Informació per al veïnat de l’espai de barraques i
concerts de la Festa Major 2019
Benvolguts veïns i veïnes,
Durant aquests darrers mesos les entitats, les diferents comissions de treball i l’Ajuntament
hem treballat perquè la Festa Major de Sant Celoni estigui a punt! Els actes de la festa es
distribuiran en diferents espais del poble del 30 d’agost al 9 de setembre.
L’espai de concerts i barraques s’ubicarà a l’aparcament del Pavelló del divendres 6 al
diumenge 8 de setembre. L’Ajuntament i representants de l’Associació de Veïns hem
acordat un seguit de mesures per reduir al màxim les possibles molèsties al veïnat. En
aquest sentit, s’intensificarà la neteja viària i es col·locaran tanques rivisa en algunes
entrades. Durant les nits de concert, s’encendran tots els fanals de la zona, es col·locaran
limitadors i es farà control del nivell acústic de la música, s’incrementarà la presència i la
vigilància amb la Policia Local i amb personal de seguretat i es restringirà la circulació i
l’estacionament de vehicles al barri.
Tal i com s’indica en el plànol adjunt, les nits de divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8 de
setembre entre les 22 h i les 6 de la matinada hi haurà alguns canvis en la mobilitat
que cal que tingueu present:
- Es tanca l’accés general als vehicles a tot el tram marcat en groc i en lila però es garanteix
el pas de forma exclusiva al veïnat.
- El veïnat haureu d’accedir a aquesta zona pel carrer Ramis. A la cantonada d’aquest carrer
amb l’avinguda Catalunya caldrà presentar l’acreditació que s’acompanya a aquesta nota
als controladors que hi haurà (si teniu més d’un vehicle podeu pasar a recollir una altra
acreditació a la Policia Local).

Us recordem que teniu a la vostra disposició el telèfon 93 864 12 17 (Policia Local) per a
resoldre qualsevol dubte o incidència. Us agraïm d’avançat la vostra comprensió davant les
possibles molèsties que l’activitat us pugui ocasionar, que sempre treballem per minimitzar.
Bona Festa Major!

