OBRES DE REURBANITZACIÓ AL C/ FRANCESC MACIÀ
OBRAS DE REURBANIZACIÓN EN LA C/ FRANCESC MACIÀ
La primera setmana de juliol començaran les obres
de reurbanització del tram del carrer de Francesc
Macià situat entre els carrers Mossèn Antoni Solanas i Cristòfor Colom.

La primera semana de julio comenzarán las obras
de reurbanización del tramo de la calle Francesc Macià situado entre las calles Mossèn Antoni solanas y
Cristòfor Colom.

Aquests treballs consistiran en la millora del paviment de les voreres i la calçada, l’arbrat, l’enllumenat
i el mobiliari urbà, tot seguint el criteri de les obres
executades en fases anteriors.

Estos trabajos consistirán en la mejora del pavimento de las aceras y la calzada, el arbolado, el alumbrado y el mobiliario urbano, siguiendo el criterio de las
obras ejecutadas en fases anteriores.

Mentre durin els treballs, els vehicles no podran circular en aquest tram de carrer i quedaran afectats
part de l’itinerari de l’autobús SB1 i la ubicació dels
contenidors de recollida selectiva.

Mientras duren los trabajos, los vehículos no podrán
circular en este tramo de calle y quedarán afectados
parte del itinerario del autobús SB1 y la ubicación de
los contenedores de recogida selectiva.

Àrees provisionals de recollida selectiva:

Áreas provisionales de recogida selectiva:

- C/Cristòfor Colom, costat esquerre, just després de
creuar el c/ Francesc Macià i el pas de vianants.
- C/Mossèn Jacint Verdaguer, cantonada amb el c/
Mossèn Antoni Solanas.
- C/Indústria, a l’altura de la plaça de l’Estatut.

- C/ Cristòfor Colom, lado izquierdo, justo después
de cruzar la c/ Francesc Macià y el paso de peatones.
- C/ Mossèn Jacint Verdaguer, esquina con la c/
Mossèn Antoni Solanas.
- C/ Indústria, a la altura de la plaza de l’Estatut.

L’Ajuntament vol agrair la comprensió dels veïns i les
veïnes i demana disculpes per les molèsties.

El Ayuntamiento quiere agradecer la comprensión
de los vecinos y las vecinas y pide disculpas por las
molestias.
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