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Un tram del carrer del Molí, fa uns mesos

Els carrers d’Osona, Sant Pere d’Ullastre, Barcelona, Puigverd,
Jaume I, Josep Maria Valls i Retir s’asfaltaran aquesta setmana

Dimarts 14 d'abril de 2009

Les obres estan finançades a través del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)

Les obres d’asfaltat de carrers finançades a través del Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL) continuaran aquesta setmana. Així, entre avui, 14 d’abril, i el proper
divendres, 17 d’abril, es portaran a terme els treballs de fresatge i asfaltat dels
carrers d’Osona (entre Garrotxa i Solsonès), Sant Pere d’Ullastre (entre Catalunya i
Sant Esteve), Barcelona (entre Jaume I i Àngel Guimerà), Puigverd (a la cantonada
amb l’avinguda de Sant Esteve), Jaume I (entre Prat de la Riba i la Ronda), Josep
Maria Valls i Retir.

Mentre durin les obres, que portarà a terme l’empresa Estructures Castellar, es
restringirà el trànsit de vehicles en aquestes vies. Així, s’ha previst el pas alternatiu
dels vehicles, exceptuant els moments puntuals en què s’estigui asfaltant, que
s’haurà de restringir completament el trànsit rodat. En qualsevol cas, entre les 19 i
les 8 hores es garantirà l'accés als aparcaments particulars, tot i que és recomanable
deixar el vehicle fora.

Les obres al carrer d’Osona finalitzaran avui mateix, 14 d’abril, mentre que entre
avui i demà, 14 i 15 d’abril, es duran a terme els treballs als trams assenyalats dels
carrers de Barcelona, Puigverd i Jaume I. D’altra banda, als carrers de Josep Maria
Valls i del Retir s’hi treballarà els dies 15 i 16 d’abril, i al carrer de Sant Pere
d’Ullastre els treballs s’iniciaran avui, 14 d’abril, i finalitzaran divendres, dia 17
d’abril.
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