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Autovia
sense
llum
| El nou tram de la C-31 a l’alçada de l’aeroport del
Prat no té il·luminació nocturna|A l’antic traçat, tot
i estar en desús, els fanals es mantenen encesos

Josep Ferrer
VILADECANS

Que les obres no s’acabin en
els terminis previstos, els
catalans ja hi estan acostu-
mats. I si el retard va acom-
panyat d’inconvenients
quan la infraestructura o
l’equipament entra en ser-
vei, és considerat el més
normal. Això és el que està
succeint en un tram de qua-
tre quilòmetres de la C-31,
l’autovia de Castelldefels, a
l’alçada de la futura Ciutat
Aeroportuària, entre els ter-
mes del Prat de Llobregat i
Viladecans. Des de fa uns
dies, i quatre mesos més
tard del que s’havia anunci-
at, els automobilistes proce-
dents de Gavà ja poden cir-
cular pel nou tram d’autovia
que ha construït AENA. A la
nit, però, ho han de fer a les
fosques, perquè els fanals no
funcionen, mentre que els
de l’antiga carretera encara
no s’han apagat des que va
entrar en servei el nou tra-
çat, a mitjans de desembre.

El 22 de juliol passat
aquest nou tram es va posar
en servei de manera parcial,
només direcció a Castellde-
fels, mentre que els vehicles
que anaven cap a Barcelona

havien de continuar circu-
lant per l’antiga autovia. Se-
gons les previsions d’AENA
i del departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públi-
ques, el 6 d’agost tots els ve-
hicles havien de circular per
la nova carretera, cosa que
es va fer una setmana més
tard però amb l’inconveni-
ent, fins fa uns dies, que els
automobilistes havien de fer
una autèntica cursa d’obsta-
cles amb diversos girs no
gaire ben senyalitzats i a
una velocitat limitada.

La situació es va agreujar
durant els 40 dies en què
van circular per aquest punt
els autobusos que transpor-
taven els usuaris de Renfe
entre Gavà i Barcelona, ja
que es van reduir de dos a
un els carrils per al trànsit
de vehicles d’entrada a Bar-
celona.

Ara que ja es pot circular
en totes dues direccions, en
una autovia amb alguns
trams de tres carrils per

sentit i sense obstacles, els
conductors encara han d’a-
nar amb molt de compte, so-
bretot perquè la il·luminació
nocturna és inexistent.
“Sembla que el xispes enca-
ra no hagin vingut a donar la
llum”, explica un veí de
Gavà Mar que freqüenta
aquesta carretera.

Pitjor des de Castelldefels
Quan es ve de Castelldefels,
el desgavell es fa més evi-
dent. En passar per sota del
nou pont de les Filipines,
l’autovia fa un revolt a l’es-
querra i comença a pujar
lleugerament. És llavors
quan, a les fosques, es veu
l’antic traçat de la C-31, per
on ara ja no circula ningú,
amb els llums encesos. En
ple debat d’estalvi energètic
és evident que es tracta
d’una despesa del tot inne-
cessària.

El nou traçat de la C-31
ha costat uns 40 milions
d’euros i l’ha executat la
unió temporal d’empreses
formada per Hispanico,
AXA i Surigué per encàrrec
d’AENA. D’aquesta zona ha
de sortir també el vial cap a
la nova terminal de l’aero-
port, obra pressupostada en
17,6 milions d’euros. ■
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milions d’euros ha costat
aquest nou traçat, executat
per la Unió Temporal d’Em-
preses formada per Hispani-
co, AXA i Surigúe per encàr-
rec d’AENA.

de juliol és la data en què es
va posar en servei de manera
parcial, només en direcció a
Castelldefels, mentre que es
mantenia l’antiga carretera
en la direcció contrària.

La recent entrada en servei
d’un nou pont sobre la C-31
permet a Viladecans dispo-
sar d’una connexió directa
amb la seva platja. Malgrat
que el pont havia d’haver en-
trat en servei l’estiu passat,
el director de programes de
la Plana Deltaica de l’Ajunta-
ment de Viladecans, Cristò-
fol Jordà, va expressar la
seva satisfacció “perquè ens
acosta als tres quilòmetres
de platja que té Viladecans”.
Des de la construcció de l’au-
tovia, accedir a l’altra banda
de la C-31 “obligava a donar
molta volta”. L’Ajuntament
de Viladecans ha invertit uns

Viladecans connecta amb el mar
3,5 milions d’euros per arre-
glar el que ara es coneix com
a Camí del Mar –nom escollit
en votació popular–. Es trac-
ta d’una carretera de poc
més de tres quilòmetres que
uneix la rotonda on hi ha les
empreses de ferralla amb
l’autovia C-31. El vial té dos
carrils per a vehicles, un per
a bicicletes i un altre per a vi-
anants. A més, s’ha eixam-
plat fins a quatre metres un
canal per donar sortida a
l’aigua dels camps, s’han
plantat arbres i s’han fet
ponts cada centenar de me-
tres per permetre l’entrada a
les finques agrícoles.

El tram té quatre
quilòmetres i es va
obrir amb quatre
mesos de retard


