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Avança el Pla d’inversions del mandat

Noves intervencions per millorar l’espai públic i la mobilitat
al barri del Centre
. El carrer de la Rectoria es convertirà en un vial de plataforma única on
es prioritzarà el pas dels vianants i es generaran zones d’estada
. El carrer de Rius i Taulet s’obrirà en el tram comprès entre Nostra
Senyora de la Mercè i Sant Antoni Abat
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha visitat les obres de millora de l’espai públic
que s’estan executant al barri del Centre: la reordenació del carrer de la Rectoria, i el
carrer de Rius i Taulet on aquest febrer començarà l’enderroc de dues edificacions que
possibilitarà la seva obertura.
La intervenció al carrer de la Rectoria permetrà convertir-lo en un vial de plataforma
única, on vianants i vehicles compartiran espai, tal com ha anunciat Raquel Sánchez.
“Aquestes obres dotaran el centre de la ciutat d’un nou carrer de prioritat
invertida, amb un canvi rellevant quant a la qualitat de l’espai públic d’aquesta
via”, ha afirmat.
El projecte, que suposarà una inversió d’uns 350.000 euros, prioritzarà així el pas de
vianants en un carrer situat al nucli urbà, que funciona com a illa de vianants, i que
desemboca al carrer de Sant Pere, un dels principals eixos comercials de Gavà.
L’actuació, que es preveu enllestida a principis d’abril, permetrà millorar el paviment,
mobiliari i enllumenat públic, que han quedat desgastats pels pas dels anys, tot adaptantlo a les noves circumstàncies sota criteris d’accessibilitat, eficiència energètica, etcètera.

En el decurs de la visita, l’alcaldessa ha visitat els comerços afectats per les obres per
explicar-los de primera mà el projecte i copsar el seu parer. Per minimitzar les
molèsties, s’ha senyalitzat l’accés a les botigues.
Es generaran zones d’estada i es millorarà la relació amb l’entorn de l’església de Sant
Pere, ja que la intervenció abasta l’àrea compresa des del carrer de Sant Pere fins al
passeig de Joan Maragall, inclosa la cruïlla amb el c. de Raval de Molins i el tram
d’aquest que queda en cul de sac.

Obertura del carrer de Rius i Taulet
L’alcaldessa Raquel Sánchez també ha visitat avui el carrer de Rius i Taulet, actualment
tallat al pas, tant de vehicles com de vianants, a l’altura del c. d’Artur Costa i que
continua, en un segon tram, fins al carrer de Sant Antoni Abat.
Aquest febrer començarà l’enderroc de dues edificacions (núm. 25 i núm. 27) del carrer
de Nostra Senyora de la Mercè. Aquesta intervenció permetrà que el tram del carrer
sense sortida de Rius i Taulet passi a tenir continuïtat, enllaçant Nostra Senyora de la
Mercè amb Sant Antoni Abat en aquest sentit circulatori. Segons Raquel Sánchez “és
una obra molt important que millorarà temes de connectivitat i de mobilitat amb
les mateixes característiques de qualitat de l’espai públic que estem buscant”.

El nou carrer de Rius i Taulet serà de plataforma única, continuant amb el sistema de
circulació de prioritat invertida que existeix entorn el centre històric i principals eixos
comercials de la ciutat.

Les fases
L’actuació és fruit del conveni signat entre els propietaris de les finques afectades i
l’Ajuntament de Gavà, i suposarà una inversió municipal de 200.000 euros.
Els treballs es desenvoluparan en dues fases. La primera, que començarà al febrer,
consistirà en l’enderroc de les finques afectades. A la segona fase, que es preveu que
comenci a l’estiu, es procedirà a la urbanització del carrer Rius i Taulet, tant del tram
existent actualment a tocar del carrer de Sant Antoni Abat, com de la nova connexió
amb el c. de Nostra Senyora de la Mercè.

L’alcaldessa ha posat en relleu que aquest projecte és fruit d’un gran consens. En aquest
sentit, ha manifestat el seu agraïment especial “als propietaris implicats en aquesta
intervenció per la seva voluntat d’arribar a acords en un projecte que beneficiarà
al conjunt de la ciutat”.

