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Tall del trànsit al carrer Lleialtat

Corte del tráfico en la calle Lleialtat

Amb motiu dels treballs d’execució d’una cruïlla elevada a la confluència del carrer Lleialtat 

amb el carrer Pau, necessaris per la implentació d’un carril bici que connectarà el centre 

d’Esplugues amb l’Hospitalet, entre dilluns 27 de febrer i divendres 10 de març quedarà ta-

llat al trànsit el carrer Lleialtat a l’alçada del carrer Sant Josep.

Durant aquets dies:

 - El c. Lleialtat, des de Sant Josep fins a pl. del Taxi, serà d’accés només per al veïnat, 

per accedir a l’aparcament o als cordons d’estacionament habilitats. L’entrada i sortida serà 

des del mateix carrer a l’alçada de Sant Josep.

 - El trànsit del c. Pau serà desviat pel c. Miramar, que canviarà de sentit durant 

aquests dies. El darrer tram del c. Pau serà tipus ‘cul de sac’, amb sortida per Miramar.

 - El tram del c. Lleialtat que va de la pl. Lluís Gonzaga fins a Pau serà només acces-

sible des del c. Miramar. El tram del c. Lleialtat situat entre Miramar i Pau serà tipus ‘cul de 

sac, amb entrada i sortida des de Miramar.

Con motivo de los trabajos de ejecución de un cruce elevado en la confluencia de la calle 

Lleialtat con la calle Pau, necesarios para la implementación de un carril bici que conectará 

el centro de Esplugues con L’Hospitalet, entre el lunes 27 de febrero y viernes 10 de marzo 

quedará cortada al tráfico la calle Lleilatat a la altura de la calle Sant Josep.

Durante estos días:

 - La c. Lleialtat, desde Sant Josep hasta pl. del Taxi, será de acceso sólo para el ve-

cindario, para acceder al aparcamiento oa los cordones de estacionamiento habilitados. La 

entrada y salida será desde la misma calle a la altura de Sant Josep.

 - El tráfico de la c. Pau será desviado por la c. Miramar, que va a cambiar de sentido 

durante estos días. El último tramo de la c. Pau será tipo ‘cul de sac’, con salida por Miramar.

 - El tramo de la c. Lleialtat que va de la pl. Lluís Gonzaga hasta Pau será sólo accesi-

ble desde la c. Miramar. El tramo de la c. Lleialtat situado entre Miramar y Pau será tipo ‘cul 

de sac’, con entrada y salida desde Miramar.


