MILLORA DE LA PANTALLA ACÚSTICA I VISUAL DE LA VIA DEL TREN
Proposta presentada per:
Gemma Sauvalle en representació de l’Associació de Veïns de Can Gorgs
Justificació:
Aquesta proposta vol naturalitzar la tanca de la via del tren per tal de
minimitzar l’impacte acústic i visual que provoca al veïnat de la zona i a
l’Escola Elisa Badia. Alhora que millora la seguretat d’aquesta infrastructura,
impedint el pas de les persones i animals d’un costat a l’altre de la via,
evitant així atropellaments.
Descripció:
Millora i adequació de la pantalla acústica de la via de tren pels dos costats
de la via. Col·locació d’una barrera natural-vegetal (plantes) al llarg de la via
de tren que afecta al veïnat dels barris anomenats anteriorment i als infants
de l’Escola Elisa Badia.
En alguns trams, la tanca metàl·lica existent queda més baixa que el propi
nivell del tren, per tal d’habilitar uns suplements en alçada de la tanca i que
compleixi la seva funció acústica, visual i evitar accidents. En un planeta
cada vegada més conscienciat amb el medi ambient, amb els problemes i
trastorns que el soroll provoca a la salut de les persones, és important poder
millorar, activar i ampliar aquesta pantalla acústica i visual al llarg de la via
de tren. Un projecte totalment sostenible que ajudarà a la nostra ciutat a
combatre la contaminació provocada per les dues autopistes tan properes a
aquest punt i a incrementar el nivell de zones verdes, augmentant així
l’oxigen i beneficiant enormement la salut.

Persones destinatàries:
Veïnat de diversos barris de Barberà: Ca n’Esteper, Can Gorgs II i Can
Gorgs augmentant el seu benestar amb aquesta proposta. L’Escola Elisa
Badia millorarà en seguretat i sostenibilitat amb el medi ambient. També
afectarà positivament a la Torre d’en Gorgs.
Pressupost:
28.843,60€

Exemple d’implementació a l’AP2 a Sant Joan Despí

Exemple de la situació actual: Costat A, tram 3 (100m): on proposem la
plantació de xiprers Leyland o similar.

