Oficina de Premsa

- Nota de premsa L’Ajuntament ha remodelat aquestes vies per adaptar-les a l’obertura del
nou Hospital Sociosanitari i millorar la mobilitat del barri

Aquest dijous, s’obren al trànsit els carrers del Vallès i
de Sant Llorenç
Aquest dijous, 7 de novembre, s’obren al trànsit els remodelats carrers de
Sant Llorenç i del Vallès, on l’Ajuntament ha fet unes obres d’urbanització
per tal d’adaptar aquestes vies a les necessitats del nou Hospital
Sociosanitari, que ha entrat en servei aquesta setmana.
L’entrada principal del nou Hospital Sociosanitari de la ciutat es troba situada a
la cruïlla dels carrers del Vallès i de Sant Llorenç. Amb l’objectiu d’afavorir
l’entrada i sortida d’usuaris, pacificar el trànsit de vehicles a l’entorn de
l’equipament i millorar la mobilitat d’aquesta zona, l’Ajuntament ha dut a terme
unes obres d’urbanització i millora d’aquests carrers.
Concretament, s’ha convertit en zona de vianants el tram del carrer del Vallès,
amb un paviment de formigó tintat i la col·locació de jardineres, mentre que
s’han eliminat les zones d’aparcament al carrer de Sant Llorenç, per poder
ampliar les voreres. També s’han construït plataformes elevades a tots els
passos de vianants, amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles, anivellar
tots els passos i facilitar el gir dels vehicles de recollida d’escombraries i altres
serveis.
Tal com es fa habitualment en les actuacions d’urbanització, les obres també
han servit per millorar l’enllumenat, soterrar les línies elèctriques, substituir la
xarxa de clavegueram i les canonades del servei de subministrament d’aigua
potable.
Aquestes obres van començar el passat mes de juliol, moment en què es va
tallar la circulació de vehicles, que quedarà restablerta a partir de demà. El
pressupost és de 427.558,9 euros.
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