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La reparació del ferm obligarà a tallar el trànsit en un
tram del camí dels Plans de Can Bonvilar
L’actuació s’allargarà dues setmanes i té un pressupost de 39.000 euros

El tram de carretera que va des del Centre d’Informació Ambiental de Bonvilar
(CIAB) i l’accés a l’Hotel & Conference Center La Mola romandrà tallat els dies 21 i
22 de setembre. Les restriccions de mobilitat responen a una actuació de reparació
del ferm, que s’ha anat degradant a causa del trànsit i de l’acumulació d’aigua en
alguns punts. Així, l’Ajuntament iniciarà dilluns, 18 de setembre, una intervenció per
reparar el ferm del tram senyalat del Camí dels Plans de Can Bonvilar, que
s’allargarà durant dues setmanes, amb diferents afectacions a la mobilitat.
El paviment d’aquesta via s’ha anat degradant i durant els darrers anys s’han anat
fent actuacions de reparació puntuals, que amb el pas del temps no han pogut aturar
aquest procés de deteriorament. Durant el projecte que s’inicia dilluns, es
consolidarà tot el ferm, actuant especialment als flonjalls on s’han detectat les
inestabilitats del paviment més importants. Després d’actuar sobre aquests punts, es
farà un reasfaltat de tot el tram, de mig kilòmetre de llargada. En la darrera capa de
l’asfaltat s’utilitzarà una barreja de betum i cautxú de pneumàtics reciclats. Aprofitant
aquesta intervenció, també s’esbrossaran els laterals del camí als llocs on sigui
necessari.
A l’estiu de 2015 ja es va fer una intervenció de les mateixes característiques en
aquesta mateixa via, però en aquest cas al tram que va des del pont del Torrent de
la Betzuca fins al CIAB. Amb l’adequació actual, es continua millorant el camí, que
està dins l’Inventari i Pla de Camins d’Interès Territorial de la Diputació de
Barcelona, i que és molt utilitzat, tant per vehicles privats com per excursionistes a
peu o en bicicleta.
El projecte té un termini d’execució de dues setmanes i ha estat encarregat a
l’empresa FIRTEC, SAU. El pressupost destinat a aquesta actuació és de 39.000,43
euros (IVA inclòs).
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