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inverteix
un milió d’euros
en la millora
dels carrers
L’Àrea de Ser veis Municipals
de l’Ajuntament de L’Hospitalet
inver tei x f ins al f inal d ’any
990.0 0 0 euros des t inat s a
fer millores a la via pública.
Aquestes intervencions formen
part del Pla de millora dels barris, que preveu, entre d’altres,
la millora del paviment dels
m
carrers, l’eixamplament de les
u
voreres, l’adequació de les von
rades, la substitució dels pilons
i
i la recuperació dels espais
c
degradats per a la utilització de
i
la ciutadania.
p
Aquestes obres de millora
a
es duen a terme de forma conl
tinuada de manera que quan
s
finalitza un pla se’n comença
un altre. L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per a la redacció del
de l’exercici del 2008, que tindrà un
pressupost d’un milió i mig d’euros.
“Intentarem cada any, fins al
2011, invertir un milió d’euros amb
l’objectiu que els carrers es vagin remodelant des d’un punt de vista estètic però també des de la funciona
litat, la viabilitat i el seu ús. Això vol
dir més adaptats als vianants i més
compenetrats amb el trànsit rodat”,
ha explicat el regidor de Serveis Mu-
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nicipals i Manteniment de la Via Pú
blica, José Vicente Muñoz.
Els projectes de millora de la via
pública es coordinen amb les regidories de districte, que canalitzen
els suggeriments o les peticions del
veïnat. “Mirem les peticions dels
veïns, els suggeriments que ens
hagin pogut fer i també tenim en
compte que hi hagi una coordinació
entre l’Àrea de Serveis Municipals
i el territori perquè creiem que és
important aquesta coordinació, la
participació i també la informació
directa de les millores per part de
l’Ajuntament cap als veïns afectats”,
ha dit Muñoz.
■ Actuacions del 2007
El Pla de millora de barris 2007
recull les actuacions més destacades que es faran a les principals
vies de la ciutat. Així, el carrer de
Mossèn Santiago Oliveras passarà
a ser de prioritat invertida, s’ampliaran les voreres i s’eliminarà el carril
d’aparcament. També es renovaran
els embornals i el mobiliari urbà.
A la Riera de la Creu, entre els
carrers de Tarragona i Barcelona
s’ampliaran les voreres, s’eliminarà

gabriel cazado

Riera de la Creu, travessia Industrial i
Jacint Verdaguer, entre d’altres

La rambla de Carmen Amaya està inclosa en el pla de millora de barris

“Intentarem que cada
any, fins al 2011,
puguem invertir un
milió d’euros amb
l’objectiu que els
carrers es vagin
remodelant i millorant”

el carril d’aparcament i es farà nova
pavimentació. També es renovarà el
mobiliari urbà i es col·locaran pilones per evitar l’aparcament indegut.
A més, les cantonades amb el carrer
de Barcelona es remodelaran amb
nous passos de vianants.
El passatge d’Oliveras, entre els
carrers de Mas i del Montseny, serà
de prioritat invertida, s’hi ampliaran
les voreres a 2,25 metres en compliment del Pla de mobilitat sostenible i es preveu també la plantació
de petit arbrat.
El carrer de Jacint Verdaguer
es reordena completament amb
nou paviment de la calçada, noves
voreres, substitució dels embornals

i adequació de la cantonada del
carrer de la Unió amb un pas de
vianants. També es renovaran les
peces de mobiliari urbà.
A la travessia Industrial, entre la
rambla de la Marina i l’avinguda de
la Fabregada, es farà un tractament
a les illes centrals amb nova pavimentació, es plantarà un nou arbrat
i s’enjardinarà amb arbustos.
El Pla també continuarà amb la
remodelació de l’avinguda de Carmen Amaya amb nou mobiliari urbà
i una jardinera central, i al carrer
de Badajoz s’hi farà una nova pavimentació i s’hi habilitarà una rampa
per facilitar l’arribada de vehicles
d’emergència. # marga solé

