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Un dels panells instal·lats a Castellar

Castellar disposarà des del 10 de febrer de dos panells lluminosos
que informaran sobre la velocitat dels vehicles

Dilluns 9 de febrer de 2009

Els panells s’instal·laran a la carretera de Sentmenat, a l’alçada del Mercat
Municipal

L’empresa alemanya DataCollect instal·larà demà dimarts, dia 10 de febrer, dos
panells lluminosos a la carretera de Sentmenat, a l’alçada del Mercat Municipal, que
informaran sobre la velocitat dels vehicles al moment que passen per la zona.

A banda d’informar sobre la velocitat dels vehicles, els panells “mostraran una
icona que representa una cara somrient si aquesta velocitat és correcta, mentre
que la icona es transforma en una cara trista si s’excedeix el límit de velocitat
permès”, ha apuntat el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Carcolé. Cal recordar
que en aquesta zona de la carretera de Sentmenat la velocitat màxima permesa per
circular-hi és de 20 km/hora.

Castellar del Vallès serà un dels municipis pioners en tot l’estat espanyol de
disposar d’aquests plafons.

La Policia Local engega una campanya sobre l’ús del cinturó de seguretat i els
sistemes de retenció infantil

D’altra banda, la Policia Local de la vila ha engegat avui mateix una campanya de
seguiment respecte l’ús del cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil. El
municipi s’ha adherit a aquesta campanya, que es porta a terme a nivell europeu, i
que tindrà lloc diàriament, a tot el terme municipal, fins al proper diumenge 22 de
febrer.

Carcolé ha explicat que l’objectiu d’aquesta campanya és “conscienciar la
ciutadania de la importància de respectar aquest element de seguretat que, a
més, que és de caràcter obligatori”.
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