OBRES DE
TRANSFORMACIÓ DEL
C. DE PI I MARGALL
PL. D’EN JOANIC - PARC DE LES AIGÜES
Butlletí informatiu: juny 2022

Aquest mes de juny s’ha iniciat la transformació del c. Pi i Margall en
un eix pacificat que formarà part de la xarxa de corredors verds de la
ciutat i connectarà el parc de les Aigües amb la plaça d’en Joanic.
L’actuació tindrà una durada prevista de 17 mesos. Amb la reforma:
S’amplien les voreres, generant espais d’estada en ambdós costats,
i zones de passeig
S’incorporen parterres amb diversitat d’espècies vegetals i s’hi
planta nou arbrat.
Es guanya carril bici segregat en sentit muntanya i un compartit
amb bus , serveis i veïns, en sentit mar
Es redueix l’espai de calçada a un carril de circulació per sentit
A conseqüència de les obres, a partir del 20 de juny hi haurà
afectacions a la mobilitat de vehicles, que es detallen a continuació i
es mostren en el plànol adjunt:
En sentit muntanya: la circulació de vehicles es redirigeix pel carrer
de l’Escorial i Sant Lluís fins enllaçar amb el c. de Pi i Margall. En
aquest carrer la circulació de vehicles quedarà restringida a un carril
de circulació.
En sentit mar: la circulació de vehicles quedarà restringida a un
carril de criculació.
L’entrocament del carrer de Pi i Margall amb el carrer de Ca l’Alegre
de Dalt ( 1 ) quedarà tallat.
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Durant les obres:

Hi haurà canvis en les parades de bus del c. de Pi i
Margall:
Parada situada a la banda muntanya ( 1 ), en sentit
mar, on fan parada les línies V19 i N6, es trasllada al
c. de l’Escorial amb c. de Ramon i Cajal ( 2 ).
Parada situada a la banda mar ( 3 ), en sentit
muntanya, on fa parada la línia V19, s’anul·la.
Alternativament, s’aturaran a la parada existen del c.
de l’Escorial amb pl. d’en Joanic ( 4 ).
Uns dies abans dels canvis tindreu la informació
detallada a les parades dels autobusos.
Les BOTIGUES estaran obertes i al vostre servei.
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L’accés als GUALS existents al c. de Pi i Margall i entorns
estarà garantit.
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S’anirà informant puntualment de les zones de CÀRREGA
i DESCÀRREGA més properes, durant l’execució de les
obres.
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Els recorreguts dels VIANANTS estaran degudament
senyalitzats durant l’execució de les obres.
El pas de VEHICLES D’EMERGÈNCIES I SERVEIS estarà
totalment garantit.
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