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Actualitat

Es posen en comú els estudis de connexió de Castellar i Sabadell
amb l'autopista C-58 a través de la ronda Nord

Dijous 22 de gener de 2004
L'alcalde de Castellar, Lluís Maria Corominas, i el tinent d'alcalde de l'Àrea de
Planificació Urbana, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sabadell, Joan
Carles Sánchez, s'han reunit aquest matí per posar en comú els estudis de connexió
del darrer tram de la ronda Nord amb la carretera B-124, que uneix Castellar i
Sabadell. La ronda Nord enllaçarà la zona nord de Sabadell i Castellar amb
l'autopista C-58. En aquest sentit, el nou vial anirà des de la tercera sortida de
l'autopista fins a la carretera de Matadepera i, des d'aquí, fins a Can Deu. En aquest
punt, es proposa construir un tútnel soterrat d'un quilòmetre, que enllaçarà amb un
viaducte que creuarà per sobre del Ripoll. Segons ha explicat l'alcalde de Castellar,
Lluís Maria Corominas, ha estat una trobada de conclusió de tot el què s'havia anat
aportant tant des de Sabadell, com des de Castellar i des de la mateixa Generalitat.
"Aquesta trobada desencalla definitivament la Ronda Oest i comença ja a
veure's la llum pel què fa a la ronda est, que també estava encallada per
l'impacte ambiental que hi havia a Tugores i Colobrers", ha afegit Corominas.
El traçat entre l'actual enllaç amb la N-150 i la carretera de Castellar a través de la
futura ronda Nord és d'uns 4 quilòmetres, que inclouen el túnel soterrat sota
l'avinguda de Can Deu i el viaducte. Aquest traçat, que compta amb el vist-i-plau de
la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, permet preservar l'alt valor
ecològic tant de la zona nord de Sabadell, com del Torrent de Colobrers i el bosc de
Tugores. "Tothom coneix els problemes de trànsit de Sabadell per no tenir
possibilitat d'assumir el trànsit que ve de Castellar i d'altres vies i derivar-lo a
la xarxa bàsica d'autopistes i autovies. Per això, tenim aquesta proposta
comuna que és la opció mediambientalment més positiva", ha manifestat el
regidor de Planificació Urbana de l'Ajuntament de Sabadell, Joan Carles Sánchez.
Pel què fa als terminis, segons l'alcalde de Castellar, l'enllaç entre la Nacional 150 i
la carretera B-124 podria ser una realitat al 2007. Precisament ahir dimecres, el
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va avançar que
properament es presentarà l'estudi informatiu de la ronda Nord, que permetrà iniciar
el procés per convertir aquest projecte en una realitat.
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