ciutat per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques.
# REDACCIÓ
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Ajudes per a
la instal·lació
d’ascensors
Des que l’any 2004 l’Ajuntament va obrir el procés per donar ajuts econòmics destinats a
la instal·lació d’aparells elevadors, s’han col·locat un total de
120 ascensors i hi ha 36 expedients en tràmit. Durant aquest
temps, el consistori ha donat ajuts
per un import total de 745.421 euros. 228.430 euros corresponen a
aquest exercici. Les actuacions
afecten 1.794 habitatges.
L’ajut que ofereix l’Ajuntament
consisteix en una subvenció a fons
perdut del 15% de les obres per a
la instal·lació d’aparells elevadors
amb un límit màxim de 7.800 euros. La Generalitat també dóna
ajuts que se sumen als de l’Ajuntament. # REDACCIÓ
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La nova passarel·la és una de
les peces clau en la construcció de
la Cornisa Verda, un projecte inclòs
en el document 21 projectes per al
segle XXI, que connectarà el parc
de la Torrassa i el de Can Buxeres
passant per l’avinguda de Catalunya i els parcs de les Planes i Can
Cluset, a través d’una via verda. Segons el tinent d’alcalde d’Urbanisme, José Antonio Molina, “fins ara
existeixen dos punts especialment
conflictius per donar continuïtat a la
Cornisa Verda, que són les avingudes d’Isabel la Catòlica i del Torrent
Gornal. La passarel·la servirà per su-

perar un d’aquests obstacles”. Molina afegeix que el nou pont també
millorarà la qualitat de vida del veïnat perquè connectarà a peu els
barris de les Planes i Can Serra per
una zona per on fins ara no es podia creuar de cap manera.
Amb aquesta actuació, els ciutadans estaran una mica més a prop
de poder anar passejant des de la
Torrassa fins a Sanfeliu per un itinerari verd. La Cornisa Verda funcionarà en alguns dels seus trams com
a mirador panoràmic al mateix
temps que connectarà la ciutat de
l’est a l’oest. # REDACCIÓ

GABRIEL CAZADO

Un cop construïda, serà una de les peces bàsiques de la Cornisa Verda

La passarel·la anirà al costat del pont de la Renfe
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