
 

 

Gràcies per la vostra col·laboració i disculpeu les molèsties. 
 

INFORMACIÓ 
 

Amb motiu de la celebració de la Festa Major 2018 us informen de les principals 
afectacions/restriccions de trànsit i estacionament durant els dies 14, 15, 16 i 17 de 
setembre de 2018. 
 

Del dia 10 al 18 de setembre, avinguda d’Ernest Lluch i recinte firal restaran tallats al transit 
i no es podrà estacionar. Ubicació habitual d’atraccions i parades. 
 

De dia 14 al 16 de setembre, al Gran vial, entre la rotonda avinguda Riu Mogent fins al final 

de la façana del pavelló i en tots dos costats, prohibició d’estacionar per Concerts els 

dies 14, 15 i 16/09/2018 de 20.00 hores a 06.00 hores. 
 

Dies 14, 15 i 16 de setembre el carrer Palau d’Ametlla (entre Joan XXIII i Estrella), carrer 
Jaume Balmes (entre plaça de la Font i Palau d’Ametlla) restaran tallats al trànsit i no es 
podrà estacionar. 
 
Carrer Jacint Verdaguer, (a tots dos costats, entre carrer Jaume Balmes i carrer Estrella), 

prohibició d’estacionar per Fontapa el dia 15/09/2018 de 06.00 hores a 22.00 hores. 
 
Carrer Palau d’Ametlla (costat esquerre en sentit circulació, entre carrer Major i carrer 

Estrella), prohibició d’estacionar per Fontapa el dia 15/09/2018 de 08.00 a 22.00 hores. 
 

Rambla Sant Sadurní fins carrer Sant Isidre, prohibició d’estacionar per 

Correfoc/Gegants entre les 16 hores del dia 15/09/2018 fins a les 14 hores del dia 

16/09/2018. 
 

Rambla Sant Sadurní entre carrer Sant Isidre i carrer Major, prohibició d’estacionar per 

Festa Major els dies 15, 16 i 17/09/2018. 
 
Carrer Joan XXIII (a tots dos costats entre carrer Palau d’Ametlla i plaça Joan Miro), 

prohibició d’estacionar per Cercavila Gegants el dia 16/09/2018 de 06.00 a 14 hores. 
 
Carrer Molí (en tots dos costats entre passatge Sant Miquel i l’avinguda d’Icària), prohibició 

d’estacionar per Feria C. C. Andaluz el dia 16/09/2018 de 11.00 a 20.00 hores i per 

Castell de Focs d’Artifici el dia 17/09/2018 de 16.00 a 23.00 hores. 
 
Avinguda Icària (a tots dos costats, entre passatge de la Bòbila i carrer de Vallromanes), 
carrer Tarragona (entre passatge Sant Miquel i avinguda Icària), passatge Aragó (entre 

passatge Sant Miquel i avinguda Icària), prohibició d’estacionar per Castell de Focs 

d’Artifici el dia 17/09/2018 de 16.00 a 23.00 hores. 
 
Hi haurà restriccions esporàdiques del transit als horaris i carrers afectats pels següents 
esdeveniments i que poden consultar al programa de festes. 
 
Toc d’inici, Seguici Popular, XXX Cremada de l’Ajuntament, Correfocs i Cercavila dels 
Gegants. 
 
 


