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Actualitat

Es continua amb el soterrament i l'eliminació de les línies
elèctriques i de telefonia aèries

Dimarts 9 de novembre de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès està procedint, aquest dies, al soterrament de
diverses línies elèctriques i de telefonia i, alhora, a la retirada dels pals de fusta i de
les línies aèries que ja no funcionen, en diversos punts del nucli urbà i Can Carner.
Aquestes accions s'emmarquen en una línia de treball engegada per l'Ajuntament fa
dos anys, basada en col·laborar amb la companyia encarregada del subminsitrament
elèctric, FECSA, i del telèfon, Telefònica, per eliminar i soterrar totes les línies
aèries telefòniques i elèctriques de baixa i mitja tensió del municipi. Unes accions
que també es porten a terme en col·laboració amb els promotors i constructors
privats, de manera que s'aprofiten els treballs de construcció i rehabilitació
d'habitatges, per a executar les modificacions a la xarxa elèctrica que siguin
necessàries. Recentment s'ha iniciat el soterrament de la línia de mitja tensió que
travessa l'àrea residencial de Can Carner, i que afecta força als veïns, tot i que no
suposa cap perill directe pels habitants. És previst que abans de 15 dies ja es doni
servei a la línia enterrada i, a partir d'aquí, ja es podrà començar el desmuntatge de
la línia aèria existent. Aquests dies també s'està procedint a la retirada de pals de
fusta i línies aèries telefòniques al carrer Terra Alta de Can Carner. Des del mes de
setembre, també s'ha eliminat tota la línia de pals de fusta que hi havia a la carretera
de Sentmenat, a l'alçada del supermercat Canyameres, i els 4 pals que es trobaven
molt a prop dels habitatges de la carretera de Sabadell, entre el carrer Llagostes i la
gasolinera que hi ha en direcció Sant Llorenç Savall. Queda pendent per retirar,
properament, tres pals de fusta al carrer Doctor Portabella, al carrer Doctor Vergés, i
un pal de formigó i una instal·lació aèria al carrer Roger de Llúria, a banda també
d'altres actuacions que s'aniran portant a terme gradualment. El soterrament de línies
es porta a terme, bàsicament, al nucli urbà i a Can Carner perquè les urbanitzacions
tenen totes les instal·lacions aèries i no és possible fer actuacions puntuals. S'han de
plantejar actuacions globals de soterrament, com la que s'està projectant a Sant Feliu
del Racó i a El Racó. Tot i així, zones com Ca n'Avellaneda i Can Font, que tenen
totes les línies soterrades. El cost de les actuacions va, generalment, a càrrec de
l'empresa Fecsa, tot i que en algunes ocasions també hi col·labora l'Ajuntament de
Castellar i els promotors privats quan per causa de la seva promoció s'han de fer
actuacions a la xarxa.
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