
 

www.blanes.net e-mail: plocal@blanes.net – Av. Joan Carles I, 120 – 17300 BLANES (Girona) | Telf. 972 35 86 66 – Fax 972 35 05 35 

 

 

POLICIA LOCAL 
PREFECTURA 

AVÍS  
 
 
Em plau adreçar-vos la present per comunicar-vos que amb motiu del Campionat de Focs d’Artifici 
que cada any es celebra en la nostra Vila del 24 al 27 de juliol, us comuniquem l’afectació a la 
circulació de vehicles i les restriccions de pas que es realitzaran en el decurs dels dies celebració : 
 
  

DATA DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS DE FOCS D’ARTIFICI: 
 

•  Del 24 al 27 de juliol de 2011  
 

 
HORARI DE TALL DE CIRCULACIÓ EN SENTIT CENTRE URBÀ I PORT: 
 

•  De 19:00 a 24:00 hores, aproximadament 
 

 
AFECTACIÓ AL TRÀNSIT: 

 
A partir de les 19:00 hores, aproximadament, es procedirà al tall i desviació del trànsit en els 
següents punts : 
 
 Plaça Catalunya 
 Plaça Països Catalans 
 Passeig s’Abanell amb c. Tarradellas 
 Rotonda de la Plantera 
 Carrer Senda del Molí 
 Plaça Creu Coberta 
 Carrer Penedès 
 Carrer Barcelona 
 Carrer Anselm Clavé 
 Plaça de la Solidaritat 
 Carrer Ample 
 Passeig de Mar 
 Passeig Carles Faust 

 
 
Les restriccions de pas d’altres vies de circulació restaran sotmeses a la intensitat mitjana 
del trànsit i l’afectació que aquesta pugui tenir en supòsits d’emergència i en les possibles 
vies d’arribada i d’evacuació dels serveis d’urgències 
 
 
Us demanem que utilitzeu itineraris alternatius d’arribada als domicilis particulars si, a 
l’arribada al terme municipal, us trobeu dins dels horaris de tall i desviament de la circulació 
per a no afectar el treball dels agents en servei. Així mateix,  informeu dels itineraris 
alternatius als vostres proveïdors i clients si fos necessari. 

 
Per a més informació, us podeu posar en contacte amb la Policia Local de Blanes,  tel.  
972 358 666. 
 
Gràcies per la vostra col·laboració. 
 


