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La Generalitat recupera el projecte
íntegre del tram fins a Blancafort
Infraestructures redacta el projecte per realitzar els treballs de drenatge, que empetitien el projecte original
A.S

El projecte del carril bici i la vorera fins a Blancafort s’executarà
de forma íntegra, ja que la Generalitat a tret a licitació la redacció
de l’informe que contempla els
treballs de drenatge. Semblava
que les actuacions d’aquest tipus podrien quedar descartades
degut a que el govern català,
segons afirmaven els residents,
«no poder assumir els costos totals del projecte». El pressupost
de licitació que transcendeix per
la redacció és de 25.500,00 euros
(IVA no inclòs) i l’execució del
contracte és de 3 mesos. Es tracta, concretament, dels treballs de
«drenatge longitudinal a la carretera TV-3141». Segons es detalla
en el projecte, l’objectiu és el de
millorar la seguretat viària, i això
es complementa també amb la
construcció de cunetes «remuntables» i evitar precisament que
hi hagi accidents d’aquest tipus.
En total, la longitud que
abarquen aquestes obres té una
extensió de dos quilòmetres,
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segons es detalla en el plec de
clàusules. D’aquesta manera,
s’hauria d’aconseguir, una vegada s’iniciessin els treballs, es poguessin «connectar les cunetes
profundes actuals amb canonades per convertir-les en trepitjables, i d’aquesta manera, poder
reduir els accidents en aquesta
via».
Evitar accidents
De materialitzar-se les tasques
de drenatge, s’executaria, doncs,
el projecte original. Cal recordar
que des d’Urbanisme s’ha presentat als veïns de Blancafort
una «alternativa transitòria» que
hauria de permetre que durant
aquesta legislatura els residents
d’aquesta zona puguin disposar
finalment de la vorera i el carril
bici que reclamen reiteradament, a més dels treballs de drenatge que haurien de materialitzar-se, una vegada adjudicada la
licitació de la redaccció d’aquests
projectes per part d’Infraestructures. La seguretat viària és un

Els treballs tenen lloc a la urbanització Blancafort.

dels motius pels quals reclamen
que s’executi amb celeritat. El
darrer cas es coneixia fa poques
setmanes, quan un cotxe va to-

par amb un noi de 17 anys, que
circulava amb aquest mitjà de
transport quan es dirigia, vora
la 1 del migdia, fins a la urbanit-

zació, on resideix habitualment.
Com a conseqüència dels fets, el
noi va patir ferides i contusions
lleus després que el turisme li
toqués la roda de davant, provocant-li la caiguda.
L’atropellament va generar la
«indignació» dels veïns de Blancafort: «no es pot permetre», es
fa «evident» segons explicava
Bartolomé Pluma, president de
l’associació de veïns, «que cal
que es tiri endavant amb urgència la construcció tant del carril
bici com de la vorera perquè no
tornin a passar incidents com
aquest». Pluma va posar aquest
fet en coneixement del regidor
d’Urbanisme, Marc Arza, i esperen que es puguin accelerar
les converses amb la Generalitat
«que és qui té les competències
en aquest tram des de la T-11 fins
a la urbanització».
Els residents segueixen esperant mantenir una trobada amb
el regidor d’Urbanisme per tal
que quedi clar quan s’executaran
finalment les obres.

L’operatiu antidroga
acaba amb 10
detencions a St.Josep
L’operació policial antidroga
de dijous passat s’ha saldat finalment amb deu detencions.
Es tracta de quatre homes i
sis dones, d’edats compreses
entre els 18 i els 59 anys. En
l’operatiu els agents van localitzar una plantació de marihuana amb 200 plantes, així
com prop de 1.300 euros en
bitllets fraccionats, cinc telèfons mòbils i material destinat a la preparació i venda de
substàncies estupefaents. ACN

Desallotgen a 25
persones per l’incendi
en un restaurant
Un incendi en els baixos d’un
restaurant de la cuina d’un
restaurant situat al carrer Alcalde Joan Bertran 3 va obligar
el passat divendres a desallotjar 25 persones de manera
preventiva. Un cop l’incendi
va quedar apagat, els Bombers
van ventilar l’establiment i
van començar a autoritzar els
veïns a tornar a casa. Fins al
lloc dels fets es van traslladar
quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. ACN
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Concentració contra la pobresa
energètica al barri Pastoreta
La Federació d’Associacions
de Veïns de Reus va dur a terme ahir la quarta concentració
contra la pobresa energètica
que va tenir lloc al carrer de
Bahia Blanca, al barri de la Pastoreta. A més de llegir el manifest, l’acte va comptar amb
un esmorzar popular i una
exhibició de Zumba, a càrrec
del Gimnàs Lindax. «La lluita
contra la pobresa energética no
es una moda en la que pensem
tan sols a l’hivern. La dignitat

no té preu», esmentaven ahir
des de la Federació veïnal. Per
la seva banda, com ja ha succeït
en les concentracions anteriors,
també es van recollir signatures reivindicant el baixador de
Bellisens. En aquest sentit, cal
recordar que des de la FAVR
s’han convocat manifestacions
en diversos punts de la ciutat
cada primer diumenge de mes,
en barrris com Mas Pellicer,
Gaudí i Immaculada, a banda
de d’ahir diumenge. Redacció
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Concentració contra la pobresa energètica al barri La Pastoreta.

