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Actualitat

Es potencien mesures per reduir la velocitat al centre urbà

Dilluns 25 d'octubre de 2004
S'habilita un pas elevat a la cruïlla entre els carrers Clavé i Doctor Pujol
Aquesta dies han començat els treballs d'habilitació d'un pas elevat a la cruïlla entre
el carrer d'Anselm Clavé i el carrer de Doctor Pujol. Aquests treballs formen part
del conjunt d'actuacions que porta a terme l'Ajuntament de Castellar, i que
contempla el Pla d'Accessibilitat de Castellar que preveu actuar progressivament al
municipi, per facilitar l'accés als vianants per la via pública i eliminar les barreres
arquitectòniques, entre d'altres objectius. L'actuació preveu aixecar la calçada
d'asfalt, just a la cantonada entre els carrers de Clavé i de Doctor Pujol. Amb aquest
pas elevat es preveu millorar i facilitar l'accés als vianants, i alhora, reduir la
velocitat dels vehicles que circulen pel carrer de Clavé, ja que en ser una via de
prioritat els cotxes prenen sovint velocitats força elevades. L'habilitació d'aquesta
cruïlla elevada permetrà anivellar la calçada amb les dues voreres. En aquest sentit,
la calçada s'apujarà entre 12 i 17 centímetres. El termini dels treballs serà d'un mes
aproximadament. Per tant, mentre durin les obres s'ha tallat al trànsit el carrer de
Clavé, just a l'alçada del carrer de Doctor Pujol. Ja des de fa alguns dies, hi ha
cartells que informen als conductors de les vies i el recorregut alternatiu. El cost
dels treballs és de 25.300 euros, i els executa l'empresa Elsamex. El finançament va
a càrrec de l'Ajuntament de Castellar. Pas elevat al carrer de Tarragona Per altra
banda, demà dimarts, 26 d'octubre, s'inicien els treballs d'habilitació d'un pas de
vianants elevat al carrer de Tarragona. Aquest pas elevat, com d'altres que ja s'han
habilitat en altres vies del municipi, té l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles i
alhora, facilitar l'accés dels vianants. Per altra banda, també s'asfaltarà el tram del
carrer Tarragona, comprès entre els carrers Suïssa i Jaume I. Es tracta d'un tram de
carrer molt desgastat per les obres que s'han fet a la zona de l'antiga fàbrica Tolrà.
Els treballs faran que el carrer Tarragona quedi tallat al trànsit, almenys, durant tot
el dimarts i, possiblement, el dimecres, en funció de la pluja.
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