Actualitat

Pont de Sant Feliu del Racó a la carretera BV-1249.

Les obres d’ampliació del pont de Sant Feliu del Racó
començaran aquest dilluns
Dimecres 21 de novembre de 2018
Mentre durin els treballs, que duraran uns tres mesos, s’habilitarà pas alternatiu de vehicles en aquest
punt de la carretera BV-1249
La Diputació de Barcelona iniciarà el proper dilluns, 26 de novembre, les obres d’eixamplament del pont de Sant
Feliu del Racó que salva el riu Ripoll al punt quilomètric 2,1 de la carretera BV-1249.
Els treballs tindran una durada prevista de tres mesos i suposaran, com a principal afectació, el tall d’un carril de
circulació en aquest punt. Així, s’habilitarà pas alternatiu al trànsit de vehicles que es regularà mitjançant la
instal·lació de semàfors. Amb tot, les obres no afectaran el recorregut de la línia de bus C4 (Castellar del Vallès –
El Balcó de Sant Llorenç – Sant Feliu del Racó), que podrà continuar fent el seu recorregut habitual.
La intervenció s’emmarca dins un contracte de conservació d'elements de superestructura en ponts de la Xarxa
Local de Carreteres de la Diputació de Barcelona. Les tasques previstes són, d’una banda, la instal·lació d’un nou
sistema de contenció de vehicles d’ampit metàl·lic que substituirà l’existent a fi d’adequar-lo a la normativa vigent.
D’altra banda, s’ampliarà el tauler del pont amb vorera, fet que facilitarà el pas de vianants i bicicletes.
L’horari de les obres serà de dilluns a divendres, de 8 a 18 hores. També es treballarà puntualment alguns
dissabtes, en funció de les necessitats, de 8 a 13 hores. Pel que fa al període nadalenc, s’actuarà els dies 22, 27,
28 i 29 de desembre i del 2 al 5 de gener, ambdós inclosos.
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