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A LA MESA DEL PARLAMENT 

314-03590/10 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la seguretat de la 
carretera C-66 al pas per Celrà (Gironès) 
GMixt 
David Femàndez i Rames 

TEXT RESPOSTA 

D'acord amb el que disposa l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, us informo 
delsegoent: 

La Generalitat de Catalunya està donant impuls al projecte constructiu de la variant de Celrà. 

L'actual carretera s'haurà de mantenir per permetre una connectivitat viària adient amb l'actual 
Nil. Un traçat alternatiu de la variant desdoblada aprovada a la informació pública que 
connectés directament amb l'Nil produiria un important impacte mediambiental i territorial a la 
zona del Congost. 

D'altra banda, l'itinerari actual de P.as per la vialitat del pollgon industrial no té les condicions de 
traçat i de titularitat per constituir una alternativa viable. La senyalització existent a les rotondes 
situades a cada extrem del poHgon ja prohibeix el pas per la travessera dels vehicles pesants. 

Santi Vila · icente 
Barcelo , 9 de setembre de 2013 


