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Actualitat

Es col·locarà un semàfor a l'entrada a Castellar per la carretera de
Terrassa com a mesura de seguretat pels veïns

Dilluns 18 d'abril de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha arribat a un acord amb la Diputació de
Barcelona per tal d'implantar mesures de seguretat a la C1415, a l'entrada al
municipi per la carretera de Terrassa, àmpliament reivindicades tant pel consistori
com pels veïns de la zona. S'ha establert, entre d'altres mesures, la instal·lació d'un
semàfor i un pas de vianants en aquest punt, que permetin als veïns creuar la
carretera amb tota seguretat. L'alcaldessa, Montse Gatell, i la regidora de l'Àrea
d'Urbanisme, Gemma Perich, es van reunir la setmana passada amb el president
delegat de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona, Jordi Labòria, per parlar de les mesures de seguretat necessàries en
aquest punt, així com a la mateixa C1415 a l'alçada de la Ronda Tramuntana. Les
dues parts van acordar que la intervenció a la carretera de Terrassa anirà a càrrec de
la Diputació, mentre que l'actuació a l'alçada de la Ronda Tramuntana serà costejada
per l'Ajuntament. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona haurà de redactar un
projecte en què es recullin totes les propostes presentades pel mateix organisme, per
tal de solucionar la manca de seguretat en el punt quilomètric 27 de la C1415,
aproximadament a l'alçada del carrer del Sol. La intervenció inclouria, d'una banda,
el pintat d'un pas de vianants; la semaforització d'aquest pas, amb la instal·lació de
dos preavisos (semàfors que avisen de la proximitat d'un pas de vianants), i
l'adequació de la vorera. El cost d'aquesta actuació està valorada en 30.000 euros.
D'altra banda, i per un valor de 6.000 euros, s'habilitarien dues rampes dins d'un
talús i, finalment, s'habilitaria una barrera de 40 metres per tal de protegir les cases
del carrer del Sol que, sovint, han patit els impactes d'alguns vehicles en els seus
murs. Aquesta intervenció està valorada en 2.500 euros. "Totes aquestes mesures
permetran posar solució a una demanda històrica tant dels veïns com de
l'Ajuntament, ja que és un tram perillós i entenem que, d'aquesta manera, es
posarà solució a aquesta manca de seguretat", ha explicat el regidor de Via
Pública, César Galván. Pel què fa a l'actuació a la C1415 a l'alçada de la Ronda
Tramuntana, anirà a càrrec de l'Ajuntament de Castellar. Per això, cal sol·licitar el
traspàs de competències sobre la carretera, que ara per ara són de la Diputació de
Barcelona i que passaran a ser del consistori. "Portarem a aprovació en el proper
ple d'aquest mes d'abril, la sol·licitud de traspàs de les competències, per tal
que el tram de la C1415 entre la rotonda de la Dona Acollidora i la plaça
Major sigui considerat travessia urbana i, per tant, hi puguem fer les
intervencions que calguin", ha manifestat la regidora de l'Àrea de Territori,
Gemma Perich. En aquest cas, el consistori elaborarà un projecte per tal de
solucionar els problemes de seguretat que hi ha en aquest punt, "tant pel què fa a
la seguretat dels vianants com dels vehicles que s'incorporen de la Ronda
Tramuntana a la C1415 perquè és un tram amb visibilitat reduïda i, per tant,
perillós", ha explicat Galván. Per això, la cruïlla entre la C1415 i la Ronda
Tramuntana està tancada a la circulació dels vehicles, fins que no s'implantin les
mesures de seguretat necessàries.
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