EL PERIODICO 27/9/2007 OBRES I RESTRICCIONS EN UNA IMPORTANT ARTÈRIA METROPOLITANA

Cornellà convertirà part de la C-245 en una rambla
• La construcció d'un viaducte elevat comunicarà els barris del Centre i Gavarra
XAVIER ADELL
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El tram més cèntric de la carretera d'Esplugues (la C-245) al seu pas per Cornellà es
transformarà d'aquí a uns mesos en una rambla. La reconversió de la important artèria
metropolitana en un vial més urbà serà possible gràcies a les obres de construcció d'un
viaducte elevat que acaben d'entrar en la fase decisiva i que des de fa una setmana
mantenen totalment tallada la comarcal entre la rotonda de Siemens i l'avinguda dels Alps.
Quan estigui enllestit el viaducte --pel qual circularan els trens de Renfe-- s'acabarà amb
l'insalvable terraplè de 10 metres d'altura que incomunica els barris del Centre i Gavarra.
A més, l'operació permetrà "transformar completament una zona de 126.000 metres
quadrats i crear una àrea de nova centralitat" al sector Millàs, segons ha explicat l'alcalde
de Cornellà, Antonio Balmón (PSC).
Després d'eliminar la barrera entre els dos barris --unes obres que es preveu que estiguin
a punt durant el primer trimestre del 2008-- s'emprendrà la reforma integral de la carretera
d'Esplugues des de la rotonda de Siemens fins a la del centre comercial Llobregat (el
popular Eroski). Tot i que el disseny definitiu encara s'ha de perfilar, l'operació
transformarà el tram "en un vial molt més cívic, en una rambla", avança Balmón, cosa que
comportarà millores en el trànsit rodat i de vianants.
UN PAS DE 154 METRES
El pas elevat en construcció tindrà 154 metres de longitud i dos estreps, un a l'estació i
l'altre al pontó d'accés al camp de futbol Via Fèrria. L'estructura estarà suportada per sis
grans pilastres circulars. El projecte, que implicarà l'eliminació d'un complex entramat de
quatre passos a diferent nivell, costarà 9,9 milions d'euros aportats pel consistori i el
Ministeri de Foment. El tancament de la C-245, que no ha ocasionat grans problemes de
trànsit gràcies als desviaments provisionals, és fruit de l'ús de grues de gran tonatge.

