
  
 

http://www.blanes.cat e-mail:plocal@blanes.cat - Av. Joan Carles I, 120 - 17300 BLANES (Girona) Tel 972 358 666, fax 972 350 535 

AVÍS 
 

Em plau adreçar-vos la present per comunicar-vos que, com cada any, el proper divendres dia 19 
d’abril d’enguany tindrà lloc a la nostra Vila la celebració de la Processó del Sant Crist,  per la qual 
cosa us comuniquem que, des de les 20.30 hores de la nit i fins a la finalització de la Processó, 
aproximadament a les 24.00 de la nit, els següents carrers romandran tancats al trànsit rodat: 
 

Recorregut de la Processó : Pl. de l’Església  carrer Nou  carrer Ample  pg. 
de Dintre  carrer Muralla  carrer Raval sud   carrer Raval nord   pl. Mn. Quer   
pl. de l’Església 
 
Per la qual cosa la circulació rodada quedarà circumstancialment establerta de la següent 
manera: 
 

1. Els vehicles que circulin en direcció centre població pel pg. Cortils i Vieta no podran 
accedir al c. Ample per estar tallat a la circulació de vehicles. 

 
2. Els vehicles que circulin per la pl. Sagrada Família/c. Santa Bàrbara no podran accedir 

al c. Raval nord per romandre tancat al trànsit i se’ls desviarà per c. Salut en sentit c. 
Jaume Ferrer. 

 
3. Els vehicles que circulin pel c. Roig i Jalpí no podran accedir al c. Ample i se’ls desviarà 

a l’alçada del c. Mn. Manresa en sentit pg. Pau Casals. 
 

4. Els vehicles que circulin pel c. Esperança no podran accedir a pl. d’Espanya per 
romandre tancat al trànsit el c. Ample i se’ls desviarà a l’alçada del c. Camadasa en 
direcció pg. Pau Casals. 

 
Així mateix, el proper diumenge  dia 21 d’abril d’enguany tindrà lloc la celebració del Cant de 
l’Àngel,  per la qual cosa us comuniquem que, des de les 11:15 hores del matí i fins a la 
finalització de l’acte, aproximadament a les 13:30 del migdia, els següents carrers 
restaran tancats al trànsit rodat: 
 
Carrer Raval  Pl. Mn. Quer  Pl. de l’Església  carrer Nou  carrer Ample 
 
Per la qual cosa la circulació rodada quedarà circumstancialment establerta de la següent 
manera: 
 

1. Els vehicles que circulin en direcció centre població pel pg. Cortils i Vieta no podran 
accedir al c. Ample per estar tallat a la circulació de vehicles. 

 
2. Els vehicles que circulin pel c. Roig i Jalpí no podran accedir al c. Ample i pl. d’Espanya 

per romandre tancat al trànsit des del c. Mn. Manresa fins al c. Ample i se’ls desviarà 
a l’alçada del c. Mn. Manresa en sentit pg. Pau Casals. 

 
3. Els vehicles que circulin per la pl. Sagrada Família/c. Santa Bàrbara no podran accedir 

al c. Raval nord per romandre tancat al trànsit i se’ls desviarà per c. Salut en sentit c. 
Jaume Ferrer. 

 
 
 
Blanes, 15 d’abril de 2019 


