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Els representants de les seccions sindicals de CCOO, dels centres de Brians 1 
i Brians 2, vam demanar una reunió amb l’alcalde de Sant Esteve Sesrovires 
per tractar el problema que presenta l’accés i la sortida al polígon industrial que 
dona accés als centres de treball des de la carretera B-224. 
 
El dia 12 de febrer va tenir lloc a l’ajuntament aquesta reunió, amb presència de 
representants d’altres partits i també de la premsa local. 
 
Els hi vam exposar la perillositat que comporta que l’entrada al polígon es faci 
per l’esquerra, per part dels vehicles que circulen des de Martorell, com també 
la sortida del polígon en direcció Sant Esteve Sesrovires. També els hi vam 
demanar que l’Ajuntament s’impliqués en el desdoblament de la via B-224 que 
s’ha convertit en una via altament perillosa per la gran quantitat de vehicles que 
hi transiten. 
 
Tant l’alcalde, com la resta dels representants de l’ajuntament, van coincidir 
amb les nostres reivindicacions. Ens van exposar els tràmits que s’han fet des 
de l’ens local i les gestions que han fet amb la Generalitat. Sembla que el traçat  
del projecte inicial de desdoblament està aturat, a l’espera de l’estudi d’una 
modificació, arrel d’una petició de l’ajuntament de Martorell que demana canvis 
en un tram d’uns 800 metres. Mentrestant, i tenint en compte que això 
comporta un nou retard en el projecte, ens informen que ja han fet les gestions 
necessàries per tal que sigui viable l’execució d’una rotonda a la carretera, que 
regularà l’accés i la sortida del polígon i que sens dubte reduirà la sinistralitat.  
 
Conscients de les dificultats pressupostàries de les diferents administracions 
han arribat a un acord amb la junta de compensació que assumirà l’execució de 
les obres. A més, ens asseguren que el compromís d’aquesta alternativa es 
ferm, i que l’obra estarà enllestida aviat i en qualsevol cas, abans de finals 
d’any. 
 
Acabada la reunió, ambdues parts reiterem el compromís de treballar junts per 
tal d’aconseguir les millores necessàries en la seguretat de la via. 
 
Podeu accedir a la informació de la reunió que va donar la televisió local a 
través del següent link: 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664470673678793&id=19780286034557
9&_rdr 
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