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Milloraran el camí de
ronda entre Calella i
Llafranc abans de I’abril
[] Forma part d’una inversió de I’Ajuntament en que se superaran els 900.000
euros [] Preveuen fer un pla d’asfaltatge a la zona industrial

Joan Punti
PALAFRUGELL

El govern local de Palafi’u-
gell comenga a definir les
seves inversions a c~rrec
del pressupost del 2012.
En la junta de govern local
d’aquesta setmana es va
posar sobre la taula unain-
versió de millora urbana
de 900.000 euros bona
pai~ dels quals serviran
per fer l’asfaltatge de car-
rers que ho neeessiten.
Les obres licit ades afecten
b~tsicament a quatre sec-
tots de la pob]ació, ]a zona
i~~dustrial, el recinte del
cementiri, els jardins de la
pla~a de Can Mario i el ca-
mí de ronda entre Calella
de Palafrugell i Llafranc.

La millora d’aquest
tram de costa es posara en
marxa tan aviat com sigui
possible perqu~ la idea és
que per Setmana Santa ja
estiguin aeabades totesles
aceions de minora. Els tre-
balls de rehabilitaeió del
eamí de ronda afectaran el
tram compr~s entre el mi-
rador Carles Sentís i el
passeig de] Cap de Creus i
el tram del passeig de Xa-
vier Miserachs a les esea-
les de Garbí, a Llafranc. El
primer tram s~aposat a li-
eitació per 111.000 euros,
i l’altre, s’hi ha posat per
169.715 euros. Les escales
de Garbí, a Hafi’ane són

El cami de ronda, en el tram entre Calella i Llafranc ̄ JOAN PUNTi

La xifra

280.715
euros. És el cost de la rehabi-
litació del camide ronda en-
tre Calella de Palafrugell i Lla-
fTanc.

probablement el trato que
necessita amb més urg~n-
cia una acció de rehabilita-
ció. ¯

Asfaltatge, passera i vials
El gros d’aquest seguit d’in- terior del cementiri municipal
versions adjudicat i a punt de
comen(;ar té la destinació de
la zona industrial del munici-
pi en la circumvaHació nord i
afectar~ els carrers Metal-
Iúrgia, Gas, Indústria i Pals. El
cost ser~ de 540.000 euros i
I’actuació I~sica ser~ la de
I’asfaltatge.

Les obres de pavimenta-
ció de vuit vials del recinte in-

s’han adjudicat per un import
de 37.500 euros. A la pla~a
de Can Mario, als peus de la
Torre, s’hi construir~ una
passera que permetr~ la visi-
ta aljardíd’escultures de la
Fundació Vila Casas, ara am-
pliada amb noves peces es-
cultbriques. El cost d’aquesta
infraestructura ser~ de
34.683 euros.
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