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Planta general de la nova rotonda

La Generalitat inicia la construcció de la nova rotonda a la
carretera de Sabadell

Dijous 18 de novembre de 2010

L’actuació, que és un pas previ a l’execució del desdoblament de la carretera
B-124, té una durada prevista de sis mesos

L’empresa pública de la Generalitat Gestió d’Infraestructures SA (GISA) ha iniciat
aquesta setmana els treballs de construcció de la rotonda que estarà situada a la
carretera B-124, a la intersecció amb els carrers del Bages (Pla de la Bruguera) i del
Baix Camp (Can Carner). L’actuació, que va a càrrec de l’empresa Romero Gamero
SA, tindrà una durada aproximada de sis mesos i suposarà una inversió de 650.000
euros.

La nova rotonda garantirà la fluïdesa del trànsit a la B-124, tant entre Castellar i
Sabadell com per accedir als polígons industrials del Pla de la Bruguera, Can Carner
i Can Bages. El giratori tindrà 60 metres de diàmetre, amb una calçada de 10 metres
(5 metres per a cada carril), un voral exterior d’1,5 metres i un altre d’interior de 0,5
metres.

Els treballs inclouen la pavimentació de la plataforma, la senyalització horitzontal i
vertical, la disposició de barreres de seguretat i de bandes rugoses reductores de
velocitat, el drenatge (inclosa la construcció d’un col·lector per a recollir l’aigua de
la calçada lateral del polígon de Can Carner), l’enllumenat de la rotonda i el
desviament i reposició dels serveis afectats.

Afectacions de trànsit

Mentre durin els treballs no es preveuen talls absoluts de trànsit a la carretera, a
excepció d’un dissabte del mes de desembre en què serà necessari tancar-la al pas
de vehicles per canalitzar un col·lector de clavegueram i una connexió de la xarxa
elèctrica que travessaran la carretera de manera soterrada.

La resta de dies el vehicles podran circular en els dos sentits de la marxa, atès que
l’obra s’ha dividit en dues fases, a cadascuna de les quals s’urbanitzarà una de les
dues meitats de la rotonda. En una primera fase, es podrà circular per un tram
provisional habilitat a la banda est de la carretera (Pla de la Bruguera).

En una segona fase, els vehicles ja podran utilitzar la mitja rotonda enllestida de la
banda oest (Can Carner i Can Bages). Durant aquesta etapa l’accés  al carrer del
Bages (Pla de la Bruguera) quedarà restringit al trànsit.
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Pel que fa al transport públic, les línies que travessen aquest punt de la carretera B-
124, la N65 (Barcelona–Castellar) i la C3 (Castellar–Sant Llorenç Savall) podran
mantenir els seus itineraris habituals. Mentre durin les obres, també es garantirà
l’accés a les dues benzineres de la zona situades a banda i banda de la carretera.

L’obra està contemplada tant en el Pla General d’Ordenació de l’Ajuntament com
en l’estudi informatiu del desdoblament de la carretera B-124 entre Castellar i
Sabadell. De fet, la construcció de la nova rotonda suposa un pas previ al
desdoblament d’una via que, segons un estudi del 2006, registra una intensitat
mitjana que supera els 31.200 vehicles/dia i un percentatge de vehicles pesants del
5,46%.
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