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INICI OBRES ENDERROC ANTIC PONT DE LA VIA 
 

Des de la Regidoria d’Imatge i promoció de Poble us informem que aquest 

mateix dimecres començaran les obres de millora de la zona de davant de 

l'edifici el Triangle i de la plaça dels Països Catalans. L'antic pont de la via serà 

enderrocat per tal de continuar amb les obres de millora del Passeig de l'antic 

traçat de la via del tren, donant així  un nou vial que donarà accés directe al 

CAP l’Aldea i la zona esportiva de la població. A més  amb la nova zona 

asfaltada s’augmentarà l’espai, per l’estacionament de vehicles per les Festes 

Majors i actes multitudinaris. L’Obra tindrà un cost de 39.000 € dels quals 

25.000 € estaran subvencionats pel P.A.M (Programa d’Actuació Municipal). 

 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

ACTE: 

 

Inici obres enderroc antic pont de la via 

DIA: 

 

Dijous 14 de novembre 

HORA: 

 

12.30 h 

LLOC: 

 

NOTA: 

Plaça Països Catalans 

 

 l’Alcalde de l’Aldea atendrà al mitjans a peu d’obra 
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Nota de Premsa  

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2019/NP1151.pdf 

Convocatòria Mitjans 

https://bit.ly/2NJBcfV 

Imatge 

https://bit.ly/33IAKnL 

 

 

Atentament 
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