Desviaments alternatius al tràfic durant l'execució dels treballs de rehabilitació del ferm en les
glorietes d'accés al municipi de Riudellots de la Selva, en el p.k. 707 de l'Autovia A‐2.

Els treballs es duran a terme en dues nits consecutives, del 19 i 20 de setembre, en horari de
20:00 hores a 7:30 hores de l'endemà, segons els plànols que s'acompanyen i amb la següent
planificació:
1. PRIMERA NIT: nit del 19 al 20


Es tallarà al trànsit en la glorieta del marge dret de l'Autovia A‐2 (accés a
Riudellots i al polígon de Polingesa) el branc d'entrada en l'A‐2 sentit Girona i
el pas inferior sota la pròpia Autovia.



Moviments que queden afectats, i alternatives propostes:
o L'accés des de la via de servei sentit Girona, tant a Riudellots de la
Selva com al polígon Polingesa s'efectuarà des d'un desviament
alternatiu senyalitzat i vigilat, pels carrers: Avinguda del Mas Pins,
carrer de la Farigola i carrer del Bruc.
o L'accés des de la glorieta del marge esquerre (accés a la urbanització
Can Jordi) a Riudellots de la Selva i polígon Polingesa s'efectuarà a
través de la via de servei del marge esquerre i realitzant
posteriorment canvi de sentit a l'enllaç de l'aeroport.
o Accés des de Riudellots de la Selva i el polígon Polingesa a l'Autovia
A‐2 en tots dos sentits: s'efectuarà pel carrer del Bruc i la via de
servei (marge dret) de la A‐2,
 Fins al pas inferior d'Aiguaviva per al trànsit que vulgui accedir
a la A‐2 sentit Girona.
 Fins a la glorieta de Can Massot, per al trànsit sentit Girona.

2. SEGONA NIT: nit del 20 al 21


Es tallarà al trànsit la glorieta del marge esquerre de l'Autovia A‐2 (accés a
urbanització Can Jordi) i el branc de sortida de l'Autovia A‐2; també quedarà
tallat al trànsit a tot moment el pas sota la pròpia autovia A‐2.



Els treballs es faran en dues fases (cadascuna d'elles per una meitat de la
glorieta segons plànols) de manera que el trànsit quedarà desviat i senyalitzat
de la següent forma:
o Primera fase:
Es treballarà en la meitat de la glorieta més propera al pas inferior.
D'aquesta forma quedarà tancat al trànsit el branc de sortida de la A‐2,
que la seva alternativa és la sortida per l'enllaç següent (I‐
705/Aeroport). També quedaran tancats al trànsit els dos moviments
pel pas inferior que les seves alternatives són les mateixes que les
descrites per a la primera nit.
o

Segona fase:
Es treballarà en la meitat oposada de la glorieta, quedant tallat l'accés
a la urbanització Can Jordi a través del carrer Josep Pla, l'alternativa
proposta és que tant per al moviment d'entrada com el de sortida,
s'efectuïn a través del carrer Camí d'Aiguaviva.
Es manté tallat el branc de sortida de la A‐2 i els dos moviments de pas
sota l'A‐2, amb les alternatives propostes en primera fase.

