EXECUCIÓ PLA D'ACCESSIBILITAT ANY 2019

Actuació

Ubicació

Barri

Estat

Canvi i creació de nova parada de bus al carrer Muralla cantonada amb Passeig
General Peralta i creació de nou pas de vianants adaptat.

passeig General Peralta amb Muralla

Barri Vell

finalitzat gener 2019

Senyalització tàctil segons normativa d'Accessibilitat amb panots de botons i
panot de ratlles a les parades de bus de Ctra Taialà, carrer Muralla amb General
Peralta i avgda Santa Eugenia amb carrer de Baix

ctra Taialà / carrer Muralla / avgda Sant
Narcis

Girona

finalitzat gener 2019

Rebaix de dos passos de vianants carrer Mas Vendrell a Taialà

Mas Vendrell

Mas Catofa

finalitzat març 2019

Ampliació vorera i nou pas de vianants al carrer Sant Narcís amb carrer Mare de
Déu del Món per accedir al parc Comtessa Ermesenda

Sant Narcís

Sant Narcís

finalitzat març 2019

Riera de Mus

Palau

finalitzat març 2019

Plaça del Vi, Ballesteries i Ciutadans

Barri Vell

finalitzat març 2019

Costa Brava - rotonda Riu Güell

Sant Narcís

finalitzat abril 2019

Calderers

Barri vell

finalitzat juny 2019

Ampliació vorera i creació nou pas de vianants adaptat al carrer Illes Filipines

Illes Filipines

Pont Major

finalitzat juliol 2019

Adaptar dos passos de vianants al barri de Montilivi: carrer de Carles de Bolós
amb Andreu Tuyet Santamaria i pas de vianants al carrer Andreu Tuyet
Santamaria d'accés a la plaça d'en George Orwell

Andreu Tuyet i Santamaria

Montilivi

finalitzat agost 2019

Reforma de la cruïlla del carrer Reggio Emilia i Cardener: adaptació dels passos
de vianants de les cruïlles

Reggio Emilia i Cardener

Palau

finalitzat setembre 2019

Projecte de creació d'unes escales noves a la sortida de l'ascensor del carrer
Hortènsia i eliminació dels esglaons i creació d'una rampa amb baranes al lateral
per millorar l'accessibilitat d'aquell tram.

Hortènsia

Grup Sant Daniel

finalitzat novembre 2019

Projecte d'ampliació de la vorera est de la travessera Santa Eugènia i supressió
de barreres arquitectòniques als passos de vianants a Girona

Travessera de Santa Eugènia

Santa Eugènia

finalitzat desembre 2019

Puigsacalm

Montilivi

finalitzat desembre 2019

Cardenal Margarit

Eixample

en execució

Santa Clara

Mercadal

inici després de reis

Sant Francesc

Mercadal

inici després de reis

tota la ciutat de Girona

Girona

en execució

tota la ciutat de Girona

Girona

en estat de redacció
projecte

Pas de vianants del carrer Riera de Mus amb Riera d'Oix
Col.locació de papereres adaptades a la normativa d'accessibilitat a la zona del
Barri Vell
Pavimentació pas per zona enjardinada de connexió des dels carrers Costa Brava
amb Valladolid fins al la rotonda del riu Güell
Fer accessible la parada de bus del carrer Calderers

Eliminació barreres arquitectòniques als passos de vianants del carrer
Puigsacalm
Projecte de reforma dels carrers Cardenal Margarit i tram de Maluquer Salvador
fins al carrer Migdia
Canvi planxes carrer Santa Clara ( FASE II )
Rebaix pas de vianants carrer Sant Francesc amb carrer Fontanilles
Projecte Pla d'Accessibilitat a Girona 2019 de supressió de barreres
arquitectòniques i adaptació dels passos de vianants dels carrers següents:
- Carrer Esport amb c/ Font de la Lluna
- Carrer Bonastruc de Porta amb c/ 20 de Juny
- Carrer de l'Illa amb c/ Mossèn Joan Pons
- Pujada Creu de Palau amb c/ Roc de Frausa
- Pujada Creu de Palau amb c/ Pic de la Dona
- Pujada Creu de Palau amb c/ Comanegre
- Pujada Creu de Palau amb c/ Mas Barril i Mercè Rodoreda
- Pujada Creu de Palau amb avgda Lluis Pericot
Senyalització tàctil segons normativa d'Accessibilitat a vàries parades de bus urbà
a la ciutat de Girona

Darrera actualització: 11 de desembre de 2019

