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Es connecten les línies elèctriques soterrades de la Ronda de Ponent

Dijous 10 de febrer de 2005
En els propers dies quedaran connectades les línies elèctriques aèries que s'han
soterrat a la Ronda de Ponent, a la zona de Can Carner. Es tracta d'una actuació
llargament reivindicada per l'Ajuntament de Castellar del Vallès i per l'Associació
de Veïns de Can Carner, tant per motius de seguretat com estètics. En concret,
afecta el tram de la Ronda de Ponent comprès entre l'empresa Playtex i la zona
residencial de Can Carner. Aquesta acció s'emmarca en una línia de treball
engegada per l'Ajuntament fa dos anys, basada en col·laborar amb la companyia
encarregada del subminsitrament elèctric, FECSA, per eliminar i soterrar totes les
línies aèries elèctriques de baixa i mitja tensió del municipi. Unes accions que
també es porten a terme en col·laboració amb els promotors i constructors privats,
de manera que s'aprofiten els treballs de construcció i rehabilitació d'habitatges, per
a executar les modificacions a la xarxa elèctrica que siguin necessàries. "Des de
l'Ajuntament, sempre que en tenim l'oportunitat, aprofitem les noves
construccions per soterrar el màxim de línies. Recentment s'ha fet al carrer
Sant Josep, coincidint amb les obres de millora d'aquest carrer", ha explicat al
regidor de Via Pública, César Galván. El soterrament de línies es porta a terme,
bàsicament, al nucli urbà i a Can Carner perquè les urbanitzacions tenen totes les
instal·lacions aèries i no és possible fer actuacions puntuals. S'han de plantejar
actuacions globals de soterrament, com la que s'està projectant a Sant Feliu del Racó
i a El Racó. Tot i així, zones com Ca n'Avellaneda i Can Font, que tenen totes les
línies soterrades. El cost de les actuacions va, generalment, a càrrec de l'empresa
Fecsa, tot i que en algunes ocasions també hi col·labora l'Ajuntament de Castellar i
els promotors privats quan per causa de la seva promoció s'han de fer actuacions a la
xarxa.
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