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Benvolgut veí,
Benvolguda veïna,

Em plau comunicar-vos que, a partir del dia 16 de novembre, 
l’Ajuntament de Barcelona inicia les obres de transformació
de la plaça de les Glòries. Aquest espai passarà de ser un nus
viari, destinat principalment al vehicle privat, a ser un espai de
convivència i d’us ciutadà, és a diconvivència i d’us ciutadà, és a dir, un espai per a les persones.

Des del mes de juliol estem duent a terme diverses actuacions 
que tenen per objecte afavorir les connexions entre els barris 
de l’entorn de les Glòries. Ara iniciem les obres d’adequació 
de la rasant del carrer de Los Castillejos, entre l’avinguda
Diagonal i la Gran Via, i la connexió del carrer de Badajoz amb
el carrer de la Independència. La finalització d’aquestes obres
està prevista per al mes de febrer de 2014.està prevista per al mes de febrer de 2014.

També iniciem les obres de desconstrucció de l’anella viària de
la plaça de les Glòries actuant en primer lloc a la rampa d’entrada
a la ciutat, per la Gran Via. A partir del febrer s’enderrocarà l’anella,
començant per la banda mar i seguint per la banda muntanya.
Està previst finalitzar tots aquests treballs al setembre de 2014.

En tot moment vetllarem per minimitzar l’impacte que les obres 
puguin generar al  veïnat i als usuaris de l’entorn.puguin generar al  veïnat i als usuaris de l’entorn. Tot i així, us
demano disculpes per les molèsties que els treballs us puguin
ocasionar i us agraeixo la vostra col·laboració en aquesta
tranformació que ara endeguem, que ens permetrà convertir
les Glòries en un dels espais de més qualitat i centralitat de
Barcelona, i que millorarà el benestar i la qualitat de vida dels
veïns i veïnes dels entorns de la plaça.
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