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Afectacions amb motiu de la rua i del ball 
de Carnestoltes 2020
Amb motiu de la rua de Carnestoltes, que tindrà lloc la tarda de dissabte, 22 de fe-
brer, es produiran diferents afectacions sobre el trànsit i l’estacionament de vehicles 
en les zones següents:

• El recorregut de la rua de Carnestoltes és: Verge de la Mercè, Molí, Jocs Florals, 
av. Ciutat de l’Hospitalet, Enrique Tierno Galván, Lleialtat, plaça Sant Lluís Gonza-
ga, Josep Anselm Clavé, Laureà Miró, av. Cornellà, av. Isidre Martí, Angel Guimerà 
i jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. El trànsit i l’accés als aparcaments 
dels carrers indicats quedaran afectats durant el pas de la rua, que començarà a 
les 19 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 ca-
rrers Serra del Cadí i Molí, estaran tancats de 16 a 19 hores.

• L’estacionament a la rambla Verge de la Mercè estarà prohibit, en ambdós cos-
tats, de 15 a 19 hores.

• L’accés als aparcaments del carrer Pere Galvany, entre Verge de la Mercè i el 
carrer Pubilla Casas, estarà tancat de 17 a 19 h.

• El pàrquing públic del carrer Lleialtat estarà restringit de 19 a 20 h.

• El trànsit a l’avinguda Isidre Martí estarà tancat de 20 a 21 h.

• La circulació al carrer Església, entre la plaça de Les Moreres i la plaça Pare Mi-
quel, quedarà tallada entre les 20 h i les 3 de la matinada. 

VIA PÚBLICA
www.esplugues.cat

   
      CONSELLS I RECOMANACIONS DE SEGURETAT

• El trànsit al carrer Mossèn Jacint Verdaguer estarà restringit de 20 a 21.30 h.

• El carrer Àngel Guimerà entre el carrer Nou i Mossèn Jacint Verdaguer quedarà 
tallat entre les 20 i les 21.30 h.
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VIA PÚBLICAwww.esplugues.cat

Afectaciones con motivo de la rúa y del 
baile de Carnaval 2020
Con motivo del desfile de Carnaval, que tendrá lugar la tarde del sábado, 22 de fe-
brero, se producirán diferentes afectaciones sobre el tráfico y el estacionamiento de 
vehículos en las zonas siguientes:

• El recorrido de la rúa de Carnaval es: Verge de la Mercè, Molí, Jocs Florals, av. 
Ciutat de l’Hospitalet, Enrique Tierno Galván, Lleialtat, plaza Sant Lluís Gonzaga, 
Josep Anselm Clavé, Laureà Miró, av. Cornellà, av. Isidre Martí, Angel Guimerà y 
jardines del Casal de Cultura Robert Brillas. El tráfico y el acceso a los aparca-
mientos de las calles indicadas quedarán afectados durante el paso de la rúa, 
que comenzará a las 19 horas y finalizará aproximadamente a las 20.30 h.

• El tráfico y el acceso a los aparcamientos de la rambla Verge de la Mercè, entre 
las calles Molí y Serra del Cadí, estará cerrado de 16 a 19 hores.

• El estacionamiento en la rambla Verge de la Mercè estará prohibido, en ambos 
lados, de 15 a 19 horas.

• El acceso a los aparcamientos de la calle Pere Galvany, entre Verge de la Mercè y 
la calle Pubilla Casas, estará cerrado de 17 a 19 h.

• El parking público de la calle Lleialtat estará restringido de 19 a 20 h.

• El tráfico en la avenida Isidre Martí estará cerrado de 20 a 21 h.

• La circulación en la calle Església, entre la plaza de Les Moreres y la plaza Pare 
Miquel, quedará cerrada entre las 20 h y las 3 de la madrugada. 

   
      CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

• El tráfico en la calle Mossèn Jacint Verdaguer estará restringido de 20 a 21.30 h.

• La calle Àngel Guimerà entre las calles Nou y Mossèn Jacint Verdaguer quedará 
cortada entre las 20 y las 21.30 h.


