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Comença la segona fase de la
renovació del Passeig de la Unió

Ajuntament

Calafell

calafellimagina

Aquest mes de setembre co-
mença la segona fase de les
obres de la remodelació del
Passeig de la Unió. Després
de la renovació del tram com-
près entre el carrer Gironès i
la carretera del Sanatori, que
es va obrir al trànsit rodat i de
vianants al juliol, ara s’escomet
la segona i definitiva fase. Les
obres al tram que va de la pla-
ça dels Ànecs al carrer Priorat
i al comprès entre la carretera
del Sanatori i el pas soterrani
de la via fèrria, posaran punt
i final a un projecte que Cala-
fell esperava des de feia més
de trenta anys.

L’Ajuntament preveu tenir en-
llestida aquesta segona fase
de les obres el febrer de l’any
que ve. Josep Parera, tinent
d’alcalde de l’Àrea de Territori,
explica que “esperem repetir
l’exactitud de calendari que
van aconseguir en la prime-
ra fase, perquè el Passeig
és una artèria vital del mu-
nicipi que no pot romandre
tallada ni un sol dia més
del que sigui imprescindi-
ble”.

L’Ajuntament ha previst el cor-
responent dispositiu de trànsit
(vegeu l’interior) perquè les
molèsties siguin les mínimes,
tant per als qui circulen entre

els nuclis del Poble i la Platja,
com per als residents dels car-
rers afectats. A més, ens com-
prometem a donar la màxima
urgència i prioritat als treballs
que afecten la zona escolar,
on hi ha el CEIP Santa Creu i

l’IES Camí de Mar. Una nove-
tat és que es permetrà el pas
de vianants per la zona d’o-
bres, per evitar llargs revolts,
si bé amb una petició de màxi-
ma prudència i atenció.

El tractament que es donarà
a aquest segon tram és idèntic
al ja executat. Només hi ha
dues diferències. Una: l’eix
que formen els carrers Priorat
i Gironès es realinia i es con-
necta amb una nova rotonda.
L’altra: el sector contigu al

mercat municipal es conver-
tirà en una zona de vianants
i la cruïlla de la carretera del
Sanatori tindrà una rotonda
més gran que l’actual.

La renovació que s’està realit-
zant al Passeig de la Unió va,
doncs, més enllà del mer aca-
bament del que va quedar in-
conclús trenta anys enrere,
quan la falta de diners va im-
pedir enrajolar el vial. Ara, la
inversió, sumant les dues fa-
ses, puja 1.121.312,70 euros.

Culminació d’un
dels projectes
més antics del
municipi

Imatge que ofereix el Passeig
a les nits, amb la il·luminació

especial que ha permès
preservar el seu

característic arbrat.
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Comienza la segunda fase de la
renovación del Paseo de la Unión

Ajuntament

Calafell

calafellimagina

Este mes de septiembre co-
mienza la segunda fase de las
obras de remodelación del Pa-
seo de la Unión. Tras la reno-
vación del tramo comprendi-
do entre la calle Gironès y la
carretera del Sanatorio, que
se abrió al tráfico rodado y
peatonal en julio, ara se aco-
mete a la segunda y definitiva
fase. Las obras del tramo que
va de la plaza dels Ànecs a la
calle Priorat y en el compren-
dido entre la carretera del Sa-
natorio y el paso subterráneo
de la vía férrea, pondrá punto
final a un proyecto que Cala-
fell esperava desde hacía más
de treinta años.

El Ayuntamiento prevé tener
acabada esta segunda fase en
febrero del año próximo. Jo-
sep Parera, teniente de alcalde
del área de Territorio, explica
que “esperamos repetir la
exactitud de calendario
que conseguimos en la pri-
mera fase, porque este Pa-
seo es una arteria vital del
municipio que no puede
permanecer cerrada ni un
solo día más de lo impres-
cindible”.

El Ayuntamiento ha previsto
el correspondiente dispositivo
de tráfico (ver el interior) para
que las molestias sean las
mínimas, tanto para quienes
circulan entre los núcleos del

Poble y de la Platja, como para
los residentes de las calles
afectadas. Además, nos com-
prometemos a dar la máxima
urgencia y prioridad a las labo-
res que afectan a la zona es-
colar, donde se encuentran el

CEIP Santa Creu y el IES Camí
de Mar. Como novedad, se
permitirá el paso de peatones
por la zona de obras, para evi-
tar largos rodeos, pero con
una petición expresa de máxi-
ma prudencia y atención.

El tratamiento que se dará a
la segunda fse es idéntico a
lo ya ejecutado. Sólo hay dos
diferencias. Una: el eje que
forman las calles Priorat y
Gironès se realínea y se conec-
ta con una rotonda. La otra:
el sector contiguo al mercado

municipal se convertirá en zo-
na peatonal y en el cruce con
la carretera del Sanatorio ha-
brá una rotonda mayor que
la actual.

La renovación que se está
efectuando en el Paseo de la
Unión va, pues, más allá de
la mera finalización de lo que
quedo inconcluso treinta años
atrás, cuando la falta de fon-
dos impidió pavimentar el vial.
Ahora, la inversión realizada,
sumando las dos fases, as-
ciende a 1.121.312,70 euros.

Culminación de
uno de los
proyectos más
antiguos del
municipio

El Paseo,
por fin

embaldosado
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Aquest estiu hem obert al trànsit
rodat i de vianants el primer tram
del remodelat Passeig de la Unió.
Tothom ha pogut veure l’excel·lent
resultat d’aquesta obra en el tram
comprés entre el carrer Gironès i la
carretera del Sanatori. I haurà com-
provat que, després de tants anys
d’espera, aquesta vegada anava de
debò.

Ara, després de l’aturada estiuenca,
tal com estava previst, comencem
la segona fase de les obres. Una
fase complicada, sobretot perquè
toca el sector més proper a la zona
escolar. És en aquest sentit que de-
mano comprensió a tothom i, a
l’hora, la màxima atenció als desvia-
ments i la senyalització.

Tenir el Passeig de la Unió tallat uns
mesos ens han fet adonar, de forma
palesa, de la seva importància per
a les comunicacions del nostre mu-
nicipi i la seva cohesió. I és en aquest
sentit que la inversió agafa tot el
sentit, perquè no podem fer altra
cosa que mimar una artèria que
travessa, pel seu bellmig, el cor de
Calafell.

Este verano hemos abierto al tráfico
rodado y peatonal el primer tramo
del remodelado Paseo de la Unión.
Todos hemos podido ver el excelen-
te resultado de esta obra en el tra-
mo que va de la calle Gironès a la
carretera del Sanatorio. Y hemos
comprobado que, tras tantos años
de espera, esta vez iba en serio.

Ahora, tras el parón veraniego, tal
como estaba previsto, iniciamos la
segunda fase de las obras. Una fase
complicada, sobre todo porque
afecta al sector más próximo a la
zona escolar. En este sentido, os
pido comprensión y, a la vez, la má-
xima atención a los desvíos y a la
señalización.

Tener el Paseo de la Unión cerrado
unos meses nos ha hecho dar cuen-
ta, de forma palmaria, de su impor-
tancia para las comunicaciones de
nuestro municipio y su cohesión. Y
es en este sentido que la inversió
adquiere todo su sentido, porque
no podíamos sino mimar una arte-
ria, que cruza por su mismo centro,
el corazón de Calafell.

JOAN M. TRIADÓ
L’Alcalde

El cor de
Calafell.

Segona fase de les obres. Dispostiu de trànsit
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