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Actualitat

Es col·loca una barana al camí de Can Pèlachs per donar seguretat
als vianants

Dimecres 2 de febrer de 2005
Dilluns, 7 de febrer, començaran els treballs de col·locació d'una barana de fusta
tractada al camí de Can Pèlachs, en un tram d'uns 50 metres. L'empresa encarregada
dels treballs és Asfaltats Riba, i tenen un import de 3.500 euros. "Es tracta d'un
tram que es troba situat al costat d'un precipici d'uns 15 metres de fondària.
Amb la col·locació d'aquesta barana es pretén donar una major seguretat al
pas dels vianants per aquest camí", ha explicat el responsable de projectes de
carrers i places de la Regidoria de Via Pública, Esteve Font. Baranes com aquesta,
ja s'han col·locat en d'altres camins i carrers en els darrers mesos: al camí que
enllaça la Carretera de Terrassa amb el Pont Vell; al final del carrer del Pont i al
carrer del Sol. S'habilita un aparcament per ambulàncies al carrer de Mestre
Ros La mateixa empresa, Asfaltats Riba, també està enllestint aquests dies els
treballs d'habilitació de dues places d'aparcament per ambulàncies, al carrer de
Mestre Ros, just a la porta de l'Obra Social Benèfica (OSB). La intenció és poder
disposar d'aquesta zona d'aparcament per les ambulàncies que diàriament fan servei
als usuaris de la Fundació. L'actuació també contempla la modificació de la vorera
que dóna accés a l'OSB, de manera que es minimitzin els impediments en la càrrega
i descàrrega de les lliteres. També s'està habilitant un pas de vianants adaptat, a la
cruïlla entre el carrer de Mestre Ros i el carrer de Gaudí, que afavorirà el pas dels
vianants que travessen aquesta via. Pas elevat al carrer de Roger de Llúria D'altra
banda, està previst que demà dijous, 3 de febrer, l'empresa iniciï la construcció d'un
pas elevat al carrer de Roger de Llúria. Una actuació que es farà a petició del veïnat
d'aquest carrer. Els veïns van demanar al consistori la restricció del trànsit en aquest
carrer, als vehicles de gran volum, ja que donat que és una via estreta i que alguns
balcons d'edificis sobresurten per sobre de les voreres, els vehicles pesats topen amb
els balcons. L'Ajuntament ha optat per estrènyer la boca d'entrada del carrer amb la
l'habilitació d'un pas de vianants elevat que, a banda d'afavorir la reducció de la
velocitat dels vehicles que circulin pel carrer i afavorir el pas de vianants, també
tindrà la funció de restringir el pas als camions de gran tonatge. Altres mesures que
s'aplicaran seran l'eixamplament de les voreres a la boca d'entrada; i la instal·lació
de pilones i jardineres.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

