
       PAERIA DE CERVERA

BAN sobre SEGURETAT I RESTRICCIONS DE TRÀNSIT de la 
ISAGOGE Ia FESTA MAJOR D’ESTIU de Cervera 2021

Del 19 al 29 de setembre de 2021

Atès que entre del 19 al 29 de setembre de 2021 es celebraran les diferents activitats de la Isagoge i de la Festa Major d’estiu de Cervera 
2021, es preveu restriccions de trànsit i prohibició d’estacionament produïdes per alguna de les seves activitats programades.

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:

CARRERS PROHIBICIÓ ESTACIONAMENT DATA HORA 

Aparcament dels Silos/SENPA (aparcament posterior)
De dimecres 22 a 
dimecres 29 de 

setembre de 2021

De les 06.00 hores de dimecres 
22/09 fins les 08.00 hores de 

dimecres 29/09

Aparcament dels Silos/SENPA (tot l’aparcament)
De divendres 24 a 

dimarts 28 de 
setembre de 2021

De les 14.00 hores de divendres 
24/09 fins les 08.00 hores de 

dimarts 28/09

3.- Amb motiu de la festa quedarà restringida la circulació en els següents carrers:

RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT 
TEMPORAL

DATA HORA 

Plaça Major i carrer Major
Diumenge 19 de 

setembre de 2021
De les 11.00 a les 

14.00 hores

Av. Esport
Del dimarts 21 de setembre a les 22.00 a 

dimecres 29 de setembre a les 09.00 hores

Plaça Major i carrer Major
Divendres 24 de 

setembre de 2021
De les 14.00 a les 

06.00 hores

Avinguda Pare Claret fins a la pl. Santa Anna, Camí dels Pagesos 
de av. Igualada a costa de Sant Francesc,  i camí del darrera de 

Sant Magí fins al c. Castell

Divendres 24 de 
setembre de 2021

De les 21.00 a les 
06.00 hores

Cal Racó
Divendres 24 de 

setembre de 2021
De les 21.00 a les 

06.00 hores

Plaça Major i carrer Major
Dissabte 25 de 

setembre de 2021
De les 19.00 a les 

06.00 hores

Cal Racó
Del dissabte 25 de setembre a les 23.00 al 
dilluns 27 de setembre a les 21.00 hores

Avinguda Pare Claret fins a la pl. Santa Anna, Camí dels Pagesos 
de av. Igualada a costa de Sant Francesc,  i camí del darrera de 

Sant Magí fins al c. Castell

Dissabte 25 de 
setembre de 2021

De les 23.00 a les 
06.00 hores

Pas subterrani de la pl. Estació a la pl. Sindicat, de la pl. Sindicat a 
l’av. Segarra- c. Cèsar Martinell, i de la pl. Sindicat a l’av. Segarra 

– Camí Antic de Castellnou

Dissabte 25 de 
setembre de 2021

De les 16.00 a les 
21.00 hores

Plaça Major i carrer Major
Diumenge 26 de 

setembre de 2021
De les 09.30 a les 

15.00 hores

Plaça Major i carrer Major
Dilluns 27 de setembre 

de 2021
De les 11.00 a les 

15.00 hores

4.-  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.

5.- La Paeria podrà realitzar qualsevol canvi al present BAN en cas de necessitats i/o imprevistos.

El paer en cap,
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