
L’Adif farà un pas 
provisional entre 
l’estació i el Poble 
Sec a Cardedeu
Cardedeu

L’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) 
habilitarà un pas provisional 
de vianants per connectar 
l’estació i el barri del Poble 
Sec. L’ens estatal va arribar a 
un acord amb l’Ajuntament 
divendres per fer un pas per 
uns terrenys privats que hi 
ha darrere de l’aparcament 
del sud de l’estació. L’Ajun-
tament ha reclamat a l’Adif 
que col·loqui tanques per evi-
tar que els vianants creuin 
les vies mentre no s’acaba el 
nou pas del carrer Montseny.

El govern 
renovarà l’asfalt 
de la carretera de 
Palautordera
Santa M. de Palautordera

El govern invertirà 724.000 
euros en la millora de cinc 
quilòmetres del paviment de 
la carretera BV-5301, a Santa 
Maria de Palautordera. Els 
treballs s’allargaran quatre 
mesos.

L’Ajuntament va presentar el projecte als veïns aquest diumenge

Figaró invertirà 350.000 euros en 
la reforma dels carrers Major i Vic
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El carrer Vallcàrquera es reformarà entre la plaça Major i la de l’Església

Figaró

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Figaró 
invertirà uns 342.000 euros 
en la reforma de l’eix format 
pels carrers Major i Vic, entre 
el centre cívic i l’oficina de 
la Caixa Sabadell; la plaça 
Major i el carrer de Vallcàr-
quera fins a la plaça de l’Es-
glésia. Les obres començaran 
entre els mesos de setembre 
i octubre i està previst que 
durin entre 10 i 12 mesos. 
L’Ajuntament preveu execu-
tar l’obra en diverses fases 
per tal de facilitar l’accés als 
veïns i als comerços de la 
zona. Bona part del finança-
ment de l’obra –uns 242.000 
euros– es finançarà a través 
del PUOSC i un 5% l’aporta-
rà l’Ajuntament. La resta es 
finançarà amb diners del Pla 
de Barris de la Generalitat.

La reforma preveu el 
soterrament de tots els ser-
veis (telèfon i electricitat) 

i la renovació de la xarxa de 
clavegueram. El paviment 
serà a un únic nivell donant 
prioritat al pas de vianants, 
tot i que es mantindrà oberta 
la circulació per a la càrrega 
i la descàrrega. A la plaça 
Major, es preveu mantenir la 

rosa dels vents actual però es 
faran canvis a la font. També 
es farà una rampa per accedir 
al carrer Vallcàrquera afec-
tant part del mur de pedra 
que separa el carrer de la 
plaça Major. L’Ajuntament va 
presentar aquest diumenge 

el projecte als veïns en un 
acte que es va fer al centre 
cívic. Va servir per debatre 
amb els veïns alguns dels 
detalls del projecte, com el 
manteniment o no de tots 
els arbres de la plaça Major, 
aspectes vinculats amb el 
paviment o amb el mobiliari 
urbà i la font. Fa uns dies, 
també s’havia exposat als 
comerciants.

L’alcalde Manel Garcia 
(CAF) destaca que aquesta 
és una obra “cabdal” per al 
municipi. “En aquesta zona 
hi ha bona part de l’activitat 
comercial i això ha de servir 
per dinamitzar-la i també per 
impulsar el turisme”, indi-
ca. També creu que l’obra 
pública estimularà la privada 
i animarà particulars a fer 
reformes de façanes.

D’altra banda, l’Ajunta-
ment està pendent d’execu-
tar les obres de construcció 
de la plaça d’Anna Bosch 
i del nou centre cívic, que 
s’aixecaran als terrenys que 
encara queden lliures de 
l’antic Casino. Les obres, que 
podrien començar abans de 
l’estiu, tenen un pressupost 
d’1,3 milions d’euros. La pla-
ça s’acabarà la primavera del 
2011 i l’edifici, durant l’any 
2012.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos de trànsit han 
fet dues sessions formati-
ves sobre conducció segura 
a joves d’entre 14 i 22 anys 
interns al centre educatiu Els 
Til·lers, de Mollet. Hi van par-
ticipar una seixantena de per-
sones. Es tracta d’una acció 
pionera fruit de la coordina-
ció entre els agents de trànsit 
de la Regió Policial Metropo-
litana Nord i els responsables 
dels Til·lers, que depèn del 
Departament de Justícia.

En dues sessions, els poli-
cies de trànsit van fer que 
els joves que hi van parti-
cipar reflexionessin sobre 
qüestions com la velocitat 
excessiva, l’ús del casc o del 
cinturó o la conducció sota 
els efectes de l’alcohol i les 
drogues, elements que poden 
desencadenar en un accident 
de trànsit de conseqüències 
greus. Les dues xerrades es 
van acompanyar amb mate-
rial gràfic i audiovisual i 
van buscar en tot moment la 
interactivitat per fer-los par-
ticipar en les reflexions.

Dilluns, 22 de març de 2010
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Els Mossos fan sessions de 
formació viària a interns 
dels Til·lers de Mollet
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Els vehicles circulen des d’aquest dissabte al migdia pel nou pas inferior sota les vies al carrer Roger de Flor

Sant Celoni va obrir dissabte el pas soterrat del carrer Roger de Flor

Les Illes Belles s’acosten al poble

Sant Celoni

Laia Framis

Sant Celoni va inaugurar dis-
sabte al migdia un pas soter-
rat per a vianants i vehicles 
per creuar les vies del tren a 
cop de timbals i de traques. 
Els percussionistes de la 
Colla de diables del muni-
cipi van donar el toc festiu 
a l’obertura del vial que, 
després de dos anys d’obres, 
uneix el nucli urbà i el Perte-
gàs amb les Illes Belles i les 
Torres a l’alçada del carrer 

Roger de Flor. El pas es va 
obrir al trànsit al migdia.

L’alcalde Francesc Deu-
lofeu va ser l’encarregat de 
tallar la cinta acompanyat 
dels presidents de les Asso-
ciacions de veïns dels barris 
que apropa el nou vial. Deu-
lofeu va celebrar que final-
ment Sant Celoni disposi 
d’un nou pas per creuar la via 
que divideix el municipi, i va 
anunciar que abans de l’estiu 
es començarien les obres de 
dos passos inferiors més per 
a vianants. 

El pas és un calaix de for-
migó que substitueix l’antic 
pas a nivell. El formen dos 
carrils de circulació de tres 
metres d’amplada i unes 
voreres elevades per a via-
nants. El pas, finançat pel 
Ministeri de Foment i que 
ha costat 3,4 milions, millo-
rarà la permeabilitat entre 
un costat i l’altre de la via i 
suposarà una nova sortida 
ràpida del centre a la C-35 en 
direcció a Barcelona. L’ober-
tura comportarà alguns can-
vis de circulació.


