COMUNICAT INFORMATIU
En breu començaran les obres de millora de l’avinguda de la Sra. Magdalena Martorell i
del carrer camí de les Valls amb l’objectiu de millorar les esmentades infraestructures.
La data d’inici de l’obra està prevista pel dia 14 de febrer de 2022. La durada de l’actuació
s’estima en 5 mesos aproximadament. Les vies públiques afectades per les obres són:
tram de l’av. de la Sra. Magdalena Martorell que va des de l’entrada a l’av. del Baix Camp
i fins l’accés a l’av. de la Font de les Escales; tram del carrer del camí de les Valls.
El tram del camí de les Valls s’executarà entre el 14 de febrer i 15 de març, i el tram de
l’avinguda de la Sra. Magdalena Martorell entre l’1 de març i el 15 de juliol,
aproximadament.
Les obres afectaran la circulació per les esmentades vies publiques, i amb la finalitat de
minimitzar les molèsties que inevitablement es causaran als seus usuaris s’han pres les
mesures següents:
➢
Durant l’execució de les obres del carrer camí de les Valls, els veïns no podran
circular-hi ni aparcar-hi.
➢
Mentre durin les obres, el tram de via pública que va des de l’avinguda del Baix
Camp fins l’avinguda de la Font de les Escales serà de sentit únic i només es podrà circular
direcció a Alforja. La resta serà de doble sentit i s’hi podrà circular amb normalitat.
Per tal de facilitar la circulació durant aquest període, es demana que sempre que sigui
possible s’utilitzi la variant per entrar i sortir del municipi.
➢
Els autobusos no podran circular pel tram en obres i hauran d’utilitzar
obligatòriament la variant de la C-242 i accedir al municipi per la banda d’Alforja fins l’av.
Font de les Escales, on s’ubicarà temporalment la parada, av. Font de les Escales,
cantonada del carrer del Recer, i es podrà arribar fins l’INS Fontanelles.
Un cop iniciades les obres, a través de les xarxes socials de l’Ajuntament s’anirà
actualitzant la informació de les recomanacions i restriccions de circulació.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració i la comprensió de tots els usuaris.
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