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Una de les solucions que es proposa analitzar és la creació d’un rotonda a la
intersecció de la ctra. de Sabadell amb el Passeig, el c. dels Pedrissos i la ronda del
Turuguet.

L’Ajuntament sol·licita a la Diputació un estudi per millorar la
mobilitat del tram urbà de la carretera de la Sabadell

Dijous 23 de febrer de 2017

El consistori analitzarà la creació d’una rotonda als Pedrissos

L’Ajuntament de Castellar del Vallès demanarà a la Diputació de Barcelona la
realització d’un estudi per millorar la mobilitat i la seguretat viària de la carretera de
Sabadell (B-124), entre la intersecció amb la carretera de Terrassa (C1415) i els
Pedrissos.

Segons explica el tinent d’alcalde de Planificació, Pepe González, “la circulació en
aquest tram presenta unes certes dificultats, especialment en els moments
d’entrada i sortida de les escoles”.  De fet aquest és l’únic tram del nucli urbà
assenyalat com a puntualment conflictiu per trànsit elevat en els plans de mobilitat
urbana i de seguretat viària del municipi.

Per tal de donar solució als embussos, l’equip de govern vol “estudiar quines són
les millor alternatives de distribució del trànsit que ve de la carretera i es
dirigeix cap al centre del municipi”, explica González. Una de les solucions que
es proposa analitzar en aquest estudi és la creació d’un rotonda a la intersecció de la
carretera de Sabadell amb el Passeig, el carrer dels Pedrissos i la ronda del
Turuguet. “Es tracta d’un punt on conflueixen fins a cinc entrades de vehicles,
per això necessitem d’un assessorament per estudiar aquesta intersecció com a
espai principal de distribució del trànsit a la part sud del nucli urbà”, explica
González.

Camí escolar de l’escola Joan Blanquer

D’altra banda, avui comencen les tasques de redacció del projecte de camí escolar
de l’escola Joan Blanquer. El camí escolar és una proposta que pretén crear uns
recorreguts segurs per anar a peu a l’escola i que s’estableixen a partir dels itineraris
més utilitzats per les famílies. L’objectiu és fomentar que els infants vagin a peu als
seus respectius centres, de manera que el trajecte es converteixi en una activitat
agradable, segura i que formi part de la seva educació com a ciutadans.

La redacció d’aquest projecte anirà a càrrec del geògraf Pau Avellaneda, que ha
estat contractat per la Diputació de Barcelona, i que ja va elaborar el projecte de
l’escola Bonavista, s’elabora conjuntament entre l’Ajuntament, l’AMPA i l’equip
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directiu del centre. Un cop es posi en marxa el de l’escola Joan Blanquer, Castellar
comptarà amb un total de cinc camins escolars (sumant-hi els de les escoles Emili
Carles-Tolrà, El Sol i La Lluna, Sant Esteve i Bonavista) i quedaran només pendents
els de les escoles Mestre Pla, La Immaculada i El Casal i els dels centres públics de
secundària.

Ambdues actuacions es financen a partir del Catàleg de Serveis que la Diputació de
Barcelona ofereix als municipis.

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/

