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S'inicien els treballs d'urbanització del carrer de Fàtima
L'Ajuntament invertirà prop de mig milió d'euros en la millora integral de la via i tots els seus serveis

Aquest matí han començat les obres del projecte de vorera i drenatge del carrer de Fàtima a Torroella de
Montgrí. Tindran un cost de prop de 500.000 euros i una durada de 6 mesos. L'actuació preveu la millora
de la xarxa d’aigües pluvials, la reconnexió de les escomeses de la xarxa d’aigües residuals, la renovació
del paviment del carrer, l’ampliació de la zona de pas de vianants, la substitució de l’enllumenat públic,
la millora i soterrament dels creuaments dels serveis existents (telecomunicacions, enllumenat,...) i la
reubicació dels contenidors de recollida selectiva.
En aquest carrer, el mes de novembre de 2019 s'hi va obrir un important esvoranc pel pas d'un camió de
gran tonatge. L'incident va ser conseqüència del deteriorament del col·lector d'aigües de la muntanya,
una infraestructura que data dels anys seixanta i presentava importants filtracions que van provocar una
lenta, però progressiva erosió del terreny que sustenta el ferm. Amb una posterior i exhaustiva inspecció,
es va veure que l'afectació era molt generalitzada i feia aconsellable la seva substitució al llarg de tot el
carrer.
La complexitat de les obres, que afecten a la substitució de tots els serveis, provocaran el tall de la
circulació al carrer Fàtima durant la seva execució. En aquest sentit, els veïns i veïnes que disposin de
garatges en aquest carrer, no els podran utilitzar durant les obres.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Oliver, argumenta que «des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’està
realitzant un esforç a nivell d’inversió, intentant que d’una situació negativa, n’hàgim pogut revertir
l’estat del carrer Fàtima, aconseguint així una millora general del carrer, que ha de ser duradora en el
temps.»
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