04/05/2022

Inici de les obres d'asfaltatge de diversos carrers de Torroella
de Montgrí

Benvolguts/des veïns/es,
Ens plau informar-vos que l’Ajuntament ha inciat obres d’asfaltatge de diversos carrers del
municipi. L’actuació està prevista pels dies 4, 5 i 6 de maig de 2022, si les condicions
meteorològiques així ho permeten.
Els carrers on es faran actuacions d'asfatatge són:
Passeig Vicenç Bou, al tram entre la rotonda del Passeig de Catalunya fins al c. Major, en sentit
plaça d’Espanya.
C. Joan Maragall s’actuarà al tram entre el c. Bellavista i el c. Portal de Santa Caterina.
C. Doctor Pericot s’actuarà al clot existent al tram entre els números 42 i 50
C. Roser s’actuarà des de la Plaça Quintana i Combis fins a la rotonda de la Plaça Empordà
(números 2-38 del c. Roser).
Pel que fa al c. Roser també s’iniciaran els treballs del projecte de Camins Segurs a les
escoles, on es realitzaran treballs de pintura per augmentar la seguretat dels vianants, així com
una ampliació de la vorera de la zona del c. Roser, 2.

En el marc d’aquest projecte s’actuarà a la intersecció entre el c. Roser, c. Figueres, c. Pintor
Gimeno i Plaça Quintana, que s’asfaltarà i es senyalitzarà amb una gran zona de
vianants, amb l’objectiu de millorar la seguretat d’aquest punt viari.
Així mateix, es canviarà la ubicació de les dues zones de càrrega i descàrrega que actualment
hi ha a la Plaça Quintana i Combis que properament es col·locaran al carrer Riu Ter.
Durant els treballs no es podrà circular aquests de carrers. Aquestes limitacions de trànsit
estaran senyalitzades per la Policia Local. Per qualsevol dubte respecte a aquestes restriccions us podeu
posar en contacte amb la Policia Local al telèfon 972 75 01 49.
Us volem demanar la vostra col·laboració i us demanem disculpes per les molèsties que es puguin
produir, tot i que intentarem que siguin les mínimes possibles.
Cordialment,
Jordi Oliver i González
Regidor d’Urbanisme
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