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El govern municipal de Sant Quirze del Vallès fixa la mirada en la
variant de la C1413 com a eix per eliminar el trànsit de pas i millorar la
qualitat urbana i ambiental

Tècnics de l’Ajuntament i el Departament de Territori i Sostenibilitat acorden
les millores pels remats finals de l’obra de la C-58
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha acordat amb els servei tècnics del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat algunes actuacions
necessàries per millorar les zones afectades per la finalització de les obres
d’ampliació de carrils a l’autopista C-58. En el marc de la darrera reunió mantinguda
entre l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, tècnics de l’Ajuntament i els responsables
tècnics de l’actuació, l’Ajuntament ha pogut concretar les properes actuacions.

D’una banda, es construirà una passera adaptada per a vianants i ciclistes entre
l’avinguda d’Egara i la Mancomunitat, separada del pont actual, i que permeti la
mobilitat a peu amb la màxima seguretat possible. Actualment aquests
desplaçaments es fan en l’espai que deixa la barrera de protecció, posant en perill
les persones que hi accedeixen.
Així mateix, l’Ajuntament ha reiterat i sol·licitat a la Direcció de Carreteres els estudis
acústics de la zona afectada per l’ampliació de l’autopista C-58, de manera que es
puguin adoptar mesures que permetin millorar les molèsties que pateix el veïnat de
la zona.
Altrament, l’Ajuntament ha sol·licitat asfaltar i pintar l’avinguda d’Arrahona, des de
la rotonda ubicada davant de la Policia Local fins a la connexió amb Sabadell, donat
que la desviació del trànsit amb motiu de les obres ha malmès aquesta via tan
transitada. En la mateixa línia, s’ha sol·licitat la finalització d’obra en punts com

l’accés a Sabadell des del Poble Sec. Es tracta d’un pas inferior a l’autopista que ha
quedat sense asfaltar i cal adaptar-lo.

Finalment, entre les demandes acordades en la darrera reunió, hi ha la de la
implantació de la hidrosembra dels talussos en diferents punts d’afectació de l’obra
d’ampliació de l’autopista, perquè la sorra no envaeixi la carretera.

L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras s’ha mostrat satisfeta per l’acord de millores,
esperant que es facin efectives el més aviat possible. Tanmateix ha volgut manifestar
que “després de mesos i mesos d’obra que han afectat negativa i directament a Sant
Quirze del Vallès, ara toca recordar-los el compromís per fer realitat una obra
imprescindible per la millora de la qualitat urbana i ambiental al poble: la variant de
la C-1413”. Per consegüent, ha volgut fer èmfasi en què “aquesta variant ha de
permetre eliminar una gran quantitat de trànsit de pas que avui dia colpeja
diàriament els nostres carrers i deixa al seu pas un efecte de contaminació
considerable al municipi”.

Recordem que les obres de l’autopista han creat un tercer carril entre Terrassa i Sant
Quirze del Vallès. Els treballs han consistit en l’eixamplament de la calçada per
formar un tercer carril, que s’inicia poc després de l’accés de Terrassa est, fins
enllaçar amb el que ja existeix, a l’alçada de l’enllaç de Sabadell centre. Aquest nou
carril té 4,2 quilòmetres i ha costat 8,1 milions d’euros.
Les obres, però, no han acabat. Actualment es treballa en l’ampliació de carrils en el
tram entre Sabadell i Terrassa en sentit Manresa i està previst que acabin el juliol
d’aquest any.

L’Ajuntament ordena les places d'estacionament a la zona del
Mas Duran per evitar l'ocupació de guals
L’Ajuntament ha iniciat avui treballs de senyalització amb pintura viària a la zona del
Mas Duran amb la voluntat d’ordenar les places d'estacionament de diversos carrers,
tant d’aquesta zona com del centre i Les Fonts. Les afectacions són les següents:

carrer Manso, c. de Monserdà i Vidal, av. d'Antoni Gaudí i c. de Baix Riera. Es tracta
d'una prova pilot prèvia a l'elaboració d'un projecte global de senyalització horitzontal
al municipi i consisteix a pintar les zones d’exclusions als guals degudament
acreditats i el posterior marcatge i repartiment de places d’aparcaments a la via
pública. D’aquesta manera, s’aconsegueix ordenar els espais disponibles per a
l’aparcament, de manera que la ciutadania tingui orientació sobre les dimensions
existents en cada aparcament i no envaeixi els guals. En funció dels resultats
d’aquesta prova, es valorarà la seva aplicació a la resta d’espais habilitats per a
l’aparcament al municipi.

Els carrers Santa Anna i Sant Ramon de Les Fonts recuperen el sentit
de circulació originari

L'Ajuntament i l'Associació de Veïns i Propietaris de Les Fonts es van reunir fa unes
setmanes per valorar les possibilitats de mobilitat a la zona afectada per les obres
de la canonada d'ATLL a la zona. Després de proposar diverses opcions sobre els
sentits de circulació, el veïnat ha decidit que els carrers de Santa Anna i Sant Ramon
recuperin el sentit previ a les obres.
Recordem que les actuacions per reparar la canonada d’alta pressió d’Aigües Ter
Llobregat que creua tot el barri van començar el març de 2018 i van provocar talls
intermitents i també canvis de sentit.
Els treballs de senyalització tant vertical com horitzontal es realitzaran al llarg de la
jornada de demà i estaran enllestits la setmana vinent.

Sant Quirze del Vallès acull el primer centre d’innovació robòtica de
l’empresa ABB a Europa

L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, junt amb les regidores i regidors del consistori, van
visitar ahir el nou espai tecnològic de l’empresa ABB, situada al polígon industrial
Sud-Oest de Sant Quirze
Una representació institucional de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
encapçalada per l’Alcaldessa, va visitar ahir el Centre d’Innovació per a Clients (CIC)
de l’empresa ABB, ubicada al municipi. El director del CIC, David Español, va dirigir
la visita a les noves instal·lacions de l’empresa, i va explicar detalladament el model
d’innovació tecnològica i els objectius del nou espai.
La comitiva, que també va comptar amb l’assistència del president de l’Associació
d’Empresaris i Propietaris de Polígons de Sant Quirze, Leo Torrecilla, va visitar, en
primer lloc, el showroom on es poden veure diferents prototips de robots en
funcionament. A continuació, la visita es va traslladar a la nau de 1200m2 que acull
el nou centre tecnològic.
El Customer Innovation Center és el primer centre d’innovació robòtica col·laboratiu
d’ABB a Europa. Es tracta d’un espai dissenyat per facilitar la innovació, el
desenvolupament de noves tecnologies i la creació d’aplicacions digitals industrials
junt amb els clients, socis de la indústria i del món acadèmic i institucions. L’espai
compta amb l’equip de Robotics Digital Accelerator d’ABB, que utilitza robots
col·laboratius, realitat augmentada i tecnologies de 3D per desenvolupar noves
aplicacions digitals en col·laboració amb els socis. Tanmateix, el CIC acull un auditori
en forma de cúpula, amb un sistema de visió de 360º perquè enginyers i
dissenyadors puguin treballar en versions de realitat augmentada de les tecnologies
en què treballen.

Durant la visita, l’Alcaldessa va destacar l’oportunitat que suposa la proximitat del
nou CIC per a les petites i mitjanes empreses de la comarca, sobretot per a
aquelles que es troben en procés de desenvolupament i transformació digital.
També, va remarcar que el nou centre és un pol d’atracció pel talent local, donada

l’aposta que l’empresa fa per accelerar el transvasament de coneixement del món
universitari a l’industrial, i viceversa.

Segueix-nos:
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:

@santquirzevalles

comunicacio@santquirzevalles.cat

@ajsantquirze

Tel. 93 721 68 00
@ajsantquirze

