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Actualitat

S'intervé per millorar la xarxa de clavegueram en un tram de la
carretera Sabadell

Dijous 11 de novembre de 2004
La Regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha engegat
aquesta setmana una actuació per renovar la xarxa de clavegueram a la carrera de
Sabadell, en el tram comprès entre el número 7 d'aquesta via i el carrer Doctor
Pujol. La intervenció va a càrrec de la brigada municipal i es preveu que s'allargui
unes tres setmanes. L'actuació afecta a un tram de claveguera d'uns 40 metres força
desgastat pel pas del temps que, en els últims mesos, ha generat uns problemes
d'embussament que no s'han pogut solucionar amb la neteja regular que es fa de les
clavegueres. Per això, la brigada municipal s'encarregarà de canviar el tub actual per
una canalització de PVC de diàmetre superior. Es tracta d'una intervenció complexa
ja que, pel mateix punt, hi passen els tubs de l'aigua, el gas, la llum i l'enllumenat
públic, així que l'obertura de la rasa s'haurà de fer manualment i això farà allargar
els treballs, que es preveu que s'enllesteixin en tres setmanes. Els treballs no
afectaran al trànsit de vehicles però si als vianants. Per reduir al màxim les
molèsties, però, es col·locarà un tram de passarel·la d'un metre d'amplada just al
costat de la línia d'arbres que voregen la carretera. D'aquesta manera es vol intentar
evitar que els vianants hagin de creuar de vorera a causa de les obres. Tot i així,
puntualment, és possible que els treballs afectin la totalitat de la vorera i, per tant,
no s'hi pugui circular. Aquesta intervenció forma part d'un conjunt d'actuacions
previstes en els punts més desgastats de la xarxa de clavegueram, que comencem
amb la reparació a la carretera Sabadell i que continuaran, el 2005, amb noves
accions. D'altra banda, ahir al matí també es va procedir a l'arranjament d'un tram de
la calçada del carrer Major que estava enfonsada, de manera que dificultava la
circulació i, en cas de pluja, provocava embassaments d'aigua. Els treballs van
obligar a tallar el carrer Major, entre el carrer Església i el carrer Colom, durant tot
el matí.
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