Formentera convoca els veïns de Sant Ferran per parlar de les obres de reforma de l'avinguda Joan Caste
dijous, 13 de desembre de 2018 15:41

El Consell Insular de Formentera, a través de l’àrea d’Infraestructures, convoca als veïns de
Sant Ferran a una reunió explicativa de les obres de reforma de l'avinguda Joan Castelló i
Guasch davant el proper inici de les obres. La reunió es farà el proper dimarts 18 de desembre
a partir de les 20.00 hores al Centre Social i de Majors de Sant Ferran.

La reforma del vial va ser exposada prèviament a una reunió l'any 2017, trobada en que es va
presentar un llibret amb el full de ruta per la població. La reunió del proper dimarts es centrarà
en explicar com es realitzarà la reforma de l’avinguda.

Reforma de l’avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran

El Projecte de reforma de l’avinguda Joan Castelló i Guasch contempla la millora tant de la
pavimentació en superfície dels diferents espais, com de serveis soterrats; sanejament, aigua
potable, telefonia, llum i enllumenat públic.

El conseller d’Infraestructures, Rafael González, ha detallat que les reformes a aplicar a
l’avinguda Joan Castelló i Guasch seguiran el mateix criteri que les obres ja executades l’hivern
passat als carrers Guillem de Montgrí i València: “vam eliminar totes les barreres
arquitectòniques, es va fer una ampliació de les voreres i s’ha regulat l’aparcament. Ara, el que
farem amb aquesta nova obra serà donar continuïtat a aquestes millores perquè tot el poble
gaudeixi des les mateixes condicions”. La proposta preveu també la incorporació d’un carril bici
segregat en tota la travessia, així com la col·locació de punts de càrrega per a vehicles
elèctrics.

Les obres es duran a terme en dues fases aquest hivern i el proper. El termini d’execució de les
obres d’aquesta primera fase serà de 4 mesos per garantir que les mateixes estiguin
finalitzades per a l’inici de la temporada turística de 2019.

1/2

Formentera convoca els veïns de Sant Ferran per parlar de les obres de reforma de l'avinguda Joan Caste
dijous, 13 de desembre de 2018 15:41

El seu pressupost íntegre de les obres és de 1.858.000€ incloent tant la seva execució com la
direcció de les mateixes.

2/2

