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Plànol de circulació de la zona a partir de l'inici de les obres.

L’Ajuntament iniciarà aquest mes d’octubre les obres al carrer de
l’Hospital

Dimarts 26 de setembre de 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès començarà a principis d’octubre els treballs de
reforma del carrer de l’Hospital, en el marc del projecte d’intervenció de L’Illa del
Centre.

L’inici de l’actuació suposarà, entre d’altres aspectes, que el tram del carrer situat
entre Sala Boadella i Montcada quedi ja definitivament tancat al trànsit de vehicles i
que es posi en marxa el canvi de sentit de circulació al mateix carrer de l’Hospital,
entre Sant Pere d’Ullastre i Montcada.

Així, el carrer de l’Hospital, entre Sala Boadella i Montcada, passarà a ser de
plataforma única, amb paviment per a vianants. Els únics vehicles que hi podran
accedir són els que tenen accés a l’aparcament privat situat en aquest tram.

L’actuació també implicarà la renovació de la vorera dreta, en sentit ascendent, del
mateix carrer de l’Hospital, entre el carrer de Clavé i Sala Boadella, que s’ampliarà
a 1,5 metres. A més se soterrarà una línia elèctrica de baixa tensió, entre Sant Pere
d’Ullastre i Montcada. A més, en aquests dos trams s’habilitarà aparcament de
càrrega i descàrrega i per a persones amb mobilitat reduïda.

Amb aquesta intervenció, s’ordena el sentit de circulació de vehicles a la zona per
tal de pacificar el trànsit i facilitar la mobilitat dels vianants als carrers de Sala
Boadella, Montcada i l’Hospital.

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

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

