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Dissabte, 31 de març de 2007

Finalitzada la cobertura i urbanització de la Ronda
de Dalt entre la plaça Karl Marx i la Rambla de la
Guineueta Vella


Les obres de semicobertura i urbanització de la segona fase han
finalitzat aquesta setmana, mentre que el primer tram va entrar en
servei el desembre de 2006.

Dissabte 31 de març, a les 13:00 hores, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
presidirà la posada en servei del segon tram de semicobertura i urbanització de
la Ronda de Dalt entre la Rambla del Caçador i la Plaça Karl Marx que culmina
l’actuació, i es celebrarà una festa d’inauguració per als veïns dels barris de
Canyelles i la Guineueta.
Aquest segon tram contempla l’actuació feta a la Ronda de Dalt entre la plaça
Karl Marx i la Rambla de la Guineueta Vella, que s’ha dut a terme en dues
fases. La primera fase abarcava el tram comprès entre la Rambla de la
Guineueta Vella i la Rambla del Caçador que es va posar en servei el passat
17 de desembre.
El conjunt de l’actuació, amb una llargada total de 558 metres, transforma de
manera notable un ampli sector, creant nous i amplis espais per a l’ús dels
vianants. Amb la urbanització es reordena la zona de manera coherent amb un
ús més cívic i racional del barri. Un cop enllestida l’actuació, els barris de
Canyelles i Guineueta gaudeixen d’un gran espai públic en sentit longitudinal,
paral·lel a Via Favència, que arriba fins a la plaça de Karl Marx.
•

Un nou espai públic de 558 metres

Durant els últims estius s’ha estat treballant en diferents fases del projecte que
ha permès la creació final d’aquest espai públic de 558 metres de longitud.
Gràcies a aquesta actuació global, es resoldran els problemes de connectivitat
entre les dues vores de la Ronda de Dalt, mentre es minva l’impacte sonor
generat per la circulació de vehicles en uns 15 decibels. 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 /
Guineueta. La solució desenvolupada s’ha realitzat en una primera zona
totalment coberta i una altra semi-coberta amb obertures laterals, que
col·laboren en la ventilació dels túnels.
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Des de l’estiu passat, la feina feta s’ha concentrat en construir l’estructura de
semicobertura del segon tram de la Ronda de Dalt -entre la Rambla del
Caçador i la plaça Karl Marx- a base de posar les piles del lateral i la coberta,
aprofitant la col·locació de les piles a la mitjana de circulació del tronc central,
realitzada l’estiu anterior per no dificultar el trànsit de vehicles habitual en la
zona.
Els treballs d’urbanització consisteixen en la impermeabilització i pavimentació
de la llosa, les xarxes de drenatge, l’enllumenat i la semaforització, així com la
instal·lació del mobiliari urbà i del sistema de protecció acústica. Tot això
comporta una reducció de l’impacte visual que causa la rasa de la Ronda de
Dalt en aquest tram.
En total, tota l’actuació duta a terme a la Ronda de Dalt ha suposat una inversió
de 18,4 milions d’euros, incloent les dues fases.
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Zona d’actuació
Fase d’urbanització centrada en les obres de superfície per a
crear el nou espai públic de Canyelles, just en el tram entre la
Rambla del Caçador i la Ronda de la Guineueta Vella, corresponent
a la primera fase.

A partir de la Rambla del Caçador,
s’inicia la segona fase on s’ha fet una
important actuació d’urbanització i
semicobertura
per
tal
d’unificar
l’aspecte general de la zona.
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