
                             
 
 
Dimecres, 23 de gener de 2008 
 
L'ALCALDE VISITA LES OBRES DE MILLORA EFECTUADES A L'AVINGUDA DE 

VALLVIDRERA 
 
 
Entre les obres efectuades, s’ha construït un nou traçat de l'avinguda de 
Vallvidrera, mitjançant una plataforma per sobre del Túnel de Vallvidrera 
dels FGC, fet que millorarà la seguretat dels escolars que accedeixen als 
nombrosos centres educatius de la zona. 
 
Dimecres 23 de gener, a les 16:40 hores, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, visita 
les millores efectuades a l'avinguda de Vallvidrera una vegada acabades les obres 
de remodelació i nova urbanització. 
 
Amb motiu de la finalització de les obres, el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i els 
veïns han organitzat una festa a la plaça Germans Rubió i Bellver (al costat de 
l'estació de FGC Peu del Funicular) per a celebrar-ho. 
 
Posteriorment, l’alcalde Jordi Hereu també visitarà el CEIP Dolors Monserdà-
Santapau (Av. Vallvidrera, 9), escola pública d'educació infantil i primària. 
 
La remodelació de l'avinguda de Vallvidrera 
 
Durant els darrers mesos l’avinguda de Vallvidrera ha estat objecte d'una 
remodelació que farà més fàcil i més segur el trànsit dels escolars que es dirigeixen 
cap als nombrosos centres educatius de la zona i que, alhora, permetrà que els 
veïns i veïnes d'aquest barri passegin amb més comoditat i tranquil·litat per 
aquesta avinguda, un autèntic eix neuràlgic de connexió entre Sarrià i Vallvidrera. 
 
L'objectiu de les actuacions realitzades ha estat millorar la connectivitat i la 
mobilitat de la zona i garantir la seguretat dels vianants que transiten i que 
accedeixen als centres escolars i equipaments cívics dels entorns. Aquestes 
actuacions han estat: 
 
- Construcció d'un nou traçat de l'avinguda de Vallvidrera, mitjançant una 
plataforma per sobre del Túnel de Vallvidrera, en els terrenys cedits per Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
 
- Eixamplament de la calçada i de la vorera del costat Llobregat, des del carrer 
Vidal i Quadras fins a l'antiga entrada de FGC, completant la remodelació del tram 
superior de l'avinguda de Vallvidrera. 
 
- Renovació de l'enllumenat públic, soterrament de les xarxes aèries i de sortides 
d'aigües, instal·lació de nous semàfors i mobiliari urbà i plantació d'arbrat. 
 
- Renovació de l'estructura i de la infrastructura dels dos ponts sobre les vies del 
tren: el Pont del Bosc i el pont de les Clarisses, habilitant una vorera per a 
vianants, per tal de millorar l'accessibilitat a la zona de Peu del Funicular. 


