El vial, en aquest tram discurreix gran part sobre un terraplè contingut a banda i banda
pels nous murs.

NOU VIAL DE LA CG-1 A SANT JULIÀ DE LÒRIA

NOVA DESVIACIÓ

amb el peu de la muntanya on
s’ha tingut d’excavar amb martell mecanic.

Els primers 180 metres els
murs de formigó armat estan
fonamentats amb micropilots.

El talús de penya s’ha cobert
amb un malla metàl·lica per
evitar la caiguda de pedres a
la calçada.

La excavació s’ha realitzat en
terreny compacte, menys en
un tram on el traçat intersecta

Més al Nord, en el vessant
s’han disposat de dues barreres dinàmiques d’una longitud
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El projecte de la DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA: TRAM ENTRE
ENLLAÇ E2 I EL PONT DE CONNEXIÓ AMB LA CG1 té com a objecte la
construcció de la nova desviació de la CG1, al marge dret del riu Valira,
entre el nus de la Fontaneda i el pont del carrer Isidre Valls, a Sant Julià
de Lòria. En aquest tram el vial té una amplada de 15 metres i 332 metres
de longitud. La calçada tindrà 2 carrils de baixada, un altre d’estacionament i un carril bici.
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total de 170 metres, per a retenir la caiguda de blocs.
Sota el vial s’ha previst dels
serveis corresponents a aigua
(potable, pluvials i residuals) ,
electricitat, comunicació.
També s’ha dipsosat d’una línia de liquids hidrocarburats
com a previsió de la construcció del túnel carretera amunt.

S’han restablert els accessos
a les parcel·les veines amb
murs de maçoneria.
Les voravies estan pavimentades amb aglomerat bituminós,
disposen d’enllumenat i barrera de seguretat.
PROJECTE: TRAM ENTRE ENLLAÇ E2 I EL
PONT DE CONNEXIÓ AMB LA CG1
ENGINYERIA: ENGITEC
CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS-LOCUBSA

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

ARQUITECTURA
- Projectes d’arquitectura
- Projectes d’urbanisme
- Planejament derivat (plans
parcials)
- Taxacions i peritatges
- Divisions horitzontals
- Millora del control climàtic
passiu dels edificis

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:
· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil
- Geotècnia
- Estabilitat de talussos
i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables
· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta
· Energia solar fotovoltaica i
tèrmica
· Biomassa, pèl·lets i estelles
- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica
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- Climatització,
lampisteria
- Gas
- Seguretat
contra incendi
- Sistemes de seguretat
- Audiovisuals
- Sanejament, depuració

