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Les obres del carrer de Sant Jaume, en una imatge de fa uns dies.

En marxa els treballs de renovació de la vorera dreta del carrer de
Sant Jaume, que duplicarà la seva amplada

Dimecres 23 de maig de 2018

Es preveu que l’actuació finalitzi a mitjans del mes juny

L’Ajuntament de Castellar ha engegat aquest mes de maig les obres de renovació de
la vorera dreta del carrer de Sant Jaume, en el sentit del trànsit actual, que es preveu
que finalitzin a mitjans del mes de juny.

La principal transformació del carrer un cop les obres estiguin enllestides serà
l’ampliació de la vorera, que duplicarà la seva amplada i passarà dels 102
centímetres actuals als 210 centímetres, per tal de millorar l’accessibilitat de
persones amb mobilitat reduïda i facilitar la circulació de cotxets. En concret, els
treballs consistiran en la retirada de la vorera existent i la formació d’una nova
vorera amb peces de panot hidràulic, a més de la formació d’una nova vorada.

L’eixamplament de la vorera serà efectiu en tot el tram de la via, és a dir, els 190
metres compresos entre la cantonada del carrer amb la carretera B-124 i l’extrem
final del carrer, al camí que comunica amb el carrer de Josep Maria Valls.

A més, els treballs inclouran l’arranjament de quatre guals adaptats pel pas de
vianants i la pintura de la senyalització horitzontal.

L’actuació, que va a càrrec de l’empresa Artífex Infraestructuras, SA i té un cost de
33.557 euros (IVA inclòs), s’ha dut a terme després que aquest mateix espai fos
objecte a finals de 2017 de la renovació de la xarxa d’aigua potable. Aquesta
intervenció la va dur a terme l’empresa SOREA, concessionària del servei
municipal d’aigua potable a la vila, que va substituir 131 metres de l’antiga
canonada situada sota la vorera dreta del carrer. 
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