Juny 2018

www.cornella.cat

INICI D’OBRES A UN TRAM
DE L’AV. SANT ILDEFONS
PER FER-LA MÉS AMABLE
El tram afectat és el comprès entre la carretera d’Esplugues
i l’avinguda Línia Elèctrica

P

roperament s’iniciaran les obres de
remodelació de l’avinguda de Sant Ildefons,
entre la carretera d’Esplugues i l’avinguda Línia
Elèctrica, per donar-li un caire més amable i
accessible per als vianants i per naturalitzar
aquesta artèria d’accés a la ciutat.
L’obra suposa la creació d’espais més amplis per
als vianants, la incorporació d’un carril bici i la
millora del tram de la calçada. Entre la calçada i
el carril bici, es crearà una nova línia d’arbrat amb
arbustiva central, que funcionarà com a element
separador i alhora estètic. El projecte també
preveu la retirada de les lluminàries existents, i la
instal·lació de nous punts de llum de tecnologia
LED més eficients i moderns.

Circulació garantida
Durant el període d’execució de les obres,
s’habilitarà un itinerari per als vianants, per tal de
no afectar la mobilitat d’aquests, sempre garantint
la seva seguretat. En tot moment es donarà accés

als comerços i la ubicació de la parada de bus es
modificarà lleugerament.
Durant l’execució de l’obra es procurarà no tallar
la circulació dels vehicles, tot intentant mantenir
almenys un carril de circulació i es procurarà
facilitar l’accés dels vehicles als guals. El projecte
té un període d’execució d’aproximadament 3 mesos
i un pressupost de 365.637 euros.

Voreres més àmplies i carril bici
L’obra suposa la millora d’accessibilitat per als
vianants amb voreres més àmplies. Així mateix,
es crearà un carril bici paral·lel a la vorera de
2,20 metres d’amplada, que connectarà amb el
carril que transcorre per la carretera d’Esplugues.
Es tracta d’una obra integrada en el projecte
Cornellà Natura que té com a objectiu dotar la
ciutat d’espais més amables per a la ciutadania,
connectats amb l’entorn natural, i compatibles
amb el trànsit rodat de baixa intensitat.
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INICIO DE OBRAS EN UN TRAMO
DE LA AV. SANT ILDEFONS
PARA HACERLA MÁS AMABLE
El tramo afectado es el comprendido entre la carretera d’Esplugues
y la avenida Línia Elèctrica

P

róximamente se iniciarán las obras de
remodelación de la avenida Sant Ildefons,
entre la carretera de Esplugues y la avenida
Línea Eléctrica, para darle un cariz más amable y
accesible para los peatones y para naturalizar esta
arteria de acceso a la ciudad.
La obra supone la creación de espacios más
amplios, la incorporación de un carril bici y la
mejora del tramo de la calzada. Entre la calzada y
el carril bici, se creará una nueva línea de arbolado
arbustivo central, que funcionará como elemento
separador y a la vez estético. El proyecto también
prevé la retirada de las luminarias existentes, y la
instalación de nuevos puntos de luz de tecnología
LED más eficientes y modernos.

Circulación garantizada
Durante el periodo de ejecución de las obras, se
habilitará un itinerario peatonal, para no afectar la
movilidad de los transeúntes, siempre garantizando
su seguridad. En todo momento se dará acceso

a los comercios y la ubicación de la parada de
autobús se modificará ligeramente.
Durante las obras se procurará no cortar la
circulación de los vehículos, intentando mantener
al menos un carril de circulación y se procurará
facilitar el acceso de los vehículos a los vados. El
proyecto tiene un periodo de ejecución aproximado
de 3 meses y un presupuesto de 365.637 euros.

Aceras más amplias y carril bici
La obra supone la mejora de accesibilidad de los
peatones con aceras más amplias. Asímismo, se
creará un carril bici paralelo a la acera de 2,20
metros de anchura, que conectará con el carril bici
que transcurre por la carretera d’ Esplugues. Se
trata de una obra integrada en el proyecto Cornellà
Natura que tiene como objetivo dotar la ciudad
de espacios más amables para la ciudadanía,
conectados con el entorno natural, y compatibles
con el tráfico rodado de baja intensidad.

