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Carrers guarnits tallats permanentment
al trànsit del 6 al 22 d’agost
Accés d’entrada recomanat al carrer
guarnit
Dispositiu fitons: carrers tancats al trànsit
del 15 al 21 d’agost entre les 21 h i les 5 h
Accessos d’ús exclusiu per el veïnat amb
vehicles del 15 al 21 d’agost entre les 21 h
i les 5 h

El
C e n tr e

FGC
Gràcia
Metro
L3: Diagonal, Fontana, Lesseps
L4: Verdaguer, Joanic
L5: Diagonal, Verdaguer
El Metro funcionarà ininterrompudament les
nits de divendres 19 i dissabte 20 d’agost.

Pl. Po ble
Ro ma ní

Bus
20, 22, 24, 32, 39, 45, 47, 55, 87
92, H6, H8 V17, N0, N4, N6
Bus de Barri
114, 116
Amb motiu dels diferents actes de Festa
Major, algunes línies d’autobús poden
modificar el seu recorregut.

Pàrquing
Reserva d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda
Reserva d’estacionament
Pàrquing motos
Parada taxis

Informació i recomanacions
• Del 6 al 22 d’agost els carrers guarnits romandran
tallats de manera permanent i tancats al trànsit.
• Dispositiu fitons: de les 21 h a les 5 h, i dels dies 15 al
21 d’agost, la Vila estarà tancada al trànsit, excepte
per al veïnat.
• Amb motiu del tancament de carrers es poden realitzar
canvis de sentit per als vehicles que estaran
degudament senyalitzats.
• Es recomana a les persones visitants que vulguin
participar de la Festa accedir en transport públic i anar
a peu de dels entorns propers.
• Amb motiu dels diferents actes de la Festa algunes
línies d’autobús poden modificar el seu recorregut.
Per a més informació visiteu tmb.cat.

• Per una Festa Major segura, davant de qualsevol
incidència contacteu amb els cossos de seguretat o
qualsevol membre de l’organització dels carrers i espais
de la Festa.
• Perquè tothom pugui gaudir dels carrers guarnits en els
moments de màxima concentració de visitants,
l’organització podrà convertir l’accés d’entrada
recomanat en accés obligatori.
Més informació a: barcelona.cat/fmgracia
@Bcn_Gracia

