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L'Ajuntament posa en marxa un dispositiu especial per Tots Sants

Dimecres 29 d'octubre de 2003
L'Ajuntament de Castellar del Vallès posarà a disposició dels ciutadans, per segon
any consecutiu, un autobús totalment gratuït el dissabte, 1 i el diumenge, 2 de
novembre, per connectar el cementiri amb el nucli urbà. Amb aquesta mesura, "es
pretén alleugerir el trànsit i l'aparcament a la zona del cementiri i, alhora,
facilitar l'accés al cementiri a la gent gran que no condueixi o no compti amb
un mitjà de transport per traslladar-se", ha explicat la cap de la unitat de medi
ambient, Marina Muntada. L'autobús circularà de les 9h a les 14h i de les 15h a les
18h amb un recorregut que enllaçarà el cementiri amb els Pedrissos, el nucli antic,
l'Eixample vell, l'Eixample nou i Can Carner, utilitzant les parades habituals de La
Vallessana. Per això, el mateix autobús realitzarà dos itineraris. D'una banda, del
cementiri baixarà per la carretera Sentmenat i el Passeig fins als Pedrissos i tornarà
a pujar per les mateixes vies fins al cementiri i, de l'altra, del cementiri baixarà per
la Ronda de Llevant fins al Pla de la Bruguera, i pujarà per la Ronda de Tolosa, el
carrer Tarragona i l'Avinguda Sant Esteve. D'altra banda, la Policia Local posarà en
marxa un dispositiu especial el dissabte, 1 de novembre, per controlar el trànsit a
l'entrada del Cementiri. Els vehicles hauran de pujar pel carrer Serrat del Vent i la
baixada es farà pels Fruiters. En el cas que les visites al cementiri s'intensifiquin
també el diumenge, es tornaria a posar en funcionament aquest dispositiu.
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