
Obres de millora urbana al carrer Carrilet

El passat dilluns 15 de gener varen començar les obres de millora urbana al Carrer del Carrilet,
el principal carrer del barri de La Sauleda de Palafrugell.

  

  

Es tracta d'un carrer d'uns 540 metres de longitud, amb un àmbit d'actuació d'uns 10.300 m2 de
superfície, que uneix al llarg del seu recorregut diversos equipaments municipals com són
l'escola Carrilet, el local social de La Sauleda i l'oficina del Pla de Barris de Palafrugell.

  

Els principals objectius d'aquesta actuació són els següents:
*Millorar la distribució de l'espai i incrementar la superfície destinada als vianants en relació a la
que s'assigna als vehicles, tot mantenint la funcionalitat del carrer.
*Fer que l'amplada de les voreres compleixi amb la normativa sobre accessibilitat, amb
itineraris d'1,80 metres d’amplada lliures d'obstacles.
*Incorporar un carril bici, a la banda est del carrer, que permeti una drecera entre la Plaça de
Modest Cuixart i la Plaça de Floreal.
*Fer que el Carrer del Carrilet sigui d'un únic sentit, amb un menor consum d'espai per a la
circulació de vehicles.
*Suprimir les barreres urbanístiques i millorar els passos de vianants i la seva seguretat.
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*Renovar els paviments.
*Substituir les instal·lacions obsoletes, dotant-les de major capacitat.
*Soterrar els serveis aeris per millorar el paisatge urbà.
*Incorporar sistemes d'eficiència energètica en l'enllumenat públic.
*Substituir el mobiliari urbà per a dotar l'entorn de models ergonòmics.
*Racionalitzar la senyalització.
*Incorporar arbrat en aquells trams en què l'amplada de la vorera ho permeti.

  

Per poder realitzar les obres i per garantir la seguretat dels vianants, el Carrer del Carrilet
estarà tancat al trànsit. Durant la primera fase d'execució, el carrer estarà tallat des de la
rotonda d'entrada al mateix, per l'Avinguda d'Espanya, fins al Carrer del Solsonès.

  

En aquesta mateixa pàgina trobareu un plànol amb els accessos alternatius que permeten
arribar fins a l’aparcament del Carrer del Solsonès, i poder accedir així més fàcilment a l'escola
Carrilet.
Les obres tenen una previsió de 9 mesos de durada. Us preguem que disculpeu les molèsties
que la realització de les mateixes us puguin ocasionar.
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