si això és així... Com influeix al barri de Valldoreix actuar a l’estació ?

C.A.P.
Associacio de veins

Esglesia Nostra Sra. de l’Assumpció/ Creu Roja
Entitat Municipal Descentralitzada

i als ulls de l’administració quines son les actuacions que estan passant ?

IES Arnau Cadell

Escola El Pinar

Estació FGC Valldoreix
e_1:4500

Casal de Cultura/ Casal d’avis

N

Carril bici de Valldoreix
Aquest carril té com objectiu donar resposta a la creixent
disposició d’equipaments públics que s’han d’anar ubicant al llarg d’aquest eix principal, amb la concreció del
projecte de la nova plaça de centralitat de la vila.
També va significar l’inici del conjunt d’actuacions que,
juntament amb la nova Plaça de la Vila de Valldoreix i la
nova Centralitat de l’Estació, ha de dotar la vila dels equipaments i les infraestructures necessàries que des de fa
tant de temps està reclamant la ciutadania.
En el futur travessarà tot Valldoreix fins a l’estació de
FGC. Aquest nou carril bici suposa la consecució d’una de
les fites que es marca l’equip de govern de Valldoreix com
és la promoció del ciclisme entre els veïns.

Projecte Plaça de la Vila
Línia elèctrica d’alta tensió
El document signat pel soterrament de les línies d’alta tensió,
en el tram que travessa Valldoreix i Mira-sol, especifica que
els treballs han de començar a principis del 2012. La durada
de l’actuació no arribarà a l’any, per tant, les obres estaran
enllestides abans de què s’acabi el 2012.
Un cop acabat el soterrament de les línies d’alta tensió de
Valldoreix i la consegüent eliminació de les torres elèctriques
es continuaran els procediments per a la urbanització de
l’avinguda del Baixador i el projecte de la plaça de la Centralitat de Valldoreix.

Un complex cultural i cívic, un mercat municipal amb supermercat, un aparcament públic i una plaça pública a l’aire
lliure són els equipaments que s’emmarcaran Aquesta és la
proposta d’usos que l’EMD-Valldoreix va fer a la ciutadania
durant la jornada participativa ciutadana
El complex cultural i cívic serà un centre cultural polivalent
inclourà l’espai escenico-musical, l’Escola de Música, la biblioteca, les instal•lacions del Casal d’Avis de Valldoreix i un
bar-restaurant-cafeteria. L’aparcament te previsió per a 200
places i dongui servei tant a l’espai del mercat municipal com
al del complex cultural i cívic.
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3 Sistema ferroviari
4 Sistems de serveis tècnics
6 Parcs i jardins urbans
7a Equipaments actuals
7b Equipaments de nova creació de caràcter local
7hd Habitatges de protecció oficial
8a Verd privat protegit
9 Protecció de sistemees generals
20a-9 Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar
20a-10 Ordenació en edificació aïllada unifamiliar
27 Parcs forestals de conservació

Nova Centralitat de l’Estació
L’aparcament està saturat a banda i banda de la via
fèrria, amb la qual cosa l’aparcament envaeix un espai
vial no destinat per a aquest ús, reduint la qualitat
de l’espai públic i dificultant la mobilitat dels altres
usuaris.
Està prevista la construcció d’un Park&Ride mitjançant
un pàrquing soterrat així com la implantació d’una àrea
verda per reservar l’aparcament proper a l’estació als
veïns de Valldoreix i de Sant Cugat.

Nova incorporació
És una afectació que figura en el planejament, tot i que
actualment no es sap si es durà a terme degut a que anava
estretament lligada amb la conexió amb el vial de Cornisa de
Collserola.
El traçat preveu una nova rotonda per solucionar la trobada
entre vials i esquiva les torres electriques situades aprop.

Vial d’enllaç
Es tracta d’una semi-rotonda dibuixada des del PGM que
entronca de la carretera de Vallvidrera amb un nou vial que
passaria per sota l’autopista dels Túnels de Vallvidrera i del
ferrocarril.
Fa un gir buscant perímetre per aconseguir cota per passar
per sota.

5 Xarxa viària bàsica
18 Zona subjecte a ordenació volumètrica

Regeneració de l’espai públic. Nova Centralitat a Valldoreix.
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