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El carrer Major serà objecte d'una de les actuacions.

L’Ajuntament inicia la 2a fase d’intervenció a L’Illa del Centre

Dimecres 2 de maig de 2018

S’actuarà al carrer Major, la carretera de Sentmenat i el carrer de Clavé, a
més de la intervenció a les places dels Horts i de Josep Maria Folch i Torres

L’Ajuntament de Castellar del Vallès durà a terme entre els mesos de maig i agost la
segona fase d’intervenció a L’Illa del Centre, l’espai central del municipi que està
sent objecte d’una reforma integral amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai
urbà, potenciar aquesta zona com a pol comercial, pacificar el trànsit de vehicles i
facilitar la mobilitat dels vianants.

En aquesta segona fase, les actuacions se centraran al carrer de Josep Anselm Clavé,
les places de Josep M. Folch i Torres i dels Horts, els carrers Major i de Colom i la
carretera de Sentmenat.

Els treballs s’han iniciat aquesta setmana al carrer de Josep Anselm Clavé, al qual es
planteja donar un mateix perfil, des dels Pedrissos fins a la carretera de Sentmenat,
amb l’ampliació de voreres. La intervenció, que també inclou la integració de les
places del Molí i dels Horts al nivell del carrer, es prolongarà fins al mes de juliol.

D’altra banda, el carrer Major també serà objecte, a partir del mes de juny i fins a
finals d’agost, d’una remodelació amb l’objectiu de revitalitzar aquesta via històrica
de la vila. Un tram d’aquest carrer serà de plataforma única, concretament, a partir
de la cruïlla amb el carrer de l’Església i fins a la plaça de Cal Calissó. En el tram
que comença a partir del carrer de Colom s’eliminaran les places d’aparcament, de
manera que s’ampliarà l’espai per als vianants.

Aquesta actuació també anirà acompanyada d’una millora del carrer de Colom, que
mantindrà el mateix perfil tot i que també passarà a ser de plataforma única.

Finalment, la carretera de Sentmenat, en el tram que uneix el Passeig, a l’alçada de
la plaça de Cal Calissó, amb la cruïlla del carrer de Sala Boadella, serà de
plataforma elevada i zona 20. D’aquesta manera, connectarà amb el tram ja elevat
de la carretera situat a l’alçada de les places del Mercat i d’El Mirador. Aquesta
intervenció, que es farà entre finals de juny i finals d’agost, també inclou les
renovacions del paviment del vial del Passeig situat a sobre la plaça de Cal Calissó i
del pas de vianants de la carretera de Sentmenat situat a l’alçada del carrer de
Montcada.

La segona fase de remodelació de L’Illa del Centre, que té un pressupost de 436.000
euros, anirà a càrrec de Rogasa Construcciones y Contratas SAU.
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