POLICIA LOCAL
L
Prefe
ectura
C
C. Riu Llobrega
at, 2-4
El Prat de Llobregat 08820

ència trrànsit concertt de Sant Joan
n
Aviis incidè
El prròxim dissa
abte, dia 24
4 de juny de 2017, des
d
de les 19:30 a le
es 21:00 hores,
h
amb motiu de la
l celebrac
ció del conc
cert de San
nt Joan, l’accés de vehicles a la plaça
de la
a Vila restarà tallat.
caments del
d Trànsitt:
Tanc
er Penedès
s cruïlla amb carrer Va
all d’Aran
Carre
Estac
cionament plaça Mesttre Ventura Tort
Carre
er Doctor Soler
S
– sorttida de l’esttació
Carre
er Doctor Soler
S
cruïlla
a amb carre
er Mossèn Cinto
C
Verda
aguer
Carre
er Enric Pra
at de la Rib
ba amb carrrer Doctor Soler
S
Torre
ens
Estac
cionament plaça de l’E
Església
Plaça
a d’Espanya
a amb carre
er Major
Plaça
a d’Espanya
a amb carre
er Centre
a
mottiu el tancament del trransit en ge
eneral a les
s vies indic
cades afecta
a els
Per aquest
accessos al nuc
cli antic durrant el conc
cert i a les línies de trransport pú
úblic PR1, PR3
P
i
L78..
nol amb la zona afec
ctada:
Plàn

Afectació als serveis públics de transport:
El recorregut de l’autobús PR1 en sentit d’entrada a població circularà pel carrer
Joan Maragall, carretera de la Marina, Lleida, Remolar i Onze de Setembre. El
recorregut per la tornada serà Onze de Setembre, Remolar, Lleida, Marina, Lo
Gaiter de Llobregat, Enric Borràs, Anselm Clavé i sortida de població.

El recorregut del PR3 tindrà el seu origen i final a l’avinguda Remolar núm. 1 i
iniciarà el recorregut d’entrada per la via de servei paral·lela a la C31, ronda de
Llevant, Anselm Clavé, Joan Maragall, Marina i la resta amb normalitat. El
recorregut de tornada amb normalitat amb l’excepció del tram afectat pel tall de
circulació.

El recorregut del L78 tindrà afectació a la zona de tall de circulació i a l’avinguda
Remolar, realitzant l’entrada a població per ronda de Llevant, Anselm Clavé, Joan
Maragall, Marina, Lleida i Remolar. La tornada serà des de Remolar, Lleida, Marina,
Lo Gaiter de Llobregat, Enric Borràs, Anselm Clavé i ronda de Llevant.
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