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Finalitzen els treballs de millora i pavimentació dels aparcaments
de Serrat del Vent i de la carretera de Sentmenat

Dijous 24 de maig de 2018

L’Ajuntament ha finalitzat els darrers dies els treballs de millora i pavimentació dels
aparcaments situats al Serrat del Vent, entre el cementiri i el tanatori, i de la
carretera de Sentmenat, al costat de l’Escola Municipal de Música Torre Balada.

En tots dos casos els treballs han inclòs les tasques de 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.

També s’han reposat els guals i alguns trams de voreres, s’ha dut a terme la
senyalització horitzontal i vertical i s’hi han instal·lat diversos elements de
jardineria, mobiliari urbà i seguretat. D’altra banda, a l’àrea d’estacionament del
Serrat del Vent s’ha adequat una zona com a mirador.

En total, la zona d’aparcament del cementiri i tanatori suma 1.795 metres quadrats i
té capacitat a 40 vehicles, mentre que l’aparcament ubicat a la carretera de
Sentmenat pot acollir 30 vehicles en els seus 995 metres quadrats.

Amb la finalització d’aquests treballs es dóna per acabat el paquet d’actuacions
relatives a la millora d’aparcaments ja existents al municipi que s’incloïa en el Pla
d’aparcament que s’està implementant enguany a diferents punts de la vila i que es
completa amb l’actuació que es va dur a terme el mes de març passat a l’aparcament
de la ronda de Llevant. Totes tres intervencions han anat a càrrec de l’empresa
Asfaltats Riba, SA i han sumat una inversió total de 99.663 euros.

100 noves places al nucli urbà

D’altra banda, l’Ajuntament crearà properament 100 noves places d’estacionament
gratuït al nucli urbà. D’aquestes, 38 sortiran de l’espai situat al carrer de Sot d’en
Goleres, al costat d’un dipòsit d’aigua. Una altra intervenció suposarà la creació de
45 places noves 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. 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.
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