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Afectacions al trànsit per treballs de millora 
del clavagueram al barri del Gall

El dia 15 de gener està previst l’inici dels treballs de millora en la infraestructura del 
servei de sanejament de l’avinguda Cornellà (entre av. Sant Ildefons i c. Gall) i el carrer 
Gall (entre av. Cornellà i c. Juli Garreta). Els treballs seran executats amb un termini 
d’execució previst de cinc mesos. 

Entre el dilluns 15 i el dimecres 24 de gener de 2018, es tallarà un dels carrils de 
l’avingu-da Cornellà sentit Cornellà (a partir del c. Gall), per realitzar les tasques de 
preparació de l’obra. 

A partir del dia 24, durant l’execució de les obres, es tallarà la circulació de 
l’avinguda Cornellà des del c. Gall en sentit Cornellà. Només es permetrà l’accés a les 
indústries i aparcaments ubicats en aquest tram. 

La resta de circulació rodada, incloses les línies de bus, es desviarà pel c. Gall fins al 
carrer Àngel Guimerà, d’allà fins a l’av. Baix Llobregat i de nou fins a l’av. Cornellà. 

Per tal de facilitar aquest trànsit, 
es col·locarà un semàfor a 
l’encreuament dels carrers Gall i 
Àngel Guimerà.

El plànol mostra en verd el 
desviament del trànsit previst 
durant l’execució de les obres, 
a partir del 24 de gener.
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Afectaciones al tráfico p or t rabajos d e 
mejora del alcantarillado en el barrio del 
Gall
El día 15 de enero está previsto el inicio de los trabajos de mejora en la infraestructura 
del servicio de saneamiento de la avenida Cornellà (entre av. Sant Ildefons y c. Gall) y 
la calle Gall (entre av. Cornellà y c. Juli Garreta). Los trabajos serán ejecutados con un 
plazo de ejecución previsto de cinco meses.

Entre el lunes 15 y el miércoles 24 de enero de 2018, se cortará uno de los carriles 
de la avenida Cornellà sentido Cornellà (a partir de la c. Gall), para realizar las tareas 
de pre-paración de la obra.

A partir del día 24, durante la ejecución de las obras, se cortará la circulación de 
la avenida Cornellà desde la c. Gall en sentido Cornellà. Sólo se permitirá el acceso a 
las industrias y aparcamientos ubicados en este tramo.

El resto de circulación rodada, incluidas las líneas de bus, se desviará por c. Gall hasta la 
calle Àngel Guimerà, de allí hasta la av. Baix Llobregat y de nuevo hasta la av. Cornellà.

Para facilitar este tránsito, se co-
locará un semáforo en
el cruce de las calles Gall y Àn-
gel Guimerà.

El plano muestra en verde el 
desvío del tráfico previsto 
durante la ejecución de las 
obras, a partir del 24 de enero.


