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Imatge de les obres que s'estan duent a terme al carrer del Doctor Rovira.

L’Ajuntament renova les voreres i l’asfaltat del carrer del Doctor
Rovira

Dilluns 18 de febrer de 2019

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està duent a terme aquests dies uns treballs de
millora del carrer del Doctor Rovira, en el tram situat entre l’avinguda de Sant
Esteve i el carrer de Josep Anselm Clavé. Les obres consisteixen en l’ampliació de
voreres i en la pavimentació del carrer.

Les voreres passaran a tenir una amplada d’1,5 metres a cada costat de la via. La
millora de l’accessibilitat en aquesta zona es completarà amb l’eliminació d’un pal
d’electricitat existent al primer tram de carrer. Una vegada finalitzats els treballs,
que es preveu que s’enllesteixin a finals de març, es mantindrà una línia
d’aparcament lliure per a vehicles en el costat dret del carrer en el sentit de la
marxa.

Les obres tindran un cost de 80.000 euros i aniran a càrrec d’Asfaltats Riba. Aquest
pressupost també inclou la renovació de voreres al carrer de Barcelona, en un tram
situat entre els carrers de Girona i Can Serrador.

Les intervencions de millora urbana en aquest sector del municipi també inclouen,
d’una banda, la finalització dels treballs a la plaça de Josep M. Folch i Torres, a la
qual s’hi col·locaran ben aviat dos elements lúdics. D’altra banda, la plaça dels
Horts, situada a la confluència entre els carrers de Doctor Rovira i Clavé, serà
objecte properament d’una intervenció que possibilitarà la renovació del mobiliari
urbà i la instal·lació d’un pipicà a la part inferior de l’espai.
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