Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Actuació 8.3: Instal!lació passos elevats a la zona de La Sauleda

Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Actuació 8.4: Instal!lació passos elevats zona del C. Ample

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Avda de la Generalitat davant del Supermercat Lidl
Avda de la Generalitat, cruïlla C. Barcelona i C. de la Segarra
Descripció de l’actuació:
Construir un pas elevat, coincidint amb el pas de vianants, per tal de facilitar l’accés
d’una vorera a l’altre amb la correcta accessibilitat.
Avda de la Generalitat davant del Supermercat Lidl: és un pas molt utilitzat pels veïns
d ela zona de la Sauleda per accedir a l’únic supermercat proper.
Avda de la Generalitat, cruïlla C. Barcelona i C. de la Segarra: és un pas molt utilitzat
pels veïns i que degut a l’existència d’una rotonda a la cruïlla, la visibilitat dels vianants
és força reduïda. Per aquest pas s’accedeix al camp de futbol proper, on molts infants
i joves entrenen i els acompanyen a peu les famílies de barri.
Objectius:
Facilitar l’accessibilitat, a l’hora de creuar un carrer amb elevada circulació rodada,
suprimint les barreres arquitectòniques per aquelles persones amb més dificultats, en
els punts que són més transitats del carrer. Alhora permetre millorar la visibilitat dels
ciutadans i evitar el risc de possibles accidents.
Beneficiaris:
Les veïnes i els veïns del barri
Dotació econòmica prevista:
7.400 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
20008 3.700’00 "
3.700’00 "
Calendari de desplegament:
2008
Organisme o àrea responsable:
Àrea d’Urbanisme i Àrea de Policia Local.
Indicadors de realització:
M2 de pas elevat construïts i senyalització complementària.
Indicadors de resultat/impacte:
Millora de l’accessibilitat, us del pas de vianants elevat, disminució dels accidents,
grau de satisfacció dels veïns.

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
C. Ample, davant edifici Aniversari – local de la Creu Roja, C. Ample, cruïlla amb C.
Frederic Martí Carreras, C. Ample, cruïlla amb C. Sant Pere
Descripció de l’actuació:
Construir un pas elevat, coincidint amb el pas de vianants, per tal de facilitar l’accés
d’una vorera a l’altre amb la correcta accessibilitat.
C. Ample, davant edifici Aniversari – local de la Creu Roja: és un pas molt utilitzat pels
veïns (entre d’altres, per dipositar les deixalles ja que els contenidors estan a l’altre
banda del carrer) i per la mainada i les seves famílies, especialment les mares, per
accedir al parc infantil, ubicat a l’altre banda del carrer.
C. Ample, cruïlla amb C. Frederic Martí Carreras: és un pas molt utilitzat pels veïns,
especialment pels adolescents d’aquesta zona que assisteixen a l’IES, ubicat a l’altre
banda del carrer.
C. Ample, cruïlla amb C. Sant Pere: és un pas molt utilitzat pels vianants, en una
cruïlla amb molt trànsit motoritzat, poca visibilitat i un alt índex de sinistralitat viaria.
Objectius:
Facilitar l’accessibilitat, a l’hora de creuar un carrer amb elevada circulació rodada,
suprimint les barreres arquitectòniques per aquelles persones amb més dificultats, en
els punts que són més transitats del carrer. Alhora permetre millorar la visibilitat dels
ciutadans i evitar el risc de possibles accidents.
Beneficiaris:
Les veïnes i els veïns del barri
Dotació econòmica prevista:
11.100 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2008
5.500’00 "
5.500’00 "
Calendari de desplegament:
2008
Organisme o àrea responsable:
Àrea d’Urbanisme i Àrea de la Policia Local.
Indicadors de realització:
M2 de pas elevat construïts i senyalització complementària.
Indicadors de resultat/impacte:
Millora de l’accessibilitat, us del pas de vianants elevat, disminució dels accidents,
grau de satisfacció dels veïns.

