Tancament integral del carrer Guillem de Montgrí per obres de millora
divendres, 26 de gener de 2018 17:47

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Infraestructures i Mobilitat, informa que arrel de
les obres de millora que es duen a terme al nucli urbà de Sant Ferran, a partir d’aquest dilluns,
dia 29 de gener, el carrer Guillem de Montgrí, que uneix la carretera principal (Avda Joan
Castelló Guasch) amb la rotonda d’es Pujols i passa pel centre de la localitat, restarà tallat a
trànsit i aparcament en tot el seu recorregut.

Les mesures establertes per a minimitzar els efectes d’aquest tancament són les següents:

Accés a l’escola de Sant Ferran; s’hi podrà accedir pel mateix lloc, ja que encara que el
carrer Guillem de Montgrí quedarà tallat, des de l’Avinguda Joan Castelló Guasch es podrà
seguir accedint al CP de Sant Ferran mitjançant els carrers Sant Jaume i Tarragona.

Accés al carrer Major; al tram nord del carrer Major s’hi podrà seguir accedint des de la
rotonda nord d’entrada al poble, la d’es Pujols.

Accés als carrers per a vianants; es podrà accedir als carrers Mallorca, Menorca i Havana
pel carrer Alacant. Aquest carrer passarà a ser de doble sentit durant la durada de les obres.

Així mateix, per a anar cap a la zona sud de Sant Ferran i es Pujols s’haurà d’utilitzar la
circumval·lació.

Cal recordar que per minimitzar molèsties a veïns i negocis afectats, a inicis de desembre es va
habilitar un nou aparcament dissuasiu amb 70 places de capacitat al que s’accedeix des de la
circumval·lació.

Es preveu que les obres al carrer Guillem de Montgrí, que s’iniciaren el passat dimecres 10 de
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gener en la seva primera fase i s’amplien a partir d’aquest dilluns 29 a tot el seu recorregut, a
més de les que s’executen al carrer València, finalitzin el 30 d’abril.
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