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L’Ajuntament de Palamós inicia el projecte d’asfalt atges 
d’una desena de trams de carrers de la vila 
 
L’Ajuntament de Palamós segueix treballant en la millora de la via pública, dels 
equipaments i dels serveis del municipi i, amb aquest objectiu la propera setmana 
iniciarà un projecte global d’asfaltatges que inclou deu trams de carrers de la vila, 
bona part d’aquests són vies principals del municipi. 
 
6 Km de carrers  
En total suposarà la millora de 5.990 metres lineals que suma el global dels carrers 
inclosos en aquest projecte i que concretament són: el tram de l’avinguda de 
Catalunya, entre el carrer de Nàpols i l’avinguda del president Lluís Companys; 
també l’avinguda del President Lluís Companys (entre Av. de Catalunya i el carrer 
Avall); l’Avinguda de la Llibertat (entre el carrer Avall i el camí vell de La Fosca); el 
carrer de López Puigcerver (entre el carrer del Mar i el carrer d’Enric Vincke); la 
carretera de La Fosca (entre Port Marina i el passeig de La Fosca). 
 
També el carrer del Mar (des de passeig del Mar al carrer de López Puigcerver); el 
passeig del Mar (des del carrer de Provença al carrer del Mar); dos trams del carrer 
de la Indústria (des del carrer de Provença fins a Mallorca i del carrer de la Mercè 
fins a l’Av. Onze de Setembre); el carrer Riera (des de l’Av. Arnau sa Bruguera i fins 
a l’escola Vila-romà); l’entorn de la placa del barri del Pla d’es Pla, la totalitat del 
carrer de Josep Fàbrega i Pou i el camí de la Bell-lloc.  
 
Les feines previstes en aquests trams de carrers inclouen el fressat de les zones 
malmeses i la seva posterior neteja, el tractament amb reg asfàltic, l’asfaltat del 
tram afectat i finalment el pintat de la senyalització horitzontal. El cost global de 
l’actuació prevista als deu carrers és de 540.668,22 €. 
 
El dilluns 17 de novembre, inici dels treballs d’as faltatge  
Tot i que durant aquesta setmana es realitzaran tasques prèvies, com l’anivellament 
d’embornals i de tapes de claveguera, l’execució del projecte d’asfaltatge no 
s’iniciarà pròpiament fins al dilluns 17 de novembre, dia en el qual tindrà lloc 
l’asfaltatge del passeig del Mar i carrer del Mar; mentre que al carrer de López 
Puigcerver l’afectació serà els dies 17 i 18 de novembre. 
 
 
L’avinguda de Catalunya es veurà afectada per les obres els dos dies següents, 19 i 
20 de novembre; mentre que el divendres 21 i el dilluns 24, serà el torn del primer 
tram de la carretera de La Fosca (entre Port Marina i inici de la Ronda de l’Est).  
 
El mateix dilluns 24 i el dimarts 25 de novembre es realitzarà el segon tram 
d’aquesta carretera fins a arribar al passeig de La Fosca. Els dies 26, 27 i 28 de 
novembre es durà a terme l’asfaltatge de tots els trams de l’avinguda del President 
Lluís Companys (entre Av. de Catalunya i el carrer Avall); i també de l’Avinguda de 
la Llibertat (entre el carrer Avall i el camí vell de La Fosca).  
 
Aquestes tasques coincidiran, els dies 27 i 28 de novembre, amb les que es 
realitzaran als trams del carrer de la Indústria, al carrer de Josep Fàbrega i Pou, 
l’entorn de la placa del barri del Pla d’es Pla i el camí de la Bell-lloc, i que 
finalitzaran el dilluns 1 de desembre. El dimarts dia 2 de desembre conclourà el 
projecte amb l’asfaltatge del tram del carrer Riera, entre l’Av. Arnau sa Bruguera i 
fins a l’escola Vila-romà. 
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Col·laboració i comprensió dels veïns  
Per a poder realitzar aquests treballs amb la màxima celeritat i seguretat, caldrà que 
la nit abans s’enretirin tots els vehicles estacionats en aquest carrer, que no hi 
podran tornar a accedir fins a la finalització dels treballs d’asfaltatge. 
 
Durant l’execució de les feines prèvies a l’asfaltatge es permetrà, de manera 
puntual i sempre que ho permetin les tasques que en aquell moment es realitzin, 
l’accés o la sortida de vehicles dels garatges particulars situats dins el tram afectat. 
Pel fet que aquest accés als garatges no es podrà garantir totalment, es recomana 
als veïns que requereixin utilitzar els seus vehicles, que els retirin dels garatges 
abans de l’inici de les obres. 
 
Informació del procés i les afectacions de les obre s 
L’Ajuntament de Palamós informarà els veïns d’aquests carrers i mitjançant una 
carta, de les afectacions que tindran aquestes feines en el seu carrer, del període 
d’execució i el procés previst d’obres. 
 
A causa de les afectacions de trànsit que pot suposar el tall de circulació de 
vehicles en bona part d’aquests carrers, molts d’ells eixos viaris principals de la vila, 
l’Ajuntament de Palamós informarà puntualment mitjançant twitter (amb l’etiqueta 
#Palamósmobilitat )  i la pàgina web municipal (palamós.cat) de les afectacions a 
la mobilitat i les alternatives de circulació previstes. 
 
 




















