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Mollet inverteix més de 3 milions d’euros en millorar
l’accés als polígons industrials de Can Magarola i Can
Prat
Aquest matí s’ha obert a la circulació el nou vial lateral que facilita l’enllaç
de vehicles des de la carretera C-17 al polígon industrial de Can Magarola.
Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Mollet reforça la dinamització de
l’activitat econòmica i industrial de la ciutat.
Aquestes obres s’han fet gràcies al desenvolupament d’un Polígon d’Actuació
Urbanística (PAU) en el qual estaven implicades diferents empreses del
polígon. Per això, la inversió s’ha fet conjuntament entre l’Ajuntament de Mollet
(20%) i la iniciativa privada (80%). El cost total de les obres ha estat de més de
3 milions d’euros.
Les obres han servit per millorar l’accessibilitat al polígon de Can Magarola
amb una nova rotonda a l’accés sud, la millora de la rotonda de l’accés central,
i la construcció d’un vial lateral, amb l’objectiu de millorar i facilitar l’accés i
sortida del polígon a través de la C-17. Amb aquestes obres, també han quedat
connectats els polígons de Can Prat i Can Magarola i s’ha ampliat el carril bici
en més de 2 km. A més, les obres han anat acompanyades per una millora del
clavegueram, l’enllumenat públic i l’àrea de contenidors del barri de La Casilla.
La inauguració del nou vial s’ha fet aquest matí i ha comptat amb la presència
de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, el president de l’Agrupació d’Industrial del
Baix Vallès, Joan Moretó, i el director de la planta de Merck a Mollet, Juan
Carlos Jaimes. També hi ha assistit la regidora d’Obres, Ester Safont, la
regidora del barri de Can Pantiquet-La Casilla, Alícia Domínguez, el regidor de
Mobilitat, Joan Daví, representants de l’Associació de Veïns i membres de
l’empresa que ha executat les obres, Excover.
Aquesta nova calçada té una gran importància per la mobilitat al polígon
industrial, ja que suposa un accés directe des de la C-17 sense haver de
desviar-se per dins del municipi. Tal com ha destacat Moretó, l’obra és molt
rellevant ja que, “en un moment en què es fa molt poca inversió en
infraestructures, la millora dels accessos és la forma més eficient de
millorar les infraestructures viàries del país sense haver de fer una
actuació molt espectacular.”
La nova calçada lateral suposa obrir noves oportunitats de negoci pels polígons
de Can Magarola i Can Prat, ja que en millora molt els accessos i la seva

ubicació. L’alcalde, Josep Monràs, ha destacat que “aquesta nova calçada
suposa trencar la barrera de la C-17” i que té per objectiu atreure noves
inversions i consolidar les empreses ja existents. També ha explicat que,
paral·lelament a les obres, l’Ajuntament de Mollet també ha fet altres
actuacions per millorar la competitivitat dels polígons i per ajudar a mantenir
l’activitat econòmica, com la modificació d’algunes normes urbanístiques per
poder ampliar la implantació de noves activitats.
També en aquest sentit, el director de Merck, Juan Carlos Jaimes, ha destacat
que aquesta actuació permetrà a Merck “estimular la inversió de capital
estranger a la planta de Catalunya”.

Adjuntem fotografia de la inauguració i plànol d’ubicació.
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