Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament inicia la campanya de reasfaltat de
carrers
Avui, dilluns 2 de febrer, l'Ajuntament inicia la campanya de reasfaltat de
carrers. Aquests treballs, que es faran en el període de 2 mesos i
comportaran afectacions al trànsit de vehicles. El pressupost d’aquesta
actuació és de 164.816 euros.

Asfaltat de carrers i afectacions al trànsit:
Del 2 al 4 de febrer
- Carrer de Gallecs (entre c. Francesc Ferrer i Guàrdia i c. Nicaragua): tall de
trànsit en els dos sentits de la marxa.
- Carrer d'Arcadi Vinyas (tram entre Rívoli i Salvador Espriu)
Del 3 al 5 de febrer
- Carrer de Jaume Coll (entre Rívoli i Agricultura): Per poder treballar en la
cruïlla s'haurà de tallar el trànsit del c. Agricultura a l'alçada de l'av. Caldes de
Montbui, i el c.Borrell a l'alçada del c. Sant Andreu.
Del 3 al 6 de febrer
- Carrer de Pau Vila (plataforma elevada): només afecta l'entrada del carrer. Els
veïns podran accedir als seus guals per Jacinto Benavente / Magallanes i per
Pau Vila / Gallecs.
Del 4 al 6 de febrer
- Carrer de Cristóbal Colón (plataforma elevada): només afecta la sortida del
carrer. Els veïns podran sortir del carrer per Cristobal Colón / Jacinto
Benavente.
Del 4 al 9 de febrer
- Carrer del Ferrocarril (plataforma elevada davant de Ca n'Arimon) :es tallarà el
carrer a l'alçada de l'av. Caldes de Mobtbui.
Del 5 al 9 de febrer
- Carrer de Palau Solità i Plegamans (plataforma elevada davant de l'Institut):
es tallarà el carrer a l'alçada de la plaça de Josep Solà. Els veïns podran
accedir i sortir per aquesta cruïlla.
El bus urbà farà el següent recorregut alternatiu: Pl. Josep Solà - C. Ferrocarril
- C. Sant Agustí - C. Santiago Tiffon - Ronda del Pinetons fins a l'Hospital. Es

posaran avisos a les parades afectades i la parada de l'Hospital es desplaçarà
a la Ronda dels Pinetons (parada dels busos interurbans)
De l'11 al 12 de febrer
- Carrer de Berenguer III (tram entre av. Calderó i av. Llibertat): tall des del c.
Riera, ja que es treballarà en la cruïlla d’av. Calderó. Els veïns podran accedir i
sortir per aquesta cruïlla. Es posaran tanques també a la cruïlla dels carrers
Jacint Verdaguer / Lluís Duran.
El bus urbà farà el següent recorregut alternatiu: Ronda Orient - Parada Estació
de França - C. Berenguer III - C. Riera - C. Can Fàbregas - C17 - B-500 (Av.
Badalona) - Onze de Setembre. Es posaran avisos a les parades afectades i la
parada de l'Ajuntament es desplaçarà a la plaça de Pau Casals (parada dels
busos interurbans)
Per les nits i els caps de setmana els trams i carrers afectats quedaran oberts
al trànsit.
De mitjans de febrer fins el mes de març
Encara per concretar les afectacions al trànsit.
- Carrer de Lluís Duran (entre Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà)
- Carrer de Ramon Casas
- Carrer de Madrid
- Carrer del Dos de Maig
- Carrer d’Enric Morera
- Carrer de Joaquim Mir
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