Benvolguda veïna,
Benvolgut veí,
Amb aquesta carta us vvull informar que a partir del 15 de febrer d’aquest any
començaran les obres de remodelació de la zona de la Rambla Jaume II.
Som conscients que unes obres d’aquestes dimensions provoquen molèsties al
veïnat i establiments comercials i de serveis. I per això volem posar canals i mitjans per
comunicar-nos fàcilment durant aquestes obres i poder reaccionar conjuntament per
reduir-ne
ne les molèsties.
A partir del 15 de febrer i durant els 1
10 mesos que han de durar aquestes obres es
tallarà el trànsit
nsit de vehicles, perquè es començarà a treballar dins de la calçada i es
seguirà facilitant el pas de vianants per lles voreres.
La zona de les obres és:
 La Rambla Jaume I, entre la plaça de la Constitució i el carrer Drassanes
 Els carrers transversals
transversals: Juan Sebastian Elcano, Roger de Flor, Sant Pere i Roger de
Llúria,, (entre el car
carrer Colom i el carrer Pau Casals) i el carrer Barques
 Del carrer Drassanes fins a la rotonda del Nà
Nàutic
utic es renovaran els serveis soterrats

Per a consultes i informacions us posem a disposició els següents canals:
 Pàgina web: ww.cambrils.cat
 Mail: obresrambla@cambrils.cat
 Punt Informatiu
nformatiu i d’
d’Exposició al Centre Cívic les Basses obert de 8 a 20h i
Punt d’Atenció Presencial
resencial al Centre Cívic les Basses:




Com alcalde
lcalde us atendr
atendré cada primer dimarts, de 18h a 20h
Els regidors de barri de l’Eixample Platja, Enric Daza, i el regidor del Barri del
Port, David Chatelain, us atendran cada tercer dimecres de mes de 12 a 14h
Els tècnics municipals
municipals,, Victor Pujol, Vanessa Triquell i Pere Amorós
A
us atendran
cada dimecres de 9h a 10h
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Per tant us vull dir que des d
de l’Ajuntament de Cambrils reduirem al màxim les
molèsties i facilitarem
rem la comunicació en tot moment, perquè ben aviat puguem
gaudir dels avantatges i beneficis que reportarà la remodelació urbana de la
Rambla Jaume I i carrers adjacents. Que com sabeu és una obra esperada i
necessària.
La nova Rambla aposta primer per lles persones i per l’activitat comercial.
comercial
Volem que sigui una zona sostenible i agradable per viure
viure-hi, treballar-hi
treballar i passejar.
I també que serveixi per posar en valor els barris del Port i de l’Eixample platja amb
tot el que signifiquen per Cambrils
Cambrils.
Moltes gràcies per la consideració que tindreu durant aquests 10 mesos d’obres
d’obres, i
un cop més, estem plenament receptius per millorar tot el que estigui a les nostres
mans.
Per una nova Rambla Jaume I, on 1er són les persones.
Rebeu una cordial salutació
salutació,

Oliver Klein Bosquet
Alcalde
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