
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Salt comença aquest dimecres 6 d’abril les obres 
de reposició de l’asfalt de la carretera C-65 

 

Els treballs, amb un pressupost de 258.543 euros, s’executaran en horari nocturn per reduir 
l’afectació viària 
 

S’actuarà en el tram que va des de la rotonda de la sortida de l’AP-7 fins al límit del terme 
municipal amb una longitud de 750 metres 

 
Aquest dimecres 6 d’abril a les 22.00 hores, des de l’Ajuntament de Salt s’iniciaran les obres 

de reposició de l’asfalt de la carretera C-65 en el tram que, des de la sortida de l’autopista 

AP-7, està dins el terme municipal. En total es tracta d’uns 750 metres, el pressupost de 

l’actuació és de 268.543 euros i també inclou el carrer Lingen i la rotonda dels Carlins. Per 

reduir les afectacions viàries els treballs s’executaran entre les 22.00 i les 07.00 hores. 

 

La planificació de les obres i els talls de circulació que comportaran les obres són els 

següents: 

 
De les 22.00 del 6 d’abril a les 07.00 del 7 d’abril, obres a la rotonda d'entrada a l'AP-7 

 Tall de circulació al Passeig Marquès de Camps a l’alçada de la rotonda del 

monument a Mururoa.  

 A la C-65 es talla la circulació a la zona de treball de la rotonda. Pas alternatiu en els 

dos sentits de la marxa 

De les 22.00 del 7 d’abril a les 07.00 del 8 d’abril, obres a la rotonda d'entrada a l'AP-7 

 Desviament pel Passeig del Marquès de Camps 

 A la C-65 es talla la circulació a la zona de treball de la rotonda. Pas alternatiu en els 

dos sentits de la marxa 

De les 22.00 de l’11 d’abril a les 07.00 del 12 d’abril, actuació C-65 sentit oest (direcció 

cap a l’AP-7) 

 Tall de circulació a la C-65 sentit Oest (AP-7) a la zona de la incorporació de la zona 

del Gros Mercat i desviament per la carretera de Sta. Coloma 

 Circulació pel Passeig del Marquès de Camps en els dos sentits i per la C-65 sentit 

est (Girona) 

De les 22.00 del 12 d’abril a les 07.00 del 13 d’abril, actuació C-65 sentit est (Girona) 

 Tall de circulació a la C-65 sentit Est (AP-7) des de la rotonda d’accés a l’autopista 

 Circulació pel Passeig del Marquès de Camps en ambdós sentits i per la C-65 sentit 

oest (AP-7) 

 
 
 
 



El regidor de Territori de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, insisteix en el fet que “les 

obres s’executaran en horari nocturn amb l’objectiu de reduir al màxim l’afectació 

viària”. 

 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “l’actuació a la C-65, al carrer Lingen i a la 

rotonda del Camí dels Carlins forma part de la planificació, millora i manteniment de 

la via pública. Una línia de treball que després de la partida que hem incorporat a 

partir del romanent ja s’eleva per sobre del milió d’euros”. 

 

Pel que fa a l’asfaltatge del carrer Lingen i de la rotonda dels Carlins, aquest es realitzarà 

els dies 8 i 13, respectivament, també en horari nocturn. 

 


