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Actualitat

Les obres de construcció del dipòsit del Sot de Goleres obliguen a
efectuar talls de trànsit al carrer de Sant Llorenç

Dimecres 18 de gener de 2006
L'execució de la rasa per a la connexió d'aigua al nou dipòsit del Sot de Goleres
provocarà, a partir del dilluns 23 de gener i fins el dissabte 4 de febrer, diferents
talls de trànsit al carrer de Sant Llorenç. Primer, del 23 al 26 de gener, es tallarà el
carrer entre Escorxador i Maria Escalfet, sense afectació, però, per a les cantonades.
L'endemà, dia 27, romandrà tallada la cruïlla entre el carrer de Sant Llorenç i el de
Maria Escalfet. Finalment, la setmana del 30 de gener al 4 de febrer, es tallarà el
tram entre Maria Escalfet i Canyelles. El carrer de Canyelles estarà afectat fins al
camí al torrent. S'habilitarà un pas alternatiu als carrers de Sant Sebastià i d'Ermot
per la Baixada de Palau en els dos sentits, amb regulació automàtica. El nou dipòsit
d'aigua del Sot de Goleres tindrà una capacitat de 4.000 metres cúbics, i substituirà
el vell dipòsit del carrer de l'Escorxador, de 2.600 metres cúbics de capacitat, i molt
deteriorat en el temps. Les obres del nou dipòsit, una infrastructura necessària per la
futura connexió de Castellar a la Xarxa d'Aigües Ter-Llobregat, les farà Sorea,
l'empresa concessionària del servei de subministrament d'aigua a Castellar, i tenen
un cost d'un milió d'euros. Es preveu que el dipòsit quedi enllestit durant la propera
primavera. Actuacions per millora de les voreres al carrer de Doctor Pujol
D'altra banda, el carrer Doctor Pujol, entre els carrers Anselm Clavé i Barcelona,
romandrà tallat al trànsit durant tres setmanes. El motiu és la reforma i ampliació de
les voreres, que tindran una amplada d'1,35 metres i 1,65 metres. També es
repassaran els xamfrans. A més, s'aprofitarà per canviar la xarxa d'aigua. Les places
d'aparcament quedaran eliminades, i la plaça destinada als minusvàlids es traslladarà
al carrer de Lleida. Encara està per decidir on s'ubicaran les places de càrrega i
descàrrega.
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