Dimecres, 14 de juny de 2006
COMENÇA LA COBERTURA A LA RONDA DE DALT ENTRE LA PLAÇA DE KARL
MARX I LA RONDA DE LA GUINEUETA VELLA
Dijous 15 de juny tallen al trànsit els accessos d'entrada i sortida número
tres de la Ronda de Dalt, Canyelles/Guineueta Vella, a causa dels treballs
de cimentació.
Demà dijous, 15 de juny, comencen els treballs d’estructura necessaris per a la
cobertura i urbanització de la Ronda de Dalt, en el tram que va des de la ronda de
la Guineueta Vella a la plaça Karl Marx. Aquesta actuació obligarà a tallar el trànsit
de vehicles als accessos, tant de la sortida número tres de la Ronda de Dalt
(Canyelles / Guineueta Vella) en sentit Besòs, com a la via d’incorporació número
tres
en
sentit
Llobregat.
Aquestes rampes d’accés i sortida romandran tancades fins a finals del mes
d’octubre vinent per dur a terme les tasques de cimentació i estructura previstes a
la zona. Com a via alternativa, es recomana als conductors l’ús de les rampes
d’accés números dos i quatre i de la sortida quatre de la ronda de Dalt.
Pel que fa la circulació del tronc central, es mantenen els tres carrils de circulació
en els dos sentits de la marxa, si bé els treballs obligaran a estrènyer els carrils fins
els
2’80
metres
d’amplada.
Els treballs iniciats s’entenen com a continuïtat de les actuacions realitzades a
Canyelles des del 2002 i que, cada any i durant els mesos d’estiu, es desenvolupen
amb la intenció d’aprofitar la disminució del trànsit rodat a la zona.
El projecte que s’afronta ara segueix l’estratègia de cobertura d’alguns trams
concrets de la Ronda de Dalt. Gràcies a aquesta actuació, es resoldran els
problemes de connectivitat entre les dues vores, mentre es minva l’impacte sonor
generat per la circulació de vehicles. La instal·lació de paviment sonorreductor, de
pantalles acústiques i altres mesures apaivagaran de forma notable el soroll generat
a la Ronda en la zona de Canyelles. En el projecte per desenvolupar, es preveu una
solució amb una primera zona totalment coberta i una altra semi-coberta amb
obertures
laterals,
que
col·laboren
en
la
ventilació
dels
túnels.
A grans trets, l'obra de l’estructura pel semi-cobriment de la Ronda de Dalt entre la
Ronda Guineueta Vella i la plaça Karl Marx consisteix en posar les piles del lateral i
la coberta. En una fase prèvia, realitzada durant dos mesos de l’estiu de l’any
passat,es van col·locar les piles de la mitjana. El termini d’execució de les obres
descrites en el projecte és de vuit mesos, pràcticament fins a primers de febrer del
2007. El pressupost d’aquestes obres de cobertura és de vuit milions d’euros.
Fase

d'urbanització

entre Ronda

del

Caçador i

Guineueta

Vella

Amb anterioritat, ha començat a ser executada la fase d’urbanització centrada en
les obres de superfície per a crear un nou espai públic a Canyelles, just en el tram
entre la Rambla del Caçador i la Ronda de la Guineueta Vella. Aquest espai es pot
subdividir en tres àrees. Per començar, un primer tram d’uns cent metres a partir
de la Rambla del Caçador, zona que ja es troba urbanitzada i en la que es farà una
petita
actuació
per
tal
d’unificar
l’aspecte
general
de
la
zona.
El segon tram, d’uns 230 metres, es va generar en l’últim cobriment sobre la Ronda
de Dalt i es troba en procés d’urbanització, tenint com a límit d’actuació el Parc de

la Guineueta Vella. En aquest cas, els treballs d’urbanització es concentren en la
pavimentació, la creació d’espais d’ombra i col·locació de grans jardineres, així com
la creació d’una reserva d’aparcament públic de caire gratuït. Aquesta fase
d’urbanització tindrà, globalment, un cost un xic inferior als tres milions d’euros.
El conjunt de l’actuació, amb una llargada total de 558 metres, transformarà de
manera radical un ampli sector, creant nous i amplis espais per a l’ús dels vianants.
Amb l’urbanització es reordena la zona de manera coherent amb un ús més cívic i
racional del barri . Un cop acabades totes les fases, Canyelles tindrà un
passeig/rambla en sentit longitudinal que arribarà fins a la plaça de Karl Marx.

