OBRES DEL NOU ENLLAÇ ENTRE LA CTRA. BV-2002 I ELS
CARRERS PRIMER DE MAIG I JOAN MARAGALL
OBRAS DEL NUEVO ENLACE ENTRE LA CTRA. BV-2002 Y LAS
CALLES PRIMER DE MAIG Y JOAN MARAGALL
Durant els propers dies començaran els treballs
per iniciar les obres del nou enllaç que connectarà la carretera de Sant Vicenç (BV-2002) amb
els carrers de Primer de Maig i Joan Maragall.

Durante los próximos días empezarán los trabajos para iniciar las obras del nuevo enlace que
conectará la carretera de Sant Vicenç (BV-2002)
con las calles Primer de Maig y Joan Maragall.

Amb aquesta actuació serà possible circular directament cap a Molí Nou des de l’esmentada
carretera.

Con esta actuación será posible circular directamente hacia Molí Nou desde la mencionada
carretera.

Per les característiques d’aquesta xarxa viària el
nou enllaç disposarà d’un sol sentit de circulació
(pujada) fins a la bifurcació de Primer de Maig
amb Joan Maragall.

Por las características de esta red viaria el nuevo enlace dispondrá de un solo sentido de circulación (subida) hasta la bifurcación de Primer de
Maig con Joan Maragall.

Els sentits de circulació, a partir d’aquesta bifurcació fins al nord de Molí Nou, seran objecte
d’un procés participatiu que començarà a principis de desembre i es convocarà properament.

Los sentidos de circulación, a partir de esta bifurcación hasta el norte de Molí Nou, serán objeto de un proceso participativo que empezará
a principios de diciembre y se convocará proximamente.

Si les obres creen alguna molèstia a la vida
quotidiana dels veïns i les veïnes, poden informar-se al telèfon 936544854, a l’adreça de correu electrònic casalcooperativa@santboi.cat o
a través del servei T’Escoltem del web municipal
santboi.cat.

Si las obras crean alguna molestia en la vida
cotidiana de los vecinos y las vecinas, pueden
informarse en el teléfono 936544854, en el correo electrónico casalcooperativa@santboi.cat o
a través del servicio T’Escoltem de la web municipal santboi.cat.

Sant Boi, novembre de 2016

