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La Diputació de Barcelona, propietària de la carretera BV-5001, enllesteix els treballs 
de millora de la seguretat en el tram comprès entre l'avinguda de la Llibertat i la zona 
propera a Ca l'Ametller entre el punt quilomètric 18’17 i el 18’6. 

L'actuació és fruit d'una petició que va fer l'Ajuntament a l'octubre de 2012 perquè 
s'havien detectat problemes de seguretat en aquesta part de la carretera a causa de 
l'excés de velocitat dels vehicles. Al novembre, la Diputació va dur a terme un estudi 
de velocitats que va constatar aquesta deficiència. 

El projecte inclou la implantació de bandes transversals d’alerta a l’entrada al nucli 
urbà i la reducció de la secció transversal de la calçada. S’ha construït un illot central a 
la via i s’ha senyalitzat un tram amb pintura. 
 
La durada prevista d’aquestes obres, que van començar dilluns, és d'una setmana, 
durant la qual no es talla el trànsit i es va donant pas alternatiu als dos sentits de la 
marxa. 
 
D’altra banda, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa aquest dimarts dia 14 de 
maig les obres de millora de les contencions del pont que hi ha situat al punt 
quilomètric 1'850 de la carretera BV-5001 (Ctra. de la Roca) que en aquest punt de 
pas per Montornès correspon a l'avinguda de Barcelona. 
 
A més de millorar les contencions dels murs s'augmentarà la seguretat en el tram amb 
la col·locació de barreres de protecció entre la vorera i la calçada.  
 
El temps d'execució previst de l'obra, que va a càrrec de l'empresa Rubatec S.A, és de 
tres setmanes. No es preveu que els treballs tinguin afectacions en el trànsit ni en el 
pas de vianants a les voreres.  
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