
Benvolgut veí, benvolguda veïna,

Diumenge 27 d’abril tindrà lloc la segona edició de la Mitja Marató del Baix 
Montseny, amb sortida i arribada al passeig del Remei de Santa Maria de 
Palautordera, i que transcorrerà també pels municipis de Sant Celoni i Sant Esteve de 
Palautordera. Aquest esdeveniment esportiu, organitzat per l’Associació Esportiva 
Montseny amb la col·laboració dels 3 ajuntaments per on passa la cursa, comportarà 
algunes afectacions al trànsit, de les quals us informem:

Carrers tallats al trànsit:

• De 10 a 13 h, els carrers: Lluís Companys, Mn Jacint Verdaguer, Doctor Barri, Dos de 
Maig, Artesania, Major, Ramon Berenguer IV, avinguda de Sant Ponç, Jaume I, carril 
bici – des del carrer Bruc, passant pel Pertegàs fins al passeig de la Rectoria Vella -, 
passeig dels Esports, plaça Comte del Montseny, Campins, Ramon i Cajal, Dos de 
maig i avinguda de la Pau.

Prohibició d’aparcament:

• De 6 a 13 h estarà prohibit aparcar a tot el recorregut de la cursa. Tampoc es permetrà 
l’entrada i sortida de vehicles dels pàrquings (públics o privats), tret de possibles 
urgències. Es recomana que, en cas de necessitar el cotxe durant la franja horària 
esmentada es tingui la previsió de deixar-lo aparcat en un carrer no afectat pel 
recorregut.

• Mentre passi la cursa (entre les 10 i les 13 h aproximadament), tampoc es podrà 
sortir amb vehicle dels carrers o trams de carrer indicats amb color groc al plànol de 
l’anvers d’aquesta nota informativa. Per tant, es recomana no deixar tampoc el vehicle 
estacionat en aquestes zones si hi ha previsió d’haver d’utilitzar-lo. Aquests trams es 
podran senyalitzar amb senyals d’estacionament prohibit, però no es denunciaran els 
vehicle que quedin aparcats.

El dia de la cursa, el personal de control situat a cada cruïlla del recorregut 
donarà informació al respecte, si cal.

Agraïm d’avançat la col·laboració i animem a participar a la 2a Mitja Marató del Baix 
Montseny!

INFORMACIÓ
Afectacions al trànsit amb motiu
de la 2a Mitja Marató Baix Montseny



Només  s entit
C ardenal C is neros

E n s entit
c entre urbà

E n s entit
c entre urbà

Només en 
sentit av. de la Pau


