NOTA DE PREMSA
29 de novembre de 2017

L’Ajuntament destina 400.000 euros a la renovació urbana
del barri de can Tries
La intervenció, que començarà al febrer, continua l’arranjament del carrer
del Riu Anoia i permetrà millorar l’accessibilitat al barri i la mobilitat dels
vianants
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha presentat al veïnat de can Tries el projecte
d’arranjament del carrer del Riu Anoia, que donarà continuïtat a la primera fase de les
obres executades durant el 2011.

La nova intervenció, que començarà al febrer amb una inversió de 398.258 euros,
afectarà un tram d’uns 100 metres, comprés entre el carrer del Riu Fluvià i la Riera de
Sant Llorenç. Consisteix en un projecte de renovació urbana que permetrà millorar
l’accessibilitat al barri i la mobilitat dels vianants.

Raquel Sánchez ha explicat que “aquesta és una de les intervencions de via pública
més importants que fem en el projecte d’inversions d’aquest mandat. Una actuació
que dóna continuïtat a la primera fase de remodelació del carrer riu Anoia i que
possibilitarà millorar aquesta arteria principal del barri”.

Sánchez ha manifestat que “es tracta de continuar amb un projecte que ja teníem
encetat dins el programa de la Llei de Barris de la Generalitat i que no es va poder
executar en els terminis previstos per la paralització total i absoluta del govern
autonòmic”. L’alcaldessa va assegurar que “nosaltres mantenim el nostre
compromís, sempre atenent a les nostres possibilitats i els recursos que tenim, de

continuar executant per fases i amb actuacions més específiques i concretes aquest
projecte que esdevé cabdal per la zona nord de la ciutat i en concret pel barri de
Can Tries ”.

Una de les actuacions previstes és el soterrament de la xarxa de baixa tensió i telefonia
que actualment transcorren aèries. Es podrà completar així la desinstal·lació de les línies
aèries de telefonia de la fase anterior.

També es renovarà el paviment, mobiliari i serveis, prioritzant el pas de vianants sobre
el trànsit de vehicles. La plantació d’arbrat, la millora de la xarxa de sanejament amb
una nova canonada de recollida d’aigües pluvials, i la instal·lació d’un nou enllumenat
públic seran altres de les intervencions incloses en aquest projecte, així com l’adequació
d’entrada de l’escomesa elèctrica i telefònica a cada propietat. (Vegeu plànol de la
proposta de la intervenció a l’última pàgina).

3,5 milions d’inversions en l’espai públic

Aquesta nova intervenció al carrer del Riu Anoia s’emmarca en el Pla d’Inversions del
mandat, que destinarà 3,5 milions d’euros a la millora de l’espai públic (la dotació
global és de 25 milions).

Altres actuacions previstes són la remodelació del carrer de la Rectoria, la reobertura del
carrer de Rius i Taulet, la creació d’un pas de vianants a la carretera C-245 per facilitar
l’accés al tanatori, la construcció d’una rotonda a l’avinguda de Bertran i Güell, la
redacció i execució del Pla director de Gavà Mar i noves campanyes d’asfaltat i
accessibilitat, així com l’execució del projectes prioritzats per la ciutadania en la segona
edició del programa Junts fem Barri.

