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Territori i Sostenibilitat inicia les obres d’una 
pas inferior per a vianants i ciclistes en un 
accés de la C-59 a Caldes de Montbui 
 

 El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, exposa a 
l’alcalde, Isidre Pineda, que els treballs començaran aquesta 
setmana, amb un pressupost de prop de 800.000 euros 
 

 L’obra, que afavorirà la seguretat viària, tindrà una durada de 10 
mesos 

 

 
 

      El secretari Isidre Gavín i l’alcalde Isidre Pineda 

 
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha exposat avui, en el 
decurs d’una reunió amb l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat contractarà aquesta setmana les obres 
de construcció d’un pas inferior per a vianants i ciclistes en un dels accessos de 
la C-59 al municipi. Els treballs començaran, així, a principis de maig i tindran un 
termini d’execució de 10 mesos.  
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L’obra, amb un pressupost de prop de 800.000 euros, també inclourà la millora 
de l’encreuament amb la implantació a la calçada d’un tercer carril per als girs a 
l’esquerra i de carrils d’acceleració i d’alentiment. El secretari ha remarcat que 
“és una actuació que millora la seguretat i fluïdesa de la circulació viària i 
també millora la mobilitat sostenible: de vianants i ciclistes”. 
 

 
Plànol de l’actuació 

 

El pas inferior, que se situarà en l’encreuament a l’altura del carrer de Bigues, 
facilitarà el pas de vianants cap al cementiri municipal, ubicat a l’altre marge de 
la carretera. Ara, els vianants han de travessar a nivell la carretera C-59, que 
registra una alta intensitat de trànsit, alhora que molts ciclistes utilitzen aquest 
punt per accedir a una zona rural propera.  
 

D’aquesta manera, l’obra que ara comença permetrà afavorir la seguretat viària 
en aquest àmbit. Paralꞏlelament, s’ha projectat un vial de 360 metres de longitud, 
per a vianants i ciclistes, que serveixi per accedir al pas inferior.  
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