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Servei responsable: Policia Local
Altres serveis que hi col·laboren: Comissió de Vialitat

NOM DEL PROJECTE: Elevar els passos de vianants existents a l’avinguda

del Rieral, al costat del barri del Molí, a l'alçada del pont.
NOM DEL BARRI: MOLÍ-MAS VILÀ-CAN
CAN RIBALAIGUA
QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 71.397,79

Proposta veïnal
Elevar els passos de vianants existents a l’avinguda del Rieral, al costat del barri del Molí, a
l'alçada del pont.

Localització de la proposta

No es localitza concretament la proposta.

INFORME TÈCNIC
L’av. Rieral, en la part lateral del barri de el Molí, hi ha un pas elevat, el que dóna a la
rampa del pont de la riera que travessa a l’av. Regions.
Abans, a 12 metres, hi ha un altre pas de zebra pels que baixen per l’escala des del mateix
pont. No es considera convenient ni justificat crear dos obstacles tant propers.
A l’alçada del pavelló de El Molí, sortint de la rotonda de Senyora de Rossell ni ha un altre
que no està elevat, com cap altre dels passos del voltant d’aquell giratori. Si fos aquest el
que es demana, no hi veuria gaire inconvenient excepte que es demanaran, seguidament,
l’elevació dels altres passos del mateix giratori.
A l’av. Rieral, a l’alçada del carrer Montserrat Roig (veïnat de El Rieral), hi ha un altre pas
de zebra sense elevar. No sé si es refereixen a aquest.
A l’av. Rieral hi ha nombrosos passos elevats i esquenes d’ase. No es considera justificant
la elevació generalitzada de tots els passos de zebra.
Reunió tècnica: No es pot concretar quin dels passos és, concretament, el que se sol·licita
l’elevació. Es proposa elevar el pas del costat de la rotonda de l’av. Rieral, davant del
Pavelló de El Molí.
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