
L’Ajuntament iniciarà d’aquí
a poques setmanes les obres
de remodelació de la carretera
de l’Estació, un dels principals
accessos al nucli de la Platja i
a la zona turística del municipi.
El projecte té una inversió su-
perior a 600.000 euros i resol-
drà, amb un eixamplament
de la calçada, els problemes
de trànsit que s’hi produeixen
tot sovint, quan es creuen ve-
hicles, sobretot els de grans
dimensions, inclós el transport
públic.

L’arbrat característic de la car-
retera de l’Estació ha obligat
l’equip de govern municipal
a prendre una determinació.
Entre els extrems radicals de

suprimir els actuals arbres i no
poder eixamplar la calçada,
s’ha adoptat una posició inter-
mèdia. Consisteix a trasplantar
una filera d’arbres uns 80 cen-
tímetres més enrere. Així es
guanyarà l’espai necessari i,
al mateix temps, se salvaguar-
darà un arbrat que és un dels
signes d’identitat del municipi
i forma part del patrimoni sen-
timental local.

“L’operació que hem encar-

regat no és senzilla, però
es realitzarà amb les màxi-
mes garanties que oferei-
xen les actuals tècniques
de jardinera”, ha explicat el
regidor de Medi Ambient, Joa-
quín Ojeda. De la seva banda,
el tinent d’alcalde de Territori,
Josep Parera, ha manifestat
que “no es pot garantir que
se salvi el 100% dels arbres,
però sí la immensa majoria.
No estalviarem esforços
per assolir el millor resultat
que sigui possible”.

Els treballs de transplament
dels plataners d’ombra s’ini-
ciarà d’aquí a pocs dies. Els
arbres van ser plantats fa més
de 80 anys. Mentre la intensi-

tat del trànsit va ser escassa,
no hi havia gaires problemes.
Però l’augment del parc mòbil
i dels serveis i equipaments
que s’han anat instal·lant a la
carretera de l’Estació, han fet
sovintejar les incidències al
volant.

La remodelació té molt en
compte l’existència de serveis
com el Centre d’Atenció Pri-
mària, l’estació de tren, la ca-
serna de la Guàrdia Civil i la
seu de Creu Roja. En aquest
sentit, es crearan voreres a les
dues bandes de la carretera,
per a les persones que van a
peu per usar aquests serveis.
També s’hi instal·larà un nou
enllumenat, però no tan sols
per qüestió d’estètica, sinó
també en atenció al fet que
als serveis esmentats s’hi pot
haver d’anar a qualsevol hora
del dia o de la nit.

L’experiència de l’obra del Pas-
seig de la Unió s’ha aprofitat
per preveure un enllumenat
singular que il·lumini sota la
coberta vegetal de l’arbrat.
Els nous fanals seran, com de
fet tota l’estètica del projecte,
iguals als instal·lats al Passeig.

Una de les novetats del projec-
te és la construcció d’una ro-
tonda per regular el trànsit a
la cruïlla de la carretera de
l’Estació amb la carretera del
Sanatori. Es  tracta un punt
habitual de congestió circula-
tòria, que abans es produïa
bàsicament a l’estiu, però que
actualment es registra en
qualsevol època.

Els arbres se
salvaguarden amb
un transplatament
molt acurat

La imatge virtual mostra una vista general de com serà el vial, amb la nova rotonda en primer terme.
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El Ayuntamiento iniciará den-
tro de pocas semanas la remo-
delación de la carretera de la
Estación, el principal acceso
al núcleo de la Platja y a la zo-
na turística. El proyecto signi-
fica una inversión superior a
600.000 euros y resolverá,
con la ampliación de la cal-
zada, los habituales problemas
de tráfico, cuando se cruzan
vehículos, sobre todo los de
grandes dimensiones, incluido
el transporte público.

El arbolado característico de
la carretera de la Estación ha
obligado al equipo de gobier-
no municipal a tomar una de-
terminación: entre los extre-
mos radicales de suprimir los

árboles y no poder ensanchar
la calzada, se ha optado por
una solución intermedia, que
consiste en transplantar una
hilera de árboles unos 80 cen-
tímetros hacia atrás. Así se
conseguirá el espacio necesa-
rio y a la vez se salvaguardará
un signo de identidad del mu-
nicipio, que es parte de nues-
tro patrimonio sentimental
local.

“La operación que hemos

encargado no es fácil, pero
se hará con las máximas
garantías que ofrecen las
actuales técnicas de jardi-
nería”, ha explicado el conce-
jal de Medio Ambiente, Joa-
quín Ojeda. Por su parte, el
teniente de alcalde de Territo-
rio, Josep Parera, ha manifes-
tado que “no se puede ase-
gurar que se salve el 100%
de los árboles, pero sí la in-
mensa mayoría. No ahorra-
remos esfuerzos para con-
seguir el mejor resultado
posible”.

Los árboles fueron plantados
80 años atrás. Mientras la in-
tensidad del tráfico fue escasa
no hubo demasiados proble-

mas, pero el aumento del par-
que móvil y de los servicios y
equipamientos que se han ido
instalando en la carretera de
la Estación, ha hecho que las
incidencias sean frecuentes.

La remodelación tiene muy

en cuenta la existencia de ser-
vicios como el Centro de
Atención Primaria, la estación
de Renfe, el cuartel de la Guar-
dia Civil y la sede de Cruz Ro-
ja. En este sentido, se crearán
aceras en ambos lados de la
carretera, para las personas
que se desplazan a pie para
usar estos servicios. También
se instalará un nuevo alumbra-
do, pero no sólo por cuestión
de estética, sino considerando
que los servicios mencionados
están abiertos tanto de día
como de noche.

La experiencia del Passeig de
la Unió se ha aprovechado pa-
ra proyectar un alumbrado
singular que ilumine la parte
inferior de la cubierta vegetal
del arbolado. Los nuevos pun-
tos de luz serán, como de he-
cho toda la estética del pro-
yecto, iguales a los ya instala-
dos en el Passeig de la Unió.

Una de las novedades del pro-
yecto es la construcción de
una rotonda para regular el
tráfico en el cruce de las carre-
teras de la Estación y del Sana-
torio. Se trata de un punto
habitual de congestión cir-
culatoria, que antes se produ-
cía básicamente en verano,
pero que actualmente se re-
gistra en cualquier época.

Los árboles se
conservarán con
un transplante
muy cuidadoso

Una rotonda
regulará el cruce
con la carretera
del Sanatorio
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Imagen actual de la carretera de la Estación. Una imagen a la que le quedan pocas semanas.

Remodelación de la
carretera de la Estación
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Així es veurà el vial des de la zona de l’Estació (el càmping és a la dreta). Vista des de la carretera del Sanatori (al fons, la rotonda de l’Estació).

La carretera de l’Estació és un dels principals accessos a
Calafell. La necessitat de remodelar aquest vial no és no-
més una qüestió d’estètica, sinó una millora de l’accés de
vehicles i vianants. Quan per un carrer de dues direccions
ja no es poden creuar còmodament dos vehicles, o el
transport públic té dificultats per circular-hi, ha arribat
l’hora de fer un canvi. Un canvi, a més, que no pot ignorar
els vianants que hi transiten per fer ús de serveis com el

CAP, l’estació de tren o la Guàrdia Civil. A més, som cons-
cients que els arbres són una de les imatges més característi-
ques de Calafell. Formen part del nostre patrimoni visual
i fins i tot sentimental. Per això ens comprometem a fer
un transplantament curós i amb tots els avenços tècnics.
Mentiríem si prometéssim que se salvaran absolutament
tots, perquè la feina no és fàcil, però sí que hi esmerçarem
tots els esforços possibles per preservar-los. Valdrà la pena.

Una qüestió de necessitat i de sensibilitat
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La carretera de la Estación es uno de los principales accesos a
Calafell. La necesidad de remodelar este vial no es sólo cuestión
estética, sino una mejora del acceso de vehículos y peatones.
Cuando por una calle de dos direcciones ya no pueden cruzarse
con comodidad dos vehículos, o el transporte público tiene pro-
blemas para circular por ella, ha llegado la hora de hacer un cam-
bio. Un cambio, además, que no puede ignorar a los peatones
que se acercan a servicios como el CAP, la estació de tren o la

Guardia Civil. Sin embargo, somos conscientes de que los árboles
son una de las imágenes más características de Calafell. Forman
parte del nuestro patrimonio visual e incluso del sentimental. Por
eso nos comprometemos a efectuar un transplante cuidadoso y
con todos los avances técnicos. Mentiríamos si prometiésemos
que se salvarán absolutamente todos los árboles, porque la labor
no es fácil ni sencilla, pero sí que haremos todos los esfuerzos
que sean posibles para preservarlos. Valdrá la pena.

Una cuestión de necesidad y de sensibilidad

així serà el
nou vial


