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Benidorm inicia el dimarts el nou col·lector d'Esperanto, que
completa la xarxa hidràulica de la zona
Benidorm inicia el dimarts el nou col·lector d'Esperanto, que completa la xarxa hidràulica de la zona
L'actuació, que se centra en la calçada, té un termini d'execució de dos mesos i implica la
reordenació temporal del trànsit

Dimarts que ve, 8 de setembre, s'inicia l'obra de construcció del nou col·lector d'aigües pluvials del
carrer Esperanto, l'últim dels previstos en l'obra de remodelació de l'avinguda Mediterrani i el seu
entorn amb el qual es completa la renovació de la xarxa hidràulica de la zona. L'actuació "es
desenvoluparà íntegrament en la calçada, en un tram d'uns 50 metres situat a l'altura del carrer
Girona i té un termini d'execució d'aproximadament dos mesos", segons ha explicat el regidor
d'Obres i Mobilitat, José Ramón González de Zárate.
De Zárate ha explicat que "en cas de necessitat, este nou col·lector ens permetrà derivar part de les
aigües pluvials que arriben a la part alta de l'avinguda Doctor Orts Llorca al barranc de l'Aigüera,
alleujant així el cabal que habitualment arribava ﬁns a l'avinguda Mediterrani i evitant, per tant i
deﬁnitivament, les inundacions que es produïen en esta zona quan plou amb intensitat". L'edil ha
remarcat que "iniciem ara esta actuació per a anticipar-nos a possibles episodis de gota freda".
La construcció d'este col·lector implicarà la reordenació temporal del trànsit de la zona, en quedar
tancat a la circulació un xicotet tram del carrer Esperanto. Així, els vehicles procedents de l'avinguda
Mediterrani que accedisquen al carrer Esperanto hauran de prosseguir pel carrer Finestrat. Només
podran accedir a la zona tallada els vehicles amb gual. Este accés es realitzarà per l'encreuament
d'Esperanto amb Doctor Orts Llorca, mentre que l'eixida s'efectuarà pel recentment renovat carrer de

la Mar.

Source URL: https://benidorm.org/comunicacion/en/node/64012

