OBRES DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL A DIFERENTS
CRUÏLLES
OBRAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN DIFERENTES
CRUCES
Durant aquest dies començaran les obres de
millora de la seguretat vial a diferents cruïlles
del municipi.

Durante estos días empezarán las obras de
mejora de la seguridad vial en diferentes
cruces del municipio.

Els treballs consistiran a instal·lar guals que
facilitin l'accessibilitat dels vianants,
especialment la de les persones amb mobilitat
reduïda. També s'ampliaran les voreres en
aquests punts i s'hi instal·laran fitons (pals de
metall) per garantir millor la seguretat i la
visibilitat.

Los trabajos consistirán en instalar vados
que faciliten la accesibilidad de los peatones, especialmente de las personas con
movilidad reducida. También se ampliarán
las aceras en estos puntos y se instalarán
hitos (palos de metal) para garantizar mejor
la seguridad y la visibilidad.

Les obres es realitzaran a les cruïlles següents:

Las obras se realizarán en los cruces siguientes:

- Cruïlles dels carrers Blai Net i Isaac Albéniz,
entre Onze de Setembre i Colom.

- Cruces de las calles Blai Net y Isaac Albéniz,
entre Onze de Setembre y Colom.

- Mossèn Antoni Solanas / Josep Mariages.
- Mossèn Antoni Solanas / Josep Mariages.
- Sant Joan Bosco / Mossèn Antoni Solanas.
- Sant Joan Bosco / Mossèn Antoni Solanas.
- Mossèn Antoni Salanas / Indústria.
- Mossèn Antoni Salanas / Indústria.
- Sant Joan Bosco / Aribau.
- Sant Joan Bosco / Aribau.
- Acàcies / Xiprers.
- Acàcies / Xiprers.
L'Ajuntament demana als conductors que,
mentre durin els treballs, estiguin atents als
senyals que regulin el trànsit i demana disculpes per les molèsties que aquestes obres
puguin produir.

El Ayuntamiento pide a los conductores
que, mientras duren los trabajos, estén atentos a las señales que regulen el tráfico y
pide disculpas por las molestias que estas
obras puedan producir.
Sant Boi, maig de 2010

