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Actualitat
Entra en funcionament la totalitat de la ronda Tramuntana amb
l'obertura demà del segon tram d'aquesta via
Dijous 15 de setembre de 2005
La ronda Tramuntana quedarà oberta al trànsit en la seva totalitat demà divendres,
després que avui es realitzin els darrers treballs per posar apunt la via. En aquest
sentit, durant aquest dijous es faran les feines de pintura i senyalització del segon
tram de la ronda, comprès entre la carretera de Sentmenat i la ronda de Tolosa. A
finals del mes passat ja es van portar a terme els treballs de senyalització pertinents
al primer tram de la ronda Tramuntana, entre el carrer Forn de Raig i la carretera de
Sentmenat. L'obertura del segon tram d'aquesta via, però, estava pendent de trobar
una solució als problemes de visibilitat i, per tant, de seguretat, de la cruïlla entre la
carretera de Sentmenat i aquest tram de la ronda de Tramuntana. "Al final hem
decidit fer un tram d'aquest segon tram de la ronda que s'obra demà, d'un sol
sentit. Serà només d'entrada, és a dir, de la carretera de Sentmenat en direcció
a la ronda", ha explicat el sergent en cap de la policia local, Joan Alonso. Així,
aquest segon tram de la ronda que està pendent d'obertura es dividirà, alhora, en dos
trams: el primer, comprès entre la carretera de Sentmenat i el carrer Amadeu Vives
serà d'una única direcció en sentit descendent i, el segon, entre el carrer Amadeu
Vives i la ronda de Tolosa, serà de doble sentit. "Ens ha semblat la millor solució.
Les cases que hi ha en aquesta zona necessiten una entrada i una sortida i per
això hem cregut convenient fer un tram de doble direcció. Així evitem la
perillositat de la cruïlla i no perjudiquem els veïns", ha afegit Alonso. Aquest
segon tram de la ronda Tramuntana, que es preveu que s'obri demà, comptarà amb
aparcaments en línia a banda i banda de la via.
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