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Afectacions per la Rua de Carnaval,

dissabte 18 de febrer
Amb motiu de la Rua de Carnaval, que tindrà lloc la tarda de dissabte 18 de febrer, i dels treballs de preparació 

necessaris per al desenvolupament de l’acte, es produiran diferents afectacions pel que fa al trànsit i estacio-

nament de vehicles als següents carrers:

Verge de la Mercè, Molí, Jocs Florals, av. Ciutat de l’Hospitalet, Enrique Tierno Galván, Lleialtat, plaça Sant Lluís 

Gonzaga, Josep Anselm Clavé, Laureà Miró, av. Cornellà, Santiago Ramon i Cajal, Alegria i plaça Catalunya.

• El trànsit i l’accés als aparcaments dels carrers indicats quedaran afectats durant el pas de la rua, que comen-

çarà a les 18 hores i finalitzarà aproximadament a les 20.30 h.

• El trànsit i l’accés als aparcaments de la rambla Verge de la Mercè, entre els carrers Serra del Cadí i Molí, es-

taran tancats de 16 a 18.30 hores.

• L’estacionament a la rambla Verge de la Mercè estarà prohibit, en ambdós costats, de 14 a 18.30 hores.

•  L’accés als aparcaments del carrer Pere Galvany, entre Verge de la Mercè i el carrer Pubilla Casas, estarà 

tancat de 17 a 18.30 h.

• El pàrquing públic del carrer Lleialtat estarà restringit de 18.30 a 20 h. 

• El pàrquing públic del ‘bucle’ darrere l’Ajuntament estarà restringit de 19.30 a 20.30 h.

• El trànsit i estacionaments del carrer Alegria estaran restringits de 20 a 21.30 h.

• L’accés al pàrquing de plaça Catalunya estarà restringit de 20 a 21.30 h.

• Amb motiu del Ball de de Carnaval, que tindrà lloc la nit de dissabte al CEM Les Moreres, la circulació al 

carrer Església, entre la plaça de Les Moreres i la plaça Pare Miquel d’Esplugues, quedarà tallada entre les 20 

h i les 3 de la matinada.
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