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La futura calçada lateral de la C-17, una inversió per
promocionar l’activitat econòmica
La urbanització de la calçada lateral de la C-17 estarà enllestida abans de
l’estiu de l’any vinent. La inversió realitzada conjuntament per
l’Ajuntament de Mollet i el teixit empresarial té com a prioritat la promoció
de l’activitat econòmica i millorar la infraestructura viària de la ciutat.
Les obres es van poder iniciar gràcies a l’acord que va fer l’Ajuntament amb el
teixit empresarial i industrial de la zona, amb un pla finançat per ambdues parts.
Les obres finalitzaran abans de l’estiu de l’any vinent i la inversió realitzada és
de 4.040.089,43€.
Tal i com ha explicat l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs i la regidora d’Obres i
Serveis, Ester Safont, amb aquestes obres d’urbanització de la calçada lateral
de la C-17 s’aconseguiran les millores següents:

Desenvolupament urbanístic del Polígon de Can Magarola

Accessibilitat al polígon:
Nova rotonda a l’accés sud
Modificació de la rotonda i creació d’un nou accés per sobre
de la riera a la zona central
Construcció d’una rotonda a l’accés central

Mobilitat general de la zona ja que permet que els vehicles de la C17, sentit Vic, i els que accedeixin pel pont l’aiguabarreig, circulin per
la rotonda de La Casilla, descongestionant, d’aquesta manera la
rotonda de La Vinyota.

Accés al polígon per vianants i ciclistes des de la passera de La
Casilla

Connexió entre els Polígons de Can Prat i Can Magarola sense
necessitat d’entrar a la ciutat de Mollet.

Urbanització de les infraestructures (aigua, electricitat, gas, xarxa de
comunicacions i clavegueram).
Amb aquestes obres, el barri de La Casilla també sortirà beneficiat ja que es
milloraran les infraestructures i els accessos viaris i peatonals d’aquest barri de
la ciutat, a més de dotar-los d’equipament i zones lliures.
Segons Josep Monràs, l’objectiu d’aquestes obres és doble: “per una banda
promoure activitat industrial i per una altra la millora de la infraestructura viària,
ja que aquest lateral de la C-17 reduirà el trànsit de vehicles pesants per dins
de la ciutat i millorarà la mobilitat dins el polígon”. També cal destacar que l’eix
de la C-17 és una de les prioritats del consistori molletà, una prioritat que es va

materialitzar recentment amb l’aliança que han establert Mollet i Granollers per
tal de llençar una estratègia conjunta que reforci la C-17, posant en valor la
indústria de sector consolidats al territori con el químic i el farmacèutic.
(adjuntem fotografia i imatge virtual de la zona)
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