
Dispositiu de Servei  

Concentració de l’ANC 
Diada de l’11 de setembre 

 

Informació general 
 
Dades de caràcter general i descripció 
 
L’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) convoca una concentració en motiu de la 
Diada de l’11 de setembre.  
 
Coincident amb la jornada, l’ANC instal•la una fira a pl. de Palau. 
 
Dates i horaris 
 
Dimecres 11 de setembre de 2019. 
 
Convocatòria concentració: 15.30 hores. 
Inici activitats: 15.30 hores. 
Finalització: 18.45 hores. 
 
Lloc 
 
Els vials afectats per la concentració de les persones són: 
 

− Av. Maria Cristina. 
− Gran Via Corts Catalanes, des de Sant Germà fins Pg. Gràcia. 
− C. Creu Coberta, des de Sant Roc fins a pl. Espanya. 
− C. Tarragona, des de pl. Espanya fins a Consell de Cent (#) 
− Av. Paral·lel, des de pl. Espanya fins a Vilamarí - Lleida. (#) 
− Pl. Espanya. 
 
(#) Deixant expedita la cruïlla. 
 
A nivell d’infraestructures i organitzatiu, la concentració es divideix en dues zones: 
 

- Zona 0: correspon a av. Reina Maria Cristina, on s’ubica l’escenari principal i les 
principals estructures: controls tècnics, organització, CCA i altres.  

 
- Zona concentració: correspon a la resta de vies ocupades que es distribueix en 26 

trams gestionats cada un per una assemblea territorial. 
 
 
Cronològic 
 
Dimecres dia 11 
 

Horaris Activitats 
14.30 hores Previsió tall total circulació pl. Espanya i carrers adjacents 
15.00 hores Previsió tall de trànsit resta de vies de forma progressiva 
16.00 hores Concentració de participants a calçades i inici d’activitats. 
18.45 hores Previsió de finalització d’activitats 
21.00 hores Obertura prevista trànsit zona de concentració. 



 

Mesures de caràcter general 
 
Mobilitat  
 
Mobilitat general 
 
La zona 0 es tallarà al trànsit des de les 08.00 hores del dia 9 de setembre fins les 
02.00 hores del dia 12 de setembre. 
 
A la zona de concentració començaran l’afectació el dimarts dia 10 a partir de les 
08.30 hores per a tasques de descàrrega i instal·lació d’estructures però en cap cas 
aquestes tasques provocaran un tall total del trànsit.  
 
A pl. Espanya està previst el tall total a partir de les 14.30 hores de dimecres dia 11. 
 
A partir de les 15.00 hores de dimecres dia 11 començarà a ocupar-se els carrers que 
integren la zona de concentració de forma progressiva segons l’arribada de 
participants i s’haurà de realitzar els desviaments adients de les vies transversals i 
longitudinals. 
 
L’obertura al trànsit de la zona de concentració està prevista a les 21.00 hores de 
dimecres dia 11. 
 
Ateses les dificultats de connexió rodada entre els costats mar i muntanya, i Llobregat i 
Besòs de la ciutat, es recomana evitar circular amb vehicles privats pel centre de la 
ciutat durant l’horari d’afectació de la concentració i, especialment, en aquell coincident 
amb la celebració. 
 
En qualsevol cas, s’aconsella als conductors utilitzar preferentment la Ronda del Mig, 
la Ronda Litoral (B10) i la Ronda de Dalt (B20). 
 
Passos habilitats per a vehicles d’emergències 
 
Per tal d’assegurar el pas dels vehicles d’emergències en servei urgent s’estableixen 
punts d’encreuament de la zona de la concentració 
 
Sentit muntanya 
 

− Entença. 
− Casanova. 
− Aribau. 
− Roger de Llúria. (en el cas que la concentració superi Pg. de Gràcia) 
− Tamarit – av. Paral·lel – Entença (en cas que la concentració superi l’av. Paral·lel) 
 
Sentit mar 
 

− Vilamarí. 
− Balmes. 
− Pau Claris.( en el cas que la concentració superi Pg. de Gràcia) 
− Vilamarí – Paral·lel – Lleida ((en cas que la concentració superi l’av. Paral·lel) 
 
En aquests punts s’ha previst el servei adient de voluntaris de tram per garantir i 
facilitar el pas dels vehicles en servei d’emergència.  
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