
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El carrer Nou, en una imatge anterior a l'inici de les obres.Image not found or type unknown

El carrer Nou, en una imatge anterior a l'inici de les obres.

La primera fase de les obres de remodelació del carrer Nou
afectarà el tram situat entre Sant Josep i Maria Escalfet

Dimarts 29 de maig de 2018

Les obres de remodelació del carrer Nou que han començat aquest dilluns afectaran
en la primera fase de l’actuació, que tindrà una durada aproximada d’un mes, el
tram de vial situat entre els carrers de Sant Josep i de Maria Escalfet.

Aquests treballs inicials consistiran en l’enderroc de la plataforma del paviment i en
la renovació de les xarxes de clavegueram i aigua potable, amb la instal·lació de
noves canalitzacions. Afectaran la franja asfaltada del carrer, de manera que les
voreres quedaran accessibles per al trànsit de veïns i veïnes.

Les feines es duran a terme entre les 8 i les 18 hores, i durant aquesta franja horària
no es permetrà el pas de vehicles. Sí que es preveu, sempre que sigui possible,
garantir l’accés dels vehicles als aparcaments situats en aquest tram de carrer entre
les 18 hores i les 8 hores del dia següent, excepte quan s’estigui treballant en la
pavimentació de la vorera en moments puntuals.

Durant aquesta primera fase dels treballs es garantirà també la circulació pel tram
superior del carrer nou, entre els carrers de Maria Escalfet i de l’Escorxador.

També cal assenyalar que, mentre durin les obres, s’anul·larà l’aparcament per a
motos i per a persones amb mobilitat reduïda situats a la plaça del Mestre Gelonch,
on s’ubicaran els contenidors de terra i runa necessaris per al desenvolupament dels
treballs.

En total, la remodelació del carrer Nou comprendrà els 900 metres quadrats de la
via situats entre els carrers de Sant Josep i de l’Escorxador. Les obres tenen una
durada prevista de quatre mesos i les porta a terme l’empresa Rogasa
Construcciones y Contratas SAU.
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