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L’Ajuntament crea una nova AREA verda a la Marina
del Port amb 691 places preferents per a veïns
»

Avui comencen les tasques de senyalització per habilitar la nova AREA, que es
preveu que estigui en funcionament a partir del pròxim 26 de juny

»

Estarà situada a la zona de Sant Cristòfol, que configuren els carrers de la
Mecànica, del Platí, de l’Alumini, dels Alts Forns, de Jane Adams, i la carretera
del Prat

El veïnat de Sant Cristòfol, situat a tocar del municipi veí de L’Hospitalet de Llobregat i molt
proper a la Fira Gran Via, disposarà d’una nova zona d’AREA verda d’aparcament, preferent
per als residents amb 691 places. Avui comencen les tasques per senyalitzar i habilitar la
nova AREA de prioritat per a residents, que està previst que entri en funcionament el dia 26
de juny que ve.
Aquesta mesura ha estat fruit d’un procés de negociació i treball amb el veïnat dels habitatges
de Sant Cristòfol del barri de la Marina del Port, que respon a un compromís adquirit pel
govern del Districte de Sants-Montjuïc en el seu PAD. El Districte de Sants-Montjuïc i el
regidor Jordi Martí, es van comprometre a resoldre la problemàtica que pateixen els veïns
d’aquesta zona per trobar aparcament, que s’ha agreujat amb la implantació i l’augment de
l’activitat de Fira Gran Via. Els edificis de Sant Cristòfol són antics i no es van construir amb
aparcaments subterranis. Aquest fet sumat a l’activitat creixent de la fira, que atreu molts
visitants que hi van amb els seus vehicles privats, converteix molt sovint la recerca
d’aparcament en un problema difícil de resoldre per als residents.

Per això els veïns van demanar ajuda al Districte de Sants-Montjuïc, que s’ha concretat en la
creació d’una nova AREA verda que dóna preferència d’aparcament als residents. Aquesta
nova AREA se situa en la zona coneguda com Sant Cristòfol, i que configuren els carrers de
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la Mecànica, del Platí, de l’Alumini, dels Alts Forns, de Jane Adams, i la carretera del Prat,
incloent-hi els diversos carrers interiors situats entre els blocs de pisos.
Aquesta AREA verda funciona amb el mateix règim d’horaris i de pagament que la resta de la
ciutat:
-

De dilluns a divendres entre les 08:00 hores i les 20:00 hores serà horari de pagament.
Els vehicles dels no residents que estacionin en aquest horari només ho podran fer un
màxim de 2 hores seguides, pagant la corresponent taxa.
De les 20:00 hores a les 08:00 hores l’AREA verda l’estacionament serà lliure així com el
seu pagament.
Els residents rebran la tarja de resident indispensable per obtenir els tiquets de control.

El calendari d’implantació d’aquesta nova zona d’estacionament preferent per a veïns
comença avui amb les tasques de senyalització i avís per poder iniciar els treballs de pintura
de les places en superfície. A continuació, es col·locarà també la senyalització vertical. Està
previst que durant la primera setmana de juny es col·locaran ja els nous parquímetres, i al
llarg de la segona setmana de juny s’enviaran les targetes dels residents per tal que el dia 26
de juny la nova AREA pugui entrar en funcionament.

