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L'evacuació de les aigües residuals i el trànsit són els grans temes a
tractar de la urbanització de Can Bages

Dimecres 27 d'octubre de 2004
Castellar del Vallès comptarà, en els propers anys, amb un nou sector industrial, el
polígon de Can Bages, l'última zona de la vila que es dedica al desenvolupament de
l'activitat industrial. Ubicat davant de l'empresa SONY, a l'altra banda de la
carretera B-124 que uneix Castellar i Sabadell, el polígon industrial de Can Bages
tindrà una superfície de 200.000 metres quadrats, dels quals 25.000 seran de
propietat municipal en concepte de sessions. Amb aquest nou espai, Castellar
arribarà un sòl industrial de dos quilòmetres quadrats. Abans d'iniciar-se la
urbanització de la zona, però, cal que l'Agència Catalana de l'Aigua presenti una
solució per a l'evacuació de les aigües residuals en aquest nou polígon.
L'Ajuntament ja ha manifestat que aposta per una segona depuradora específica
d'aigües residuals i industrials, ja que l'actual és biològica. Una altra de les qüestions
pendents abans de l'inici dels treballs a la zona, és la referent a les connexions amb
el nou polígon. És prevista la construcció d'una rotonda a la carretera B-124, a
l'alçada de l'empresa SONY, per facilitar les entrades i sortides dels polígons i per
connectar, també, el polígon de Can Bages amb el del Pla de la Bruguera. A més,
també s'ha de concretar una solució per a la circulació dels vianants d'una banda a
l'altra de la carretera, ja que, el transport urbà que connecta el centre de la vila amb
el polígon de Can Bages s'atura just al costat d'aquesta àrea en el trajecte d'anada,
però, a la tornada, en direcció al centre de Castellar, el bus s'ha d'agafar des de l'altra
banda de la carretera, davant de l'empresa SONY. L'Ajuntament farà, en els propers
dies, una petició als departaments competents en carreteres i transports per tal de
trobar una solució que contempli, per damunt de tot, la seguretat dels vianants.
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