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Actualitat

El Pla Director de l'Enllumenat Públic de 2005 s'inicia aquest
dissabte amb una actuació a l'Avinguda Sant Esteve

Dijous 3 de març de 2005
Aquest dissabte, 5 de març, es tallarà l'Avinguda Sant Esteve, a l'alçada del carrer
Sala Boadella. El motiu de la restricció, que només afectarà unes hores al matí, és
l'actuació per part de l'empresa concessionària de l'enllumenat públic, SECE,
d'habilitació d'una rasa de banda a banda de l'Avinguda Sant Esteve, perpendicular
al sentit de circulació, per tal de col·locar-hi uns tubs soterrats. Aquesta actuació
permetrà separar les línies d'enllumenat, i en cas d'una avaria, permetrà que afecti a
menys punts de llum ja que les línies estaran més allunyades. Aquesta actuació és la
primera del Pla Director de l'Enllumenat Públic de 2005. Un document que s'elabora
cada any i que determina la millora dels sistemes de seguretat de les instal·lacions
elèctriques. L'empresa concessionària de l'enllumenat públic a Castellar, SECE, ha
estat l'encarregada d'elaborar una proposta d'actuacions que caldria fer, i
posteriorment tècnics de l'Ajuntament l'han valorat, i han elaborat els projectes
executius. A l'espera d'un Pla d'Actuació definitiu, l'Ajuntament de Castellar ha
decidit actuar aquesta setmana a l'Avinguda Sant Esteve, per tal que el tall d'aquesta
via important del municipi no coincideixi amb el tall de la carretera de Sentmenat
aquest mes de març, en motiu de les obres de la plaça Major. El Pla Director de
l'Enllumenat públic de 2005 preveu diferents millores en matèria de seguretat de les
línies elèctriques en diferents punts del nucli urbà i les urbanitzacions. Bàsicament,
s'han previst actuacions en diversos quadres elèctrics que es troben en mal estat i
que no tenen les proteccions adequades. "D'una banda, l'actuació millorarà la
seguretat dels operaris i de les persones al seu pas per la via pública; i de
l'altra, millorarà la fiabilitat de la instal·lació que serà menys susceptible a
patir avaries", ha explicat el responsable de projectes de carrers i places de
l'Ajuntament de Castellar, Esteve Font.
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