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Vic estrena un nou tram de carril bici a l'Estadi
El proper diumenge, dia 1 de març, tindrà lloc la inauguració del carril bici del
Barri de l’Estadi, un projecte que forma part del Pla de Barris Sud. L’acte
d’inauguració començarà a les 11:00 h a la cruïlla entre l’avinguda Pius XII i el
passeig de la Generalitat i consistirà en un passacarrers.
A les 12:30h es farà la inauguració oficial amb la participació del tercer tinent
d’alcalde i regidor de Règim Interior i Participació Ciutadana, Josep Rafús. Tot
seguit, hi haurà un aperitiu popular.
L’acte també comptarà amb la participació dels nens i nenes del Consistori
Infantil i hi han col•laborat l’Associació de Veïns i Veïnes de la plaça Moragas.
L’actuació té com a objectiu la implantació d’una xarxa de carrils per a
bicicletes adient, moderna i segura, dotada dels elements necessaris per a la
seva utilització, com una senyalització adequada, una separació suficient per
garantir la seguretat entre els usuaris de la bicicleta, els vehicles i els vianants,
entre d’altres coses.
A la zona on s’ha millorat el carril bici, tot el tram és de 1,80 m d’amplada amb
doble sentit de circulació. També s’ha arranjat la zona central que abans estava
amb sauló i ara s’ha asfaltat. Una de les altres millores que s’han fet, ha
consistit en arranjar cruïlles i encreuaments entre l’Avinguda Pius XII i els
carrers de Sant Jaume i Pare Huix. Aprofitant les obres a l’Avinguda de l’Estadi
s’ha instal•lat la xarxa de telecomunicacions provisional i un altre per
enllumenat públic.
Les obres es van iniciar el mes de juliol de 2008 i han finalitzat durant aquest
mes de febrer del 2009. Així doncs, el tram total de remodelació del carril bici
és de 1,37 km i les millores que s’hi han introduït estan pensades per enllaçar
aquest tram de carril bici amb els que es faran a les obres del Remei.

