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L’Ajuntament du a terme treballs de reparació d’asfalt i voreres a
la urbanització de Can Font i Ca n’Avellaneda

Dilluns 6 de novembre de 2017

L’Ajuntament de Castellar està duent a terme aquests dies diversos treballs de
reparació i renovació d’asfalt i voreres a diversos carrers de les urbanitzacions de
Can Font i Ca n’Avellaneda.

Les feines, que van a càrrec de l’empresa Asfalts Barcino, s’estan realitzant a un
total de 19 carrers. Pel que fa a les reparacions de paviments, divendres passat es va
actuar en 14 localitzacions dels carrers Can Torrella, Mont Rodon, Santa Maria de
Villalba, Avet i Guinart, a més de la plaça de Can Font. El conjunt d’actuacions
suma una superfície de paviment renovada de 1.334 metres quadrats.

Pel que fa a les voreres, en els propers dies s’actuarà en una quarantena de
localitzacions dels carrers de Can Sallent, Can Torrella, Terrassa, Sant Julià, Les
Fonts, Sant Muç, Sant Miquel de Toudell, Nostra Senyora de la Salut, Ametllers,
Avet, Guinardera, Can Sala, Guinart, Xiprer, Sabadell i avinguda de Castellar. El
conjunt d’intervencions suma 469 metres lineals i 538 metres quadrats.

Amb aquestes actuacions finalitzarà la campanya d’asfaltats i reparació de voreres
realitzada des del mes de juliol i que s’ha centrat principalment en les
urbanitzacions del municipi. En total, la inversió haurà estat de 193.000 euros, dels
quals 113.000 es corresponen a obres de reparació d’asfalt i els 80.000 restants a la
reparació de voreres i guals del municipi.
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