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El Periódico, 17/04/05
El Garraf aprova el nou traçat de la carretera C-15
La via, entre Canyelles i Vilanova, tindrà un túnel al Montgròs

MARISOL GARCÍA
VILANOVA
El projecte de la nova carretera C-15, entre
les localitats de Canyelles i Vilanova i la
Geltrú, que inclou la construcció d'un túnel
que travessarà el massís del Montgròs,
avança a bon ritme. La Secretària de
Mobilitat de la Generalitat ha mantingut
diverses trobades amb els ajuntaments dels Si desitja veure el
municipis per on ha de passar el nou traçat i gràfic en PDF faci un
tots estan d'acord amb el recorregut i amb la click a la imatge.
perforació del túnel. La Generalitat espera
poder licitar les obres de la carretera en el
transcurs de l'any 2006.
CAUTELA
L'alcalde de Canyelles, Xavier Robert, no obstant, es mostra cautelós
davant la perforació del Montgròs, una muntanya emblemàtica
d'aquesta zona. "Demano a la Generalitat que faci un seguiment
tècnic del pont que passa pel Montgròs perquè tingui el mínim
impacte ecològic possible en la nostra comarca i al municipi", diu
Robert, que afegeix que el projecte de la nova autovia és "una opció
molt positiva ja que allunya la carretera del poble".
Amb el nou traçat, l'usuari que vulgui anar de Vilanova i la Geltrú a
Canyelles tindrà un desviament a l'altura de la C-32. Una gran
rotonda donarà accés a dos carrils laterals que es construiran a
l'autopista i que conduiran a la nova carretera. Aquesta travessarà la
muntanya del Montgròs a través d'un túnel que sortirà a l'altura de la
urbanització Califòrnia, al municipi de Canyelles. Al final d'aquesta
carretera, una altra gran rotonda distribuirà la circulació cap a Sant
Pere de Ribes, Canyelles i Vilafranca.
Joan Benet, conseller de l'Àrea d'Acció Territorial del Consell
Comarcal del Garraf, explica que el projecte està en fase d'estudi
informatiu i que ara només falta dur a terme l'elaboració de l'informe
d'impacte ambiental.
UNIÓ DE DUES COMARQUES
Benet considera que el futur traçat serà "la millor manera d'arreglar
definitivament la C-15", encara que assegura que es tracta d'"una
solució cara".
Aquesta carretera, que connecta la comarques del Garraf i l'Alt
Penedès i que és usada per milers de conductors, ha comptabilitzat
en els últims anys molts accidents mortals a causa del seu mal estat.
Noticia publicada a la pàgina 52 de l'edició de 4/17/2005 de El
Periódico - edició impresa Per veure la pàgina completa, descarregui
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l'arxiu en format PDF
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