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La carretera de Sentmenat serà objecte d'una actuació dijous 23 i divendres 24 de
novembre.

Comença la fase final de les obres de L’Illa del Centre

Dilluns 20 de novembre de 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès engega aquesta setmana la fase final de les
obres de L’Illa del Centre amb actuacions de fresatge i asfaltat dels carrers de Sala
Boadella, Montcada, Mestre Ros i carretera de Sentmenat.

Tot i que les actuacions es van iniciar dimecres passat amb els treballs de fresatge
dels trams dels carrers de Sala Boadella i Montcada compresos entre la carretera de
Sentmenat i el carrer de l’Hospital, serà durant els propers dies quan es faran la
majoria de les intervencions.

Així, aquest dilluns s’ha treballat en el fresatge dels carrers de l’Hospital (entre Sala
Boadella i Anselm Clavé), Mestre Ros (entre Sala Boadella i Roger de Llúria) i Sala
Boadella (en el tram més proper a l’avinguda de Sant Esteve). L’endemà, 21 de
novembre, es procedirà a asfaltar aquests tres trams de carrers, i a més es farà el
fresatge d’un altre tram del carrer de Sala Boadella, a continuació de l’anterior, i
fins al carrer de l’Hospital, i del tram del carrer de Montcada adjacent a la cruïlla
amb l’avinguda de Sant Esteve.

A mitjan de setmana, dimecres 22 de novembre, es fresarà el tram següent del carrer
de Montcada, fins al carrer de l’Hospital, i el mateix carrer de l’Hospital, entre
Montcada i Sant Pere d’Ullastre. Alhora, s’asfaltaran, d’una banda, el tram del
carrer de Sala Boadella més proper a la carretera de Sentmenat i el carrer de
Montcada immediat a l’avinguda de Sant Esteve.

Dijous i divendres, afectacions a la carretera de Sentmenat

Finalment, els dies 23 i 24 de novembre, dijous i divendres, es procedirà,
respectivament, al fresatge i l’asfaltat el tram de la carretera de Sentmenat  comprès
entre el carrer de Sala Boadella i el passeig de Tolrà.

També s’asfaltaran, dijous 23, el tram del carrer de Montcada més proper a la
carretera de Sentmenat i el tram del carrer de l’Hospital entre Sant Pere d’Ullastre i
Montcada.

Val a dir que durant tota la setmana el trànsit es veurà afectat puntualment per totes
aquestes actuacions, que es completaran amb el fresatge del carrer Torras.
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