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Actualitat

El Pla Director de l'enllumenat públic de 2005 preveu millorar la
instal·lació elèctrica dels Fruiters

Dimarts 15 de març de 2005
La regidoria de Via Pública està portant a terme aquests dies diferents actuacions en
alguns carrers del poble, en el marc del Pla Director de l'Enllumenat d'aquest 2005.
Un document que s'elabora cada any, i que determina certes actuacions per tal de
millorar l'eficiència i la seguretat dels quadres elèctrics. Tot plegat, per afavorir el
rendiment dels punts lumínics i l'impacte de possibles avaries. De moment, ja s'ha
actuat a l'Avinguda Sant Esteve, amb un pas de línies soterrades, i també a la plaça
Canigó, on s'han renovat els tubs elèctrics i les columnes d'enllumenat. Aquesta
setmana, s'actuarà al carrer del Molí, just al costat del CEIP Emili Carles Tolrà. Es
canviarà el quadre elèctric d'aquesta via. També aquesta setmana, el carrer de Sala
Boadella es veurà afectat per obres en l'enllumenat, ja que es procedirà a sectoritzar
el quadre elèctric. Aquesta actuació permetrà evitar que, en cas d'una possible
avaria, tot el sector d'habitatges i comerços es quedin sense llum. També es portaran
a terme diferents actuacions a la plaça Llibertat, al carrer d'Aneto, a la carretera de
Sentmenat, al carrer de Lleida i a la plaça del Munt de Sant Feliu. Els treballs
començaran a finals d'aquest mes de març. Ja al mes d'abril, es farà una actuació
més complexa, als Fruiters, donat que els elements lumínics i la mateixa instal·lació
elèctrica és molt antiga i s'ha malmès amb el pas dels anys. Per tant, es millorarà el
nivell lluminós amb punts de llum més potents, es canviarà el cablejat i es
col·locaran pals independents d'electricitat i telèfon. Aquestes actuacions s'inclouen
en el Pla Director de l'Enllumenat Públic de Castellar de 2005. Les obres
finalitzaran a finals de maig.
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