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El carrer Major i el carrer d’Anselm Clavé s’asfaltaran la setmana
que ve

Divendres 31 d'agost de 2018

Es preveu que les feines, que comportaran diverses afectacions al trànsit, es
duguin a terme entre dilluns 3 i dijous 6 de setembre

L’Ajuntament de Castellar durà a terme la setmana que ve els treballs de
pavimentació asfàltica del carrer Major, entre el carrer de l’Església i la plaça de Cal
Calissó, i del carrer de Josep Anselm Clavé, entre Pedrissos i carretera de
Sentmenat.

Les actuacions comportaran diverses afectacions al trànsit tant als carrers propers al
carrer Major (Església, passatge de Lahiguera, Retir, Calvari i Bassetes) com a
l’àmbit del carrer de Josep Anselm Clavé (Pedrissos, Pare Borrell, Doctor Vergés,
Doctor Pujol, Doctor Rovira i Mestre Ros), especialment entre el dilluns 3 i el
dimecres 5 de setembre. Les restriccions en la circulació de vehicles es concentraran
en la franja horària compresa entre les 8 del matí i les 8 del vespre.

Les feines començaran dilluns al tram del carrer Major comprès entre els carrers de
l’Església i Colom, de manera que dimarts 4 de setembre ja es donarà sortida als
vehicles de baixada pel carrer de Colom. El tram inferior del carrer Major encara
quedarà tallat al trànsit fins al dimecres dia 5, quan s’asfaltarà la part del carrer que
arriba fins a la plaça de Cal Calissó.

Pel que fa al carrer de Josep Anselm Clavé, s’hi treballarà tant el dilluns dia 3 com
el dimarts dia 4. En aquest cas, les afectacions al trànsit i els talls dels carrers
transversals es poden donar al llarg de tot el dia. Per aquest motiu, es recomana
utilitzar el Passeig i l’avinguda de Sant Esteve per desplaçar-se en vehicle.

Val a dir que el dijous dia 6 de setembre es duran a terme treballs de pintura i
senyalització viària, i de col·locació de mobiliari urbà, tot i que es preveu que
l’afectació al trànsit sigui menor.

Els treballs al carrer Major i al carrer d’Anselm Clavé 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.

Avís legal

file:///
/33055/descriptiu/


Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

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

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

