PAERIA DE CERVERA

BAN d’informació diversa sobre SEGURETAT I RESTRICCIONS
DE TRÀNSIT per a l’Aquelarre 2019
Atès que els propers dies 27, 28, 29, 30, 31 d’agost i 1 de setembre de 2019 se celebrarà la festa popular de l’AQUELARRE es recorda el
següent:
1.- El telèfon d’atenció permanent pels supòsits d’EMERGÈNCIES és el 112.
2.- L’estacionament quedarà prohibit en els carrers i en els horaris següents:
Es recorda que l’estacionament i aparcament estan prohibits tan a la pl. Universitat, pl. Sant Miquel i carrer i pl. Santa. Anna.
CARRERS PROHIBICIÓ ESTACIONAMENT
Pl. Major, Pl. Pius XII i Cal Racó
C. Major
Rambla Lluís Sanpere, pl. Portalet i av. Duran i Sanpere (entre
cruïlla c. Hospital i pl. Portalet) i carrer Mestre Emili Pujol
Passeig Jaume Balmes i av. Pare Claret
C. i pl. Sant Magí, pl. Sant Domènec i pl. Santa Maria
(motiu: muntatge infraestructura festa Aquelarre i corredor
d’emergències)
Av. Duran i Sanpere (des de la cruïlla av. Catalunya fins el c.
Hospital) i c. Hospital

HORA
de les 06.00 a les
19.00 h.

DATA
del dilluns 26 al
dilluns 2

de les 14.00 h.
fins a les 14.00 h.
de les 14.00 h.
fins a les 14.00 h.
de les 14.00 h.
fins a les 14.00 h.

del dimecres 28
del diumenge 1
del divendres 30
del diumenge 1
del divendres 30
del diumenge 1

de les 06.00 h.
fins a les 14.00 h.

del dimecres 28 al
del diumenge 1

De les 00.00 h. fins a
les 14.00 h.

del dissabte 31 al
diumenge 1

3.- Amb motiu de la festa quedarà restringida la circulació en els següents carrers:
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ
Av. Duran i Sanpere en el sentit de la marxa (des del carrer
Hospital fins a la pl. Portalet)
Av. Duran i Sanpere, c. Hospital, pl. Portalet i c. Mestre Emili
Pujol
Accés del carrer de Sant Magí al camí del darrere de la muralla
de Cal Racó

HORES
de les 14.00 h.
fins a les 22.00h.
de les 22.00 h.
fins a les 14.00 h.
de les 06.00 h.
fins a les 22.00 h.

DATA
del divendres 30
del diumenge 1
del divendres 30
del diumenge 1
del dijous 29
del diumenge 1

4.- Amb motiu de la festa es tancaran al trànsit els següents carrers:
CARRERS TALLATS
c. Guinedilda, c. Combat, pl. Universitat, pl. Sant Miquel, c.
Santa Anna, pl. Santa Anna, c. Major, c. Sabaters, c.
Estudivell, pl. Major, c. Sebolleria, c. Santa Maria i pl. Fossar
Rambla Lluís Sanpere, plaça Pius XII i plaça Màrtirs
c/ Hospital, av. Duran i Sanpere, pl. Portalet i c. Mestre Emili
Pujol
Av. Pare Claret, pg. Jaume Balmes, c/ Guinedilda (fins pl.
Santa Anna), c/ Canceller Dou i c/ Manel Ibarra
c. Barcelona, pl. Sant Domènec, c. i pl. Sant Magí, pati del
castell, i c/ Rocafort

HORES
20.00 h.

DATA
dijous 29

14.00 h.
14.00 h.

divendres 30
divendres 30

14.00 h.

divendres 30

14.00 h.

divendres 30

5.- Els cossos de seguretat vetllaran pel respecte d’aquests horaris i normes. El seu incompliment suposarà l’obertura del corresponent
expedient sancionador i la seva tramitació per als efectes oportuns. S’autoritza a la policia local a retirar amb grua tots els vehicles que
estiguin mal estacionats.
6.- Amb motiu de la festa s’habilitarà un servei de càmping ubicat a l’av. de l’Esport de Cervera. Horari: A partir de divendres 30 d’agost al
matí i fins diumenge 1 al migdia. No es fan reserves pel càmping.

7.- El Consell Comarcal informarà dels canvis d’horaris referents a la recollida d’escombraries.
8.- La Paeria podrà realitzar qualsevol canvi al present BAN en cas de necessitats i/o imprevistos.
El paer en cap,
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