#Lliçàdefesta

CANVI D’UBICACIÓ DE LA
FIRA D’ATRACCIONS
Enguany, la fira d’atraccions canvia d’ubicació. L’espai que ocupava fins ara, a l’avinguda
Països Catalans, passa a ser aparcament per a vehicles.

El nou emplaçament el podreu trobar al camp del costat de l’INS Lliçà. El nou emplaçament
comptarà amb parada d’autocar. A més, per millorar la connectivitat els dissabte 9 i el
diumenge 10 de setembre, entre les 17 h i les 21 h l’aparcament de l’avinguda Països
Catalans i la Fira estaran connectats amb el trenet de Festa Major.

CONSELLS
DE MOBILITAT
MILLOR EN TRANSPORT PÚBLIC

Per venir a Lliçà d’Amunt, l’Ajuntament
recomana utilitzar el transport públic des
de Barcelona i Granollers, amb les línies
nocturnes d’autobús N71. A Lliçà d’Amunt
tambè trobaràs un Bus Nit. Consulta els
horaris al final del programa.
SI VENIU PER CARRETERA

Pels que veniu a Lliçà d’Amunt des de
Barcelona, per l’autovia C-17, l’Ajuntament
recomana agafar la sortida de Lliçà de Vall
per accedir a la vila per la part sud. També
podeu fer-ho per la sortida habitual de
Granollers-Lliçà d’Amunt.
Per tal d’evitar les possibles cues que es
formin tant a l’entrada com a la sortida,
per l’afluència de públic i el trànsit a les
carreteres, els serveis de seguretat i ordre
públic desviaran i controlaran el trànsit en
cas que sigui necessari.

ON PODEU APARCAR?

L’Ajuntament
recomana
aparcar
els
automòbils en zones autoritzades a la
perifèria del nucli urbà, tenir un respecte
especial per la senyalització provisional i no
estacionar a les voreres. També recomana
no deixar elements a la vista, com bosses
i altres objectes, a l’interior dels automòbils
per evitar els furts.
ACCEDIU-HI A PEU

L’Ajuntament recomana accedir als diferents
espais a peu des dels aparcaments habilitats
o des de qualsevol altre punt de la vila.
Estarà prohibit l’accés als espais de la festa
en ciclomotor i s’han d’obeir en tot moment
les recomanacions de les forces i cossos de
seguretat.
RESPECTEU LES TANQUES DE
SEGURETAT

Cal respectar les tanques de seguretat que
estaran ubicades en diversos espais de
L’Embarraca’t i que s’utilitzaran per garantir
el pas de les persones i la seva seguretat
durant els espectacles

2017 Festa Major

23

