REGULACIÓ DEL TRÀNSIT A LA CRUÏLLA DELS CARRERS DE
PRIMER DE MAIG I JOAN BURGADA
REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES
PRIMER DE MAIG Y JOAN BURGADA
Properament s’iniciaran les obres per regular el trànsit de la cruïlla dels carrers Primer de Maig i Joan
Burgada.

Próximamente de iniciarán las obras para regular el
tráfico del cruce de las calles Primer de Maig y Joan
Burgada.

Aquesta regulació es farà mitjançant un sistema semafòric que permetrà circular en direcció al carrer de
Pedro Bas Pérez els vehicles provinents del carrer
de Joan Burgada, és a dir que, el tram de Primer de
Maig comprès entre els carrers de Pedro Bas Pérez
i Joan Burgada, passarà a tenir doble sentit de circulació alternatiu.

Esta regulación se hará mediante un sistema semafórico que permitirá circular en dirección a la calle
Pedro Bas Pérez a los vehículos provinientes de la
calle Joan Burgada, es decir que el tramo de Primer
de Maig, entre las calles Pedro Bas Pérez y Joan
Burgada, pasará a tener doble sentido de circulación
alternativo.

Els passos de vianants es mantindran en les mateixes ubicacions on es troben actualment, però es
regularan amb semàfors amb sistema d’invidents.
Aquests semàfors estaran dotats de sistemes de
detecció de vehicles per tal d’evitar esperes innecessàries al carrer de Primer de Maig en cas que no
hi hagi cap vehicle al carrer de Joan Burgada.

Los pasos de peatones se mantendrán en las mismas ubicaciones donde se encuentran actualmente,
pero se regularán con semáforos con sistema de invidentes. Estos semáforos estarán dotados de sistemas de detección de vehículos para evitar esperas
innecesarias en la calle Primer de Maig en caso de
no haber ningún vehículo en la calle Joan Burgada.

Durant les obres, no es podrà aparcar des de la cantonada de Pedro Bas Pérez fins al gual de Primer de
Maig 45, ni des de Joan Burgada 6 i 8 fins a Primer
de Maig. A més, aquest tram estarà tallat al trànsit
des de les 8 fins les 18 hores, en dies feiners, a causa del moviment de maquinària.

Durante las obras, no se podrá aparcar desde la esquina de Pedro Bas Pérez hasta el vado de Primer
de Maig 45, ni desde Joan Burgada 6 y 8 hasta la calle Primer de Maig. Además, este tramo estará cerrado al tráfico desde las 8 hasta las 18 horas, en dias
laborables, a causa del movimiento de maquinaria.

La instal·lació d’aquest sistema semafòric és fruit del
procés participatiu sobre els sentits de circulació de
Molí Nou realitzat un cop es va connectar la carretera BV-2002 amb el carrer de Primer de Maig, a principis d’aquest any.

La instalación de este sistema semafórico es fruto
del proceso participativo sobre los sentidos de circulación de Molí Nou realizado una vez connectada
la carretera BV-2002 con la calle Primer de Maig, a
principios de este año.

L’Ajuntament vol agrair la comprensió i demana disculpes per les molèsties que es produeixin mentre es
desenvolupin els treballs.

El Ayuntamiento quiere agradecer la comprensión y
pide disculpas por las molestias que se produzcan
mientras se desarrollen los trabajos.

Sant Boi, novembre de 2017

