OBRES D’OBERTURA D’UN TRAM DE LA RONDA DE
SANT RAMON, ENTRE ACÀCIES I MORERES
OBRAS DE APERTURA DE UN TRAMO DE LA RONDA
SANT RAMON, ENTRE ACÀCIES Y MORERES

Aquests dies s’iniciaran les obres
d’urbanització del tram final de la ronda de
Sant Ramon, entre els carrers de les Acàcies
i de les Moreres.
El projecte preveu consolidar una calçada de
quatre carrils (dos per cada sentit de circulació),
pavimentar la vorera de la banda de muntanya
i crear un tram d’aparcament en línia entre el
carrer de les Acàcies i el passeig del President
Josep Tarradellas. També s’urbanitzarà un
petit carrer per a vianants entre aquests dos
carrers.
El nou tram de la ronda connectarà amb la
zona del camí del Llor. S’hi instal·laran les
xarxes d’enllumenat, reg i clavegueram.
Mentre durin aquests treballs el trànsit de la
zona quedarà parcialment afectat. Es prega
als conductors que estiguin atents a la
senyalització.

Estos días se iniciarán las obras de urbanización del tramo final de la ronda Sant
Ramon, entre las calles Acàcies y Moreres.
El proyecto prevé consolidar una calzada
de cuatro carriles (dos por cada sentido de
la circulación), pavimentar la acera de la
banda de montaña y crear un tramo de
aparcamiento en linea entre la calle Acàcies
y el paseo President Josep Tarradellas.
También se urbanizará una pequeña calle
para peatones entre estas dos calles.
El nuevo tramo de la ronda conectará con la
zona del camí del Llor. Se instalarán las
redes de alumbrado, riego y alcantarillado.
Mientras duren los trabajos el tráfico de la
zona quedará parcialmente afectado. Se
ruega a los conductores que estén atentos
a la señalización.
El plazo de ejecución de las obras es de 6
meses.

El termini d’execució de les obres és de 6
mesos.

Sant Boi, abril de 2009
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