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Reformes. Comença una de les obres més esperades per comerciants i veïns que és previst que finalitzi abans de Nadal

Nou paviment a l’entorn
del Mercat de Santa Eulàlia
Aquesta setmana
comencen els treballs
de pavimentació de
la zona comercial
de Santa Eulàlia per
eliminar el moviment
de les actuals rajoles
La reforma del paviment de la zona
comercial de Santa Eulàlia es farà
finalment en una única fase per tal
que els treballs hagin acabat abans
de la campanya de Nadal. Comença
a final de maig i es farà per zones per
minimitzar l’afectació al comerç.
El projecte consisteix a substituir
les actuals rajoles, que s’han aixecat pel pas de vehicles habitual en
una zona comercial, per aglomerat
asfàltic que tindrà colors diferenciats per al pas de vianants i el pas
de vehicles A més, s’habilitarà un
nou sistema de control de càrrega
i descàrrega i també per a l’accés
de vehicles dels veïns residents que
alhora eviti el deteriorament del nou
paviment. L’actuació s’ha acordat
amb els comerciants, els paradistes
del mercat de Santa Eulàlia i l’Associació de Veïns del barri i suposa una
inversió de gairebé 750.000 euros.

A dalt, activitat comercial al carrer de Pareto de Santa Eulàlia, la setmana passada. A baix, detall de l’estat actual de les rajoles

tarjeta laia card

S’instal·la aglomerat
asfàltic i un nou
control d’accés de
vehicles de residents i
càrrega i descàrrega
Les obres afectaran els carrers de
Pareto, des de Santa Eulàlia a l’avinguda del Carrilet; de Josep Anselm
Clavé, també des de Santa Eulàlia
fins a Carrilet; l’entorn del Mercat i
la zona de vianants del carrer de la
Unió. També es faran reformes a la
zona de pas de vehicles dels carrers
de Muns i del Doctor Fleming i es
reforçarà l’enllumenat en les zones
on es considera insuficient.
Els treballs començaran al carrer

de Pareto, de Josep Anselm Clavé
i de la Unió. Per evitar molèsties,
s’intentarà instal·lar l’aglomerat en
diumenges i festius. A l’agost es farà
l’asfaltat de l’entorn del Mercat de
Santa Eulàlia, tret de la plaça de Pius
XII, que té el paviment en bon estat.
Per últim, s’arranjaran els carrers de
Muns i del Doctor Fleming. En ambdues vies s’instal·larà l’aglomerat en
la zona de pas de vehicles i a la zona
de voreres es faran reparacions.

Aquesta és una de les obres en
les quals l’Ajuntament ha inclòs una
clàusula social per a la contractació
de persones sense feina. Això vol dir
que l’empresa adjudicatària, Assignia, SA, ha obtingut més punts en el
concurs públic per fer les obres perquè contracta persones a l’atur. El
consistori ha inclòs aquesta clàusula
en totes les adjudicacions d’obres
públiques municipals que superin els
500.000 euros. y

El Grup de Comerciants de Santa Eulàlia estrena
el prò
xim 31 de
maig la LaiaCard,
una targeta per fidelitzar els clients
que ofereix descomptes directes
en les compres.
La Laiacard es pot
sol·licitar el dia 31 a l’estand de
l’entitat comercial que hi haurà en la jornada de botigues al
carrer del barri, dins el Mes del
Comerç. Després, es pot demanar en qualsevol dels 80 establiments associats. Es tracta d’una
targeta gratuïta i nominal (per
fer-la servir s’haurà de presentar
també el DNI) que donarà accés
a descomptes directes de fins a
un 10 o un 15% en una trentena

d’establiments del barri. “La nostra idea és anar ampliant el nombre de comerços que ofereixin
aquests descomptes”, explica
la presenta del Grup de Comerciants de Santa Eulàlia, Mireia
López. “Al nostre web (santaeulaliacomerc.com) hi haurà sempre la llista actualitzada”, afegeix.
La targeta preveu promocions
a botigues d’alimentació, roba,
complements i serveis.

