Rgtre. Stda. 183/2016

PLA DE MOBILITAT FESTA MAJOR 2016

La festa major d’ enguany, inicia els actes el diumenge 17 de juliol amb la cursa ciclista i
finalitza el dia 03 d’agost amb la celebració del Riminí.
Els actes es poden dividir en tres parts ben diferenciades, depenent dels actes que es realitzen,
els que es desenvolupen durant les hores diürnes i estan adreçats principalment al públic en
general com, sardanes, exposicions, obres de teatre, cinema, etc... els quals l’afectació a la
circulació de vehicles no queda afectada o és mínima, ja que seria només durant la durada de
l’acte en concret i l’espai utilitzat que consta al programa no afecta directament a la circulació
de vehicles.
La segona part seria la que s’organitza també en les hores diürnes i que tenen una afectació al
trànsit més important, com el, Poliphilo, correfocs, cursa ciclista, cursa atlètica, passant de
gegants, entre altres i l’ultima part, la que es realitza en hores nocturnes i apart de la possible
afectació al trànsit, presenta la problemàtica habitual de aldarulls, persones en estat ebri
conduint vehicles o sota els efectes d’ altres substàncies que poden provocar accidents,
baralles, inseguretat ciutadana, etc.., com els concerts de la Zona Fondu, els concerts de Festa
Major, el Riminí, La Porronada, etc...
Pel que fa a l’afectació a la via pública en el que respecta a la circulació de vehicles, es detalla a
continuació la relació per la data de celebració hora i actes en concret dels carrers afectats,
tancaments que es porten a terme amb motiu de donar seguretat als organitzadors i públic
assistent :
Diumenge 17 de juliol,
09.00 hores-14.00 hores, cursa ciclista Festa Major, carrers afectats prohibint l’estacionament:
C. St. Miquel, C. St. Bartomeu, C. Manlleu, C. J. Balmes i C. Diputació, aquest últim es reservat
pels vehicles de l’organització i participants.
Carrers on es talla la circulació de vehicles en la seva totalitat: C. Manlleu, punt de sortida i
arribada, C. J. Balmes, C. Pont, C. St. Miquel, C. St. Bartomeu i C. E. Prat de la Riba, la resta de
carrers que es relacionen, es tallen al trànsit només al pas de la cursa: C. Caseta d’en
Muntades, Pl. St. Fortià i la variant Torelló- St. Pere, els quals només es deixarà circular en el
mateix sentit de la cursa.
Recorregut: C. Manlleu, C. Caseta d’en Muntades, Variant (C-37 1541-CN), Crta. BV-5224, C. J.
Balmes, Pl. St. Fortià, C. Pont, C. St. Miquel i C. St. Bartomeu i de nou al C. Manlleu, punt on es
troba l’arribada, fent un total de 16 voltes.
Hora tancament carrers: 08.45 hores.
Hora inici cursa: 09.00 hores, junior i 11.00 veterans.
Hora fi cursa: 12. 30 hores aproximadament.
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Hora restabliment parcial circulació: 12.50 hores.
Hora restabliment total circulació: 13.30 hores, els carrers C. St. Bartomeu i C. Manlleu tram
comprès entre el 4 cantons fins a la cruïlla amb C. Diputació per entrega de trofeus romandran
tancats 40 minut més.
Personal que intervé: Consta al dispositiu específic, participen membres del Club ciclista,
Voluntaris de Protecció Civil, Policia Local i CME, els quals vetllaran perquè la cursa es
desenvolupi sense conseqüències.
Dijous 21 de juliol,
17.00 hores, Acompanyament carrossa de la nau de Can Cata (Crta. Conanglell) fins a la Pl. de
la Vila, només afecta a la circulació de vehicles al seu pas.
17.30 hores, Festa del Batre i La Civada (porronada), afecta la circulació de vehicles als carrers
que accedeixen al casc antic, C. Bonsuccés, C. Nou- C. Puigdassalit- C. Nou, C. Capsavila i C. Ges
Avall, ja que els actes es celebren a la Pl. de la Vila.
Horari tancament casc antic: 17.30 hores
Horari restabliment de la circulació: es valorarà l’afluència de públic al casc antic.
Es realitza una cercavila, la qual només afecta a la circulació de vehicles durant el seu pas i que
la policia local donarà protecció, s’inicia a les 21.30 hores.
Recorregut: Pl. Vila, C. Mn. Parassols, C. 11 de Setembre, Pl. Nova, Pg. Barcelona, C. St. Miquel,
C. St. Bartomeu, C. Manlleu, C. Cònsol, Pl. Joanot Martorell, C. Collsacabra, Pl. Germà Donat, C.
E. Prat de la Riba, Pl. Pujol, C. Pont, Pg. 11 de Setembre, C. Mn. Parassols, C. St. Feliu i Pl. Jacint
Verdaguer. Els carrers esmentats, es troben senyalitzats prohibint l’estacionament, amb motiu
del pas de la rua.
Divendres 22 de juliol,
Actes a la zona esportiva, “concerts zona fondu”.
Es prohibirà l’estacionament de vehicles enfront de la carpa fins el pavelló, al Pg. Dels Esports i
el Pg. Manuel Colomer.
Durant els concerts, el Pg. dels esports restarà tallat al trànsit.
Dissabte 23 de juliol,
A partir de les 17.00 hores, Actes a la zona esportiva, Exhibició de bitlles catalanes, “concerts
zona fondu”.
Es prohibirà l’estacionament de vehicles enfront de la carpa fins el pavelló, així com al Pg. Dels
Esports i Pg. Manuel Colomer, la circulació de vehicles al Pg. dels Esports restarà tallada al
trànsit durant els concerts.
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Dilluns 25 de juliol:
20.00 hores, actes a la Pl. vella, es talla l’accés de vehicles a la mateixa des del c. Ges avall, ja
que es celebra el POLIPHILO.
Hora restabliment de la circulació a la Pl. Vella: es valorarà l’afluència de públic.
Dimarts 26 de juliol:
22.00 hores, tancament al trànsit l’accés a la Pl. Vella des del C. Ges Avall per actes a la plaça.
Es restablirà quan l’afluència de públic ho permeti.
Dimecres 27 de juliol:
20.00 hores, es tallarà l’accés de vehicles a la Pl. Vella per actes.
Es restablirà la circulació de vehicles quan l’afluència de públic ho permeti.
Divendres 29 de juliol:
18.00 hores, actes a la Pl. Jacint Verdaguer, es valorarà segons l’afluència de públic de tallar la
circulació de vehicles a l’alçada del C. St. Feliu desviant els vehicles pel C. Mn. Parassols.
20.30 hores, Pl. Vella pregó de festa major i posteriorment ball tradicional, es tallarà l’accés de
vehicles a la Pl. vella des del C. Ges Avall, a la resta del casc antic es valorarà l’afluència de
públic assistent.
Carrers afectats: Accés al casc antic, des de C. Bonsuccés, C. Puigdassalit-C. Nou, C. Capsavila i
C. Ges Avall.
Dissabte 30 de juliol:
09.30-12.30 hores, Cursa Atlètica Festa Major, carrers on es troba senyalitzat prohibint
l’estacionament, C. St. Miquel, Rda. Pollancredes (tram entre C. Ges Avall i Rotonda) i Pg. Horta
de Can Bassas (tram sense asfaltar). Recorregut: C. St. Miquel, C. St. Bartomeu, Corredor de
Can Reig, C. Nou, C. St. Feliu, Pl. Jacint Verdaguer, Pl. Vella, C. Ges Avall, Rda. Pollancredes, c.
Horta de Can Bassas, C. Ter, La Bardissa, C. Ter, Rda. Pollancredes, C. Ges Avall, C. Pont i C. St.
Miquel.
Es desvia la circulació de vehicles als carrer especificats des de: Pl. St. Fortià direcció C. La Pau,
Av. Generalitat, C. J. Balmes i/o Pg. del Firal.
La resta de carrers afectats per on transcorre la cursa, només es restringirà el pas de vehicles al
seu pas.
Voluntaris Club Atlètic Torelló, protecció civil i policia local, es fan càrrec de la seguretat de la
cursa.
17.30 hores, recorregut de gegants amb l’inici a la Pl. Nova amb el següent recorregut; Pg.
Cirviànum, C. St. Miquel, C. St. Bartomeu, C. Manlleu, C. Diputació, C. Anselm Clavé, Pl. Germà
Donat, C. E. Prat de la Riba, Pl. Pujol, C. Pont i Pl. Vella, quedant els carrers mencionats afectats
en la circulació dels vehicles només al seu pas, desviant-la per vies alternatives.
Donaran protecció al passant de gegants, Policia local i protecció civil.
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19.30 hores, Espectacle itinerant, realitzen un petit recorregut pel casc antic des de la Pl. Vella
fins a la Pl. Nova passant pel C. Pont i Pg. 11 de Setembre, no es tallarà la circulació.
22.00 hores, sardanes a la Pl. Vella, es tallarà l’accés a la Plaça des del c/ Ges Avall amb Rda.
Pollancredes.
22.00 hores, es talla l’accés de vehicles a la Pl. Nova des del Pg. 11 de Setembre, per actes a la
Pl. Nova i es restablirà segons l’afluència de públic.
Diumenge 31 d’agost:
19.30 hores, actes infantils a la Pl. Vella, es tallarà el trànsit de vehicles a la plaça des del c/ Ges
Avall amb Rda. Pollancredes.
23.00 hores, Ball a la Pl. Nova, es tallarà l’accés de vehicles a la mateixa plaça des del C. 11 de
Setembre.
Es restablirà l’accés de vehicles als carrers afectats, quan l’afluència de públic ho permeti.
Dilluns 01 d’agost:
10.30 h. passant de gegants i nans, es tallarà el trànsit de vehicles al pas de la rua, existiran en
la totalitat del recorregut vies alternatives, Recorregut: Pl. Nova C. St. Miquel, C. Capsavila, C.
St. Feliu, Pl. de la Vila, C. Mn. Parassols, C. St. Josep, C. St. Antoni, C. St. Miquel i Pl. Nova.
Responsables passant de gegants: policia local.
12.30 h. a la Pl. de la Vila, Ball de gegants i nans, es tallarà l’accés de vehicles des del C.
Bonsuccés, C. Capsavila i C. Nou- C. Puigdassalit, així com dels vehicles que accedeixen pel C.
Mn. Parassols que seran desviats direcció Pl. Nova.
Es restablirà la circulació en l’acabament dels actes.
17.30 h. Sardanes a la Pl. Vella, es tallarà l’accés de vehicles al C. Ges Avall.
20.00 h. Concert de Festa Major a la Pl. Nova, es tallarà l’accés de vehicles a la mateixa des del
Pg. 11 de Setembre .
22.00 hores, Correfoc, es tallarà l’accés de vehicles durant el recorregut als carrers següents, C.
Capsavila, C. St. Feliu, Pl. Vila, C. Mn. Parassols, C. Pont i Pl. Vella, des del C. Capsavila, C.
Bonsuccés i C. Ges Avall desviant la circulació a vies alternatives.
Policia local i protecció civil donaran seguretat al correfoc.
Hora restabliment de la circulació al casc antic i Pl. Nova: es valorarà l’afluència de públic.
Prèviament els veïns i comercials que es troben en el recorregut dels correfocs, han estat
advertits del seu pas.
23.00 hores, Ball a la Pl. Nova, es tallarà l’accés de vehicles a la mateixa des del Pg. 11 de
Setembre .
Es restablirà la circulació quant l’afluència de públic ho permeti.
Actes a la zona esportiva.
Es prohibirà l’estacionament de vehicles enfront de la carpa fins el pavelló.
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Nota: el present pla de mobilitat, ha estat confeccionat basant-se en el programa oficial de la
festa major i tenint com a prioritat la seguretat dels organitzadors i públic.
Quan es tallen al trànsit de vehicles els carrers, sempre existeixen vies alternatives per tal de
que la circulació de vehicles es vegi el menys perjudicada possible.
No es fan constar les hores de restabliment de la circulació als carrers tancats al trànsit, ja que
malgrat consta al programa l’hora de finalització de l’acte, sempre es valorarà l’afluència de
públics abans de l’obertura.

Torelló, 12 de juliol de 2016

Francesc Villena
sergent Policia Local de Torelló
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