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Tret de sortida per la millora de la BV-5001 al seu
pas per la Roca del Vallès
L'alcalde de la Roca del Vallès, Rafael Ros, i vicepresident tercer de la
Diputació de Barcelona, Josep Llobet, han signat avui el conveni de
col·laboració entre les dues institucions, que permetrà tirar endavant el
projecte de millora de la carretera BV-5001 al seu pas pel nucli urbà i la
reordenació del trànsit rodat pels carrers Sant Sadurní i Tenor Viñas,
millorant la seguretat viària, l'accessibilitat en aquest espai i la creació
d'un espai urbà nou.
Durant l'acte, l'alcalde Ros ha assenyalat la importància que aquest projecte
singular que «consisteix en treure la carretera de la Roca, una assignatura
encara pendent, que dignificarà el centre urbà, convertint-lo en un espai de
convivència que dinamitzarà l'activitat econòmica i l'activitat comercial de la
zona». L'alcalde ha explicat que la BV-5001, que al pas per la població es diu
carrer de Catalunya, tindrà un sentit únic de circulació en sentit nord, el que
permetrà disposar d'un carril de circulació de 3,30 metres, una vorera de 1,45
metres i una altra de 3,20, que en forma de ‘boulevard' disposarà d'espais
accessibles, nou mobiliari i nova il·luminació entre altres.
Per aquest projecte valorat en 850.000 euros, la Diputació té assignant 450.000
euros del programa de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008
– 2011. L'alcalde ha recordat l'aposta actual i de l'anterior mandat en aquest
projecte.
El vicepresident tercer, Josep Llobet, ha felicitat l'alcalde per «la valentia en
aquesta aposta en un projecte que millorarà substancialment la vida ciutadana
del municipi». Llobet ha explicat que en l'actual mandat «la Diputació seguirà
acompanyant als ajuntaments en projectes com aquests. Les carreteres locals
es transformen en carrers principals dels pobles i necessiten convertir-se en
espais còmodes i és un dels eixos vertebradors de la nostra política en
carreteres», ha dit.
El conveni signat avui, s'emmarca en l'àmbit de l'Estudi de Mobilitat Urbana del
terme municipal de la Roca del Vallès i estableix les obligacions de totes dues
institucions, d'una banda la Diputació de Barcelona que és titular de la carretera
BV-5001 i de l'altra de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, impulsor del projecte
de millora d'aquesta via.

