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Accés per Príncep de 
Viana i Sant Ruf

w
El nou pont de Prat de la 
Riba

e
Segon Passeig de 
Ronda

>

En direcció a rambla 
Ferran i zona Auditori: 
accés per Comtes 
d’Urgell/Anselm Clavé

>

En direcció a Prat de 
la Riba i Ricard Viñes: 
accés pel nou pont  
de Prat de la Riba

>
En direcció a rambla Ferran 
i zona Auditori: accés per 
Comtes d’Urgell/Anselm Clavé

>
En direcció a Prat de la Riba  
i Ricard Viñes: accés pel nou 
pont de Prat de la Riba

>

En direcció a Prat de la Riba 
i Ricard Viñes: accés pel 
nou pont de Prat de la Riba 
damunt el cobriment de les 
vies

>
En direcció a rambla Ferran 
i zona de l’Auditori: accés a 
traves de Comtes d’Urgell

Obrim  
el nou pont 
de Prat 
de la Riba 
per a tu!
L’Ajuntament reordena el trànsit de 
vehicles en la zona d’enllaç dels barris 
Nord amb el centre urbà per facilitar 
una circulació més àgil i fluida
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Carrer Xavier 
Puig i Andreu

Carrer Comtes 
d’Urgell

Carrer Baró  
de Maials

Carrer del 
Corregidor 
Escoffet

Carrer Comtes 
d’Urgell

Carrer Comtes 
d’Urgell

Carrer Anselm Clavé

Avinguda Prat 
de la Riba

Rotonda Pavelló 
Barris Nord

Avinguda Prat 
de la Riba

Carrer Alfred
Perenya

Carrer Alcalde
Recasens

Segon Passeig
de Ronda

Avinguda de  
Sant Ruf

Avinguda Prat 
de la Riba

Avinguda Prat 
de la Riba

Avinguda Prat 
de la Riba

Rotonda Pavelló 
Barris Nord

Carrer Príncep 
de Viana

Des del Secà de 
Sant Pere i Balàfia 
cap al centre

Des de Pardinyes 
cap al centre

Des del centre cap 
a Balàfia i el Secà 
de Sant Pere

Des del centre 
cap a Pardinyes

>
Vehicles procedents de Ricard Viñes i Prat de 
la Riba: accés pel nou pont de Prat de la Riba 
damunt del cobriment de les vies

>
Vehicles procedents de rambla Ferran i Príncep 
de Viana: accés per Sant Ruf, per Alcalde 
Recasens o pel nou pont de Prat de la Riba



Modificacions 
del trànsit  
de vehicles

Modificacions de trànsit ja en 
marxa des del passat desembre

Parades d’autobús
La reordenació del trànsit provocarà 
petites variacions en la ubicació de 
les parades de les línies L-3 Pardinyes, 
L-7 Secà de Sant Pere i L-11 Llívia.

L-3 L-7 L-11

Pavelló 
Barris Nord

Plaça
Europa
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q Segon Passeig de Ronda
Inversió del sentit únic de 
circulació que serà de plaça 
Europa cap a Alfred Perenya

e Plaça del Treball
Eliminació del gir a l’esquerra en 
direcció a Alcalde Recasens

o Avinguda Sant Ruf
Implantació d’un sentit únic 
de circulació des de Prat de 
la Riba cap a Alfred Perenya 
en el tram comprès entre 
aquests dos carrers

u Carrer Comtes d’Urgell
 Implantació d’un sentit únic de 
circulació des de Pardinyes cap al 
centre en el tram comprès entre 
Anselm Clavé i Roger de Llúria

w Carrer Príncep de Viana
Tram entre Corts Catalanes i plaça 
Europa: anul·lació de les places 
d’estacionament al costat de les 
vies per habilitar dos nous carrils de 
circulació en direcció a plaça Europa

y Carrer Príncep de Viana
Tram entre Comtes d’Urgell i Sant 
Ruf: habilitació d’un gir a l’esquerra 
en direcció a Sant Ruf

s Carrer Anselm Clavé
Eliminació del gir a l’esquerra en 
direcció a Comtes d’Urgell

r Avinguda Prat de la Riba 
Eliminació del gir a l’esquerra a l’altura 
de Paer Casanovas 

a Carrer Comtes d’Urgell
Implantació d’un sentit únic de 
circulació des de Pardinyes cap al 
centre en el tram comprès entre 
Anselm Clavé i Roger de Llúria

r Carrer Príncep de Viana
Tram entre plaça del Treball i Prat de la 
Riba: reurbanització d’una vorera per 
habilitar un quart carril de circulació

t Cruïlla de Prat de la Riba amb Príncep de Viana
Eliminació dels girs a l’esquerra des de Prat de la Riba cap a 
Príncep de Viana tant per als vehicles procedents de Ricard Viñes 
com per als que provenen de Pardinyes i Balàfia

e Passatge la Premsa 
Inversió del sentit de circulació

w Carrer Ramon Llull
Implantació d’un únic sentit de circulació 
des de la cruïlla amb Príncep de Viana 
fins a Paer Casanovas

w Carrer Ramon Llull
Senyalització d’aparcaments en bateria.

i Carrer Josep Pla
Implantació d’un sentit únic 
de circulació des de 
Comtes d’Urgell cap 
a Prat de la Riba

q  Carrer Paer 
Casanovas 

Implantació d’un 
sentit únic de 
circulació des de 
Príncep de Viana cap 
a Prat de la Riba


