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L’Ajuntament exigeix a la Generalitat que doni compliment al
compromís de millorar la seguretat de la carretera C-1415a

Dijous 17 de gener de 2019

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha expressat recentment el seu
malestar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya perquè “no ha complert amb el compromís de redactar i executar un
projecte per millorar la seguretat de la carretera C-1415a”. Aquesta via
connecta el municipi amb Terrassa i Matadepera, d’una banda, i Sentmenat, de
l’altra. Giménez exigeix al Departament de Territori i Sostenibilitat “que, amb la
màxima celeritat, prioritzi de forma urgent una actuació que és clau per reduir
l’accidentalitat en aquesta via”.

Segons l’alcalde, “l’abril de 2017 se’ns va comunicar que el Departament de
Territori i Sostenibilitat havia adjudicat per 81.000 euros un projecte per
donar solució als punts negres de la carretera, però des de llavors no n’hem
sabut res més”. “Un any i nou mesos després, l’Ajuntament no té coneixement
de si el projecte està finalitzat i, per tant, es va endarrerint també el compromís
d’iniciar les obres, que en un principi s’havien de licitar a finals de 2017”,
afegeix l’alcalde.

Segons dades del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), la carretera C-1415a
suporta un trànsit mitjà entre Terrassa i Sentmenat de 6.055 vehicles, amb una
mitjana anual d’accidents greus d’1,3. “A més, tenim constància que es
produeixen amb freqüència incidències menys greus però molt molestes, com
ara el bolcat de vehicles pesants que obliguen a tallar la circulació en aquesta
via”, explica Giménez.

Segons es va establir en una reunió entre l’Ajuntament i la Generalitat que va tenir
lloc l’abril de 2017, les obres que s’han de dur a terme han d’abastar un tram de 13
quilòmetres i comportarien una inversió de 2,3 milions d’euros. Les principals
actuacions se centrarien en la millora de l’abalisament i del ferm, la revisió
d’elements com la senyalització, l’ampliació de vorals en els revolts més conflictius
i l’estudi de la remodelació de les diferents cruïlles.

Val a dir que el compromís de la Generalitat de millorar la seguretat de la C-1415a
es va adoptar després que els ajuntaments de Castellar del Vallès, Matadepera,
Sentmenat i Terrassa reclamessin prèviament mesures amb urgència per reduir
l’accidentalitat d’aquesta via, especialment pel que fa a l’eliminació dels trams de
concentració d’accidents (TCA), antigament dits punts negres.
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