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Actualitat

L'aparcament als carrers Montcada, Sala Boadella i Fàbregues
serà de zona blava a partir del març

Divendres 18 de febrer de 2005
A principis de març entrarà en funcionament l'aparcament de zona blava als carrers
Sala Boadella, Montcada i les Fàbregues. Aquesta mesura s 'ha implantat amb motiu
de les obres d'ampliació i remodelació de la plaça Major, per tal d'assegurar un
aparcament rotatiu en horari comercial, als carrers més cèntrics propers a la plaça.
Amb l'inici del projecte de remodelació de la plaça Major, ja es va plantejar la
necessitat de crear més places d'aparcament al centre, per tal de suplir les places que
han desaparegut amb l'inici dels treballs. Per això, es va habilitar l'aparcament
provisional del passeig Tolrà. Tot i així, aquest espai es veurà afectat per la
construcció del vial provisional que travessarà aquest aparcament i el passeig de la
plaça Major, fins a enllaçar amb el carrer Torras, de manera que s'ha vist la
necessitat de proveir el centre de més places d'aparcament. En aquest sentit,
s'implantarà la zona blava als carrers Sala Boadella, Montcada i les Fàbregues, per
tal d'aconseguir "un aparcament rotatiu en horari comercial, que permeti als
ciutadans anar a comprar al centre de la vila i trobar lloc per aparcar", ha
manifestat la regidora de Territori, Gemma Perich. La zona blava funcionarà de
dilluns a divendres de 10.00h a 14.00h i de 16.30h a 19.30h, i dissabtes de 10h a
14h. "Creiem que aquest és un horari compatible amb els veïns, que els permet
aparcar matí, migdia i nit sense haver de pagar, i també amb els ciutadans que
volen venir al centre a comprar i necessiten trobar aparcament", ha explicat
Perich. El dimarts, 22 de febrer, començaran els treballs d'habilitació de la zona
blava, amb la senyalització de les places d'aparcament i la col·locació de les
màquines als diferents carrers. Es preveu que entri en funcionament a principis de
març, coincidint amb el tancament de la carretera de Sentmenat.
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