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Imatge de les obres que han començat aquesta setmana al camí del riu.

Comencen les obres d’adequació del camí del riu entre la baixada
de can Barba i el límit amb Sabadell

Dimecres 16 de gener de 2019

Els treballs comportaran talls de trànsit intermitents i tindran una durada
aproximada de tres setmanes

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha iniciat aquesta setmana uns treballs
d’adequació del camí del riu entre la baixada de can Barba i el límit amb el terme
municipal de Sabadell. Les obres, que tindran una durada aproximada de tres
setmanes, consistiran en diverses actuacions que es duran a terme al llarg de sis
trams.

D’una banda, el primer tram (de 100 metres), entre la baixada i fins al gual del riu,
s’ha millorat una canalització d’aigua, es pavimentarà amb formigó i s’hi realitzarà
una cuneta a la banda dreta per a l’evacuació de les aigües. Pel que fa al segon tram
(de 300 metres), entre el gual de can Barba i el gual del Boà, se’n desbrossaran les
bandes, es repassarà el ferm amb motoanivelladora per donar-li pendent lateral.
També es desbrossarà i es repassarà el ferm del tercer tram (1.100 metres), entre el
gual del Boà i la cruïlla del Molí d’en Busquets, on, en la part més estreta, es
configurarà la plataforma del camí en forma d’esquena d’ase per tal de repartir de
forma similar l’evacuació de les aigües a banda i banda.

En relació al quart tram (400 metres), entre l’estació de bombament i el gual del
Molí d’en Busquets, es desbrossarà i es repassarà el ferm per invertir el pendent
actual cap al marge esquerre. Aquestes actuacions es repetiran al cinquè tram (500
metres), situat entre el gual del Molí d’en Busquets i la cruïlla de can Messeguer, el
de més dificultat pels tancaments irregulars de les parcel·les d’horta contigües que
han reduït l’espai de plataforma del camí i impedeixen la correcta evacuació de les
aigües. Finalment, es desbrossarà i es repassarà el ferm del sisè tram (700 metres),
entre la cruïlla de can Messeguer i el camí del torrent Ribatallada.

Les obres comportaran talls intermitents de trànsit a la zona, de 3,5 km en total. És
per això que es recomana utilitzar els diferents accessos disponibles (can Barba, can
Carner i final de terme) en funció de l’afectació que es vagi produint en cada part
del camí.

Les obres tenen un cost de 48.348,19 euros (IVA inclòs) i les porta a terme
l’empresa Excavacions del Bages, SA. La Diputació de Barcelona en finança
43.823,06 €, dins el Programa complementari de millora de camins municipals en el
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
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