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Operaris treballant a l'aparcament de la Ronda de Tolosa, al costat de la plaça de
Catalunya.

L’Ajuntament elabora un Pla d’aparcaments al nucli urbà que
preveu la pavimentació de 200 places d’estacionament lliure

Dijous 22 de març de 2018

L’actuació suposarà la creació de 98 noves places i la millora dels aparcaments
ubicats a prop de L’Illa del Centre

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està executant des d’aquest mes de març un
Pla d’aparcaments amb l’objectiu d’ampliar el nombre de places d’estacionament
gratuït disponibles al municipi i de millorar les condicions de les ja existents. Un
cop finalitzin totes les actuacions, la vila disposarà de 200 places d’aparcament
lliure pavimentades, distribuïdes en diferents zones del municipi.

Pavimentació d’aparcaments a prop del centre

En la línia de fomentar l’hàbit d’anar a peu, fa uns dies es va iniciar l’arranjament
de diversos aparcaments dissuasius a prop de L’Illa del Centre. En aquest sentit, es
pavimentaran les àrees d’estacionament del costat de la Torre Balada i de la ronda
de Tolosa (al costat de la plaça de Catalunya).

Així mateix, s’asfaltarà l’espai de terra situat entre el cementiri i el tanatori, que ja
s’utilitza com a aparcament, amb la voluntat de millorar el servei als usuaris
d’aquests dos equipaments.

En tots tres casos, els treballs inclouen el moviment de terres, la implantació de la
xarxa d’evacuació d’aigües, la instal·lació elèctrica d’enllumenat i de reg i la
pavimentació amb aglomerat asfàltic. A més, es reposaran els guals i alguns trams
de voreres, es durà a terme la senyalització horitzontal i vertical i s’hi instal·laran
diversos elements de jardineria, mobiliari urbà i seguretat.

L’actuació ha començat per l’aparcament de la ronda de Llevant, de 1.510 metres
quadrats i amb capacitat per 44 turismes i 2 camions. A continuació serà el torn de
la reforma i pavimentació de l’aparcament del cementiri i tanatori, situat al Serrat
del Vent, de 1.795 metres quadrats i que compta amb capacitat per a 40 places.
Finalment s’arranjarà i es pavimentarà l’aparcament de la carretera de Sentmenat,
de 955 metres quadrats i amb capacitat per a 30 places. Aquest espai es troba situat
al costat de l’Escola Municipal de Música.

Les obres d’arranjament de les tres àrees d’estacionament lliure van a càrrec
d’Asfaltats Riba, SA, tenen un pressupost d’adjudicació de 99.633,03 euros, IVA
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inclòs, i està previst que finalitzin a finals del mes d’abril.

Més aparcament al nucli antic

D’altra banda, l’Ajuntament crearà dues noves àrees d’estacionament al nucli antic
amb capacitat total per a 83 vehicles. D’aquestes, 38 sortiran de l’espai situat al
carrer de Sot d’en Goleres, al costat d’un dipòsit d’aigua, i que s’adequarà durant el
mes de maig.

El mes de juny s’habilitarà una nova zona d’aparcament al corredor ubicat a la part
superior de l’escola Bonavista i que es connectarà amb el carrer del Racó, per sobre
de la plaça de Lluís Companys. Aquesta intervenció permetrà la creació de 45
places noves d’aparcament.

Fora del nucli antic, aquest pla també inclourà l’ampliació de l’espai d’aparcament
situat entre la plaça de la Fàbrica Nova, el carrer dels Pedrissos i la carretera de
Sabadell. Aquesta àrea s’ampliarà amb 15 noves places.

L’Ajuntament remodelarà integralment el carrer Nou entre els mesos de maig i
agost

L’Ajuntament durà a terme entre els mesos de maig i agost la remodelació integral
del carrer Nou. Durant aquests mesos s’actuarà en 900 metres lineals d’aquesta via,
en el tram situat entre els carrers de Sant Josep i de l’Escorxador.

La intervenció seguirà la línia d’altres remodelacions del nucli antic: la via serà de
plataforma única, com ja ho és el tram de carrer Nou ubicat entre la plaça del Mestre
Gelonch i el carrer de Sant Josep. També es renovaran les xarxes de clavegueram i
d’aigua potable i se substituirà l’enllumenat, amb la instal·lació de tecnologia LED.

Aquesta actuació suposarà una inversió de 279.000 euros.
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