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El carrer Major serà objecte d'una remodelació els propers dos mesos.

Les obres de remodelació del carrer Major començaran aquest
dilluns, 25 de juny

Dimecres 20 de juny de 2018

Mentre durin els treballs al vial, que passarà a ser de plataforma única, s’hi
podrà circular amb precaució però no s’hi podrà aparcar

L’Ajuntament de Castellar del Vallès iniciarà el proper dilluns, 25 de juny, les obres
de remodelació del carrer Major. La intervenció, que té per objectiu revitalitzar
aquesta via històrica de la vila, consistirà a convertir aquest vial en plataforma única
entre la cruïlla amb el carrer de l’Església i la plaça de Cal Calissó.

Els treballs permetran adaptar els passos de vianants a la normativa d’accessibilitat.
En el tram que va del carrer de Colom a la plaça de Cal Calissó també s’ha previst
la renovació de la xarxa d’aigua potable i la instal·lació d’una canalització en
previsió de poder soterrar, en un futur, la xarxa de telecomunicacions. A més, en
aquest mateix tram s’ampliaran voreres i s’eliminarà la franja d’aparcament.

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.

Afectacions de les obres

Durant les obres, que tenen una durada prevista de dos mesos, no es podrà aparcar
en tot el carrer Major, tot i que es garantirà la circulació pel vial amb precaució,
amb possibles talls puntuals segons les actuacions que es portin a terme.

També es garantiran els accessos en vehicle als domicilis particulars i comerços. Pel
que fa als guals particulars, es garanteix l’accés dels vehicles de 6 de la tarda a 8 del
matí els dies laborables i tot el cap de setmana. Des de l’Ajuntament s’anirà
informant en cas de qualsevol d’incidència.

Els treballs al carrer Major s’inclouen dins la segona fase de remodelació de 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.

El conjunt de la inversió, que també inclou la reforma d’altres carrers com la
carretera de Sentmenat o el carrer Clavé i la reforma de la plaça dels Horts i de
Josep M. Folch i Torres, té un pressupost total de 436.000 euros i va a càrrec de
Rogasa Construcciones y Contratas SAU.

file:///


Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

