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NOTA INFORMATIVA  
AFECTACIONS CIRCULATÒRIES AMB MOTIU DEL LES OBRES DE 

MILLOR DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER MIGDIA ENTRE 
CARRER DE LA CREU I EMILI GRAHIT 

Benvolguts/benvolgudes, 

El proper dilluns 17 d’agost s’iniciaran els treballs de millora del sanejament del 
carrer Migdia en el tram comprès entre els carrers de la Creu i Emili Grahit; i es 
preveu que finalitzin el 3 de desembre. 

 

Els treballs consisteixen en la canalització de duess canonades de sanejament (xarxa 
separativa) i una d’aigua potable, que seran connectades a les escomeses exitents. 
També es pavimentarà la vorera del costat oest, fent que el trànsit peatonal principal sigui 
per la vorera del costat est durant les obres. La parada de bus quedarà anulada durant les 
obres. 

Els treballs es realitzaran en diverses fases: 
 Fase 1: dilluns 17 d’agost (8h) a divendres 28 d’agost (20h) 
 Fase 2: dilluns 31 d’agost (8h) a divendres 18 de setembre (20h) 
 Fase 3: dilluns 21 de setembre (8h) a dimecres 27 de novembre (20h) 
 Última fase: dilluns 30 de novembre (8h) a dimecres 3 decembre (20h) 

Les dates són subjectes a modificació segons el desenvolupament de les obres. Els 
cartells informatius de l’obra tindran les dates actualitzades en cas de modificació. Aquesta 
informació serà consultable a la pàgina web de l’Ajuntament. 

Per a qualsevol urgència podeu contactar amb la Policia Municipal. En cas de dubte 
o suggeriment us podeu dirigir al Departament d’Urbanisme Obres i Projectes de 
l’Ajuntament de Girona.  
 
Esperem que sapigueu disculpar les molèsties que aquesta actuació ocasioni.  
 
A continuació s’explica cada una de les fases:  
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FASE 1: Es tallarà la circulació de 
vehicles del carrer Migdia en el 
tram comprès entre el carrer 
Maluquer Salvador i el carrer de la 
Creu. Els vehicles que hagin 
d’accedir als guals (tant 
d’entrada com de sortida) 
d’aquest tram ho hauran de fer 
des de Maluquer Salvador. No hi 
haurà treballs a les voreres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 2: Es tallarà la circulació de 
vehicles del carrer Migdia en el 
tram comprès entre els carrers de 
la Creu i Emili Grahit. Els vehicles 
que hagin d’accedir als guals 
(tant d’entrada com de sortida) 
d’aquest tram ho hauran de fer 
des d’Emili Grahit. En horari 
laboral (de 8h a 20 hores) hi podrà 
haver restriccions puntuals d’accés 
als guals segons les circunstàncies 
de seguretat de l’obra. No hi haurà 
treballs a les voreres. 
 
 
 
FASE 3: Desviament de vehicles 
idèntic a la fase 2. A partir de 
novembre, els vehicles que 
hagin d’accedir als guals tindran 
restriccions d’accés alguns dies 
per motius de seguretat. Les 
restriccions s’informaran amb una 
setmana d’antel·lació mitjançant 
notes informatives als guals 
afectats. Hi haurà treballs a les 
voreres.  

ÚLTIMA FASE: Es tallarà la 
circulació de vehicles per a 
realitzar els treballs d’asfaltat 
del carrer. El tall es realitzarà 
per fases similars a les 
anteriors. 


