PROPOSTA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

REPARACIÓ DE LA CALÇADA DE L’AVINGUDA ROGER DE LLÚRIA I EL CARRER
DOCTOR BARRAQUER
ANTECEDENTS
L’avinguda Roger de Llúria és una de les vies principals del nostre barri i l'accés que molts veïns de Can
Rial i Mas d'en Gall utilitzem diàriament per entrar i sortir dels nostres barris. Aquest carrer també
forma part del recorregut del bus urbà i del transport escolar (Figura 1).
Just al costat del “Club de Tennis Rialenc” hi ha un espai on creixen tres grans pins. El creixement de les
arrels d'aquest pins estan afectant la calçada creant desperfectes en el pas de vianants elevat just on es
troba ubicada la parada del bus urbà i del transport escolar (Figura 2).
L'única manera d’evitar aquesta elevació creada per les arrels és envair el sentit contrari creant
d'aquesta manera una situació de perill. El carrer Dr. Barraquer és una via alternativa, però també està
afectada per les arrels d’aquests pins que fins i tot han afectat l’embornal adjacent (Figura 3).

Figura 1. Cruïlla afectada de l’avinguda Roger de Llúria (esquerra) i el carrer Doctor Barraquer (dreta)

Figura 2. Detall del desperfecte del paviment per arrels a l’avinguda Roger de Llúria
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Figura 3. Detall dels desperfectes existents al carrer Doctor Barraquer a l’alçada dels pins

PROPOSTA
Es proposa la reparació de la calçada d’aquesta cruïlla (avinguda Roger de Llúria i carrer Doctor
Barraquer) actuant sobre les arrels d'aquests pins per tal d'evitar que el seu creixement continuï
creant desperfectes a la calçada i el pas elevat del carrer Roger de Llúria així com la reparació de la
calçada i embornal del carrer Doctor Barraquer.
La part econòmica d’aquesta actuació no s’ha pressupostat degut a que es tracta d’una intervenció
petita creiem que evidentment no superarà els 40.000 euros de cost.
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