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Actualitat

S'asfalta un tram de la C1415 en el marc d'una actuació per
millorar el paviment de la carretera fins a Sentmenat

Dijous 15 de setembre de 2005
Avui es porten a terme els treballs d'asfaltat d'un tram urbà de la C1415 en el seu
pas per Castellar del Vallès, en concret, el tram comprès entre la rotonda de la Dona
Acollidora i els carrers Mestre Miró i Bonavista. És una actuació que va a càrrec de
la Diputació de Barcelona, que s'emmarca en una intervenció més àmplia que inclou
l'asfaltat de tota la carretera fins al nucli urbà de Sentmenat. En un principi, estava
previst començar per l'asfaltat de la carretera i després fer l'actuació en el tram urbà
de Castellar. L'Ajuntament de Castellar, però, va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona invertir l'ordre de les intervencions, ja que així coincideix amb l'asfaltat
del tram de la C1415 afectat per les obres de la plaça Major, que també s'està fent
avui. "Si tot va bé, hi ha la possibilitat que demà al vespre es pugui obrir al
trànsit el tram de la carretera afectat per les obres. Així, no caldrà que la
setmana que ve es tornin a generar molèsties per l'asfaltat d'un altre tram de la
mateixa carretera. Amb un parell de dies ho podem tenir tot enllestit", ha
justificat Joan Alonso. Els treballs d'asfaltat del tram de la C1415 entre la Dona
Acollidora i els carrers Bonavista i Mestre Miró s'allargaran durant tot el dia d'avui i
obligaran a donar pas alternatiu als vehicles, ja que primer s'asfaltarà un carril i
després l'altre. Tot seguit, continuaran els treballs d'asfaltat de la resta de la
carretera, que també tindran la seva afectació en el trànsit.
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