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Afectacions per la Cavalcada de Reis,

la tarda de dijous 5 de gener

Amb motiu de l’acte de benvinguda als Reis Mags i l’inici de la Cavalcada, que tindran lloc la tarda de 

dijous 5 de gener, i dels treballs de preparació necessaris per al desenvolupament de l’acte, es produi-

ran diferents afectacions pel que fa al trànsit i estacionament de vehicles:

• L’accés als pàrquings situats a la plaça Catalunya i el carrer Alegria, així com el de l’edifici Símbol 

estarà tancat de 15 a 19 hores.

• No es podrà estacionar als carrers Alegria i Sebastià Irla de 14 a 19 h. La circulació per aquests carrers 

quedarà restringida de 15 a 19 h.

• L’accés als pàrquings del carrers Cedres, Serra del Cadí i Eucaliptus quedarà restringit de 19.30 a 21 h.

• No es podrà circular pel carrer Maria Aurèlia Campmany de 20 a 21.30 h per agrupació de carrosses. Es 

recomana que no s’aparqui en aquest carrer durant el dia, ja que els vehicles que hi restin estacionats 

a l’horari esmentat poden quedar bloquejats.

• El trànsit i l’accés als pàrquings situats a la rambla Verge de la Mercè (entre els carrers Molí i Eucalip-

tus) estaran tancats de 19.30 a 21 h. L’estacionament a la rambla Verge de la Mercè i el carrer Eucaliptus 

estarà prohibit entre les 16 i les 21 h. 

• L’accés als pàrquings situats al carrer Pere Galvany (entre Verge de la Mercè i Pubilla Casas) estarà 

tancat de 19.30 a 21 h.

Recomanacions de seguretat per a la Cavalcada:

-No pugeu al mobiliari públic, baranes, reixes, contenidors o d’altres elements per veure les carrosses. 

Els infants, tampoc. És preferible que els pugeu a coll, si cal.

-No us acosteu ni intenteu pujar a les carrosses.

-No creueu pel mig de les carrosses ni baixeu a la via.

-Informeu-vos de les condicions meteorològiques i porteu calçat i roba adequats.

-Porteu els infants de la mà. Expliqueu-los quins són els riscos, el que no poden fer i com han d’actuar 

si es perden.

-Quedeu-vos darrere de les tanques en les zones delimitades al carrer Verge de la Mercè i a la plaça 

Catalunya.

-En cas d’emergència, aviseu al personal de l’organització o a la Policia Local, o truqueu al 112 o al 93 371 

66 66 i seguiu les seves indicacions.


