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Tall de trànsit al c. Laureà Miró, davant pl. Santa 
Magdalena, cada tercer diumenge de mes

Corte de circulación en la c. Laureà Miró, delante 
de la pl. Sta. Magdalena, cada tercer domingo de mes

El carrer Laurèa Miró es tallarà en els dos sentits de la circulació aquest diumenge 19 de 
setembre, de 8 a 15 hores, en el tram entre l’avinguda Cornellà i l’accés dels vehicles a la 
plaça Santa Magdalena. El tall no afectarà el carril bici ni l’accés als guals.

L’acció forma part del Diumenge Sense Fums, iniciativa de l’Ajuntament d’Esplugues. A par-
tir d’ara, el tercer diumenge de cada mes es tallarà al trànsit aquest mateix punt i s’hi faran 
activitats lúdiques i familiars.

S’aprofita l’esdeveniment d’aquest diumenge per a la celebració del Dia Sense Cotxes i per 
la Setmana Europea de la Mobilitat. Així, la plaça comptarà amb el cartell per fotografiar-se 
i participar en el sorteig de la Baixcicletada. A més, de 10 a 14 hores hi ha programada una 
activitat de sensibilització sobre l’aigua (adreçada al públic infantil). Es seguiran els proto-
cols contra el Covid-19 i mesures de seguretat d’acord amb la normativa vigent.

La calle Laureà Miró se cortará en los dos sentidos de la circulación este domingo 19 de 
septiembre, de 8 a 15 horas, en el tramo entre la avenida Cornellà y el acceso de los vehícu-
los a la plaza Santa Magdalena. El corte no afectará al carril bici ni el acceso a vados.

La acción forma parte del Diumenge Sense Fums, iniciativa del Ayuntamiento de Esplugues. 
A partir de ahora, el tercer domingo de cada mes se cortará al tráfico este mismo punto y 
se realizarán actividades lúdicas y familiares.

Se aprovecha el evento de este domingo por la celebración del Día Sin Coches y por la Se-
mana Europea de la Movilidad. Así, la plaza contará con el cartel para fotografiarse y parti-
cipar en el sorteo de la Baixcicletada. Además, de 10 a 14 horas está programada una activi-
dad de sensibilización sobre el agua (dirigida al público infantil). Se seguirán los protocolos 
contra el Covid-19 y medidas de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.


