
Dades de caràcter general i descripció de l’activitat 
 
L’Associació de Comerciants “Sants Establiments Units”, amb el suport del Districte de 
Sants – Montjuïc, promou i organitza la cavalcada del Pare Noel. 
 
Es tracta d’una rua de carrosses i comparses amb llum, música i ambient nadalenc. A 
la rua de l’any 2018 va haver-hi una afluència de públic de 20.000 persones, 
aproximadament. 
 
 
Data i horari 
 
Diumenge 15 de desembre de 2019, a les 18.00 hores. 
 
 
Concentració, itinerari i final cavalcada 
 
Concentració 
 

Av. Madrid, costat mar, de Sants a Arizala, en sentit contrari a la circulació habitual 
d’aquesta calçada. 
 
Itinerari 
 

Av. Madrid (en sentit contrari) – Sants – Creu Coberta – Moianès. 
 
Final cavalcada 
 

Moianès, entre Creu Coberta i Portugalete. 
 
  



 
Muntatge d’instal·lacions 
 
El muntatge i desmuntatge de les carrosses s’efectua dintre del palau 2 de la Fira de 
Barcelona. 
 
Entre les 16.15 i es 16.30 hores les carrosses sortiran del palau 2 i, amb 
acompanyament de Guàrdia Urbana, es dirigiran al lloc de concentració pel següent 
itinerari: 
 

− Av. Paral·lel – pl. Espanya – Creu Coberta – Sants – Arizala – av. Madrid (en 
sentit contrari) fins a c. Sants. 

 
Un cop finalitzada la Cavalcada, les carrosses participants desencotxaran als 
participants al c. Moianès, entre Sants i Portugalete, deixant les vies transversals 
lliures pel trànsit de vehicles. 
 
Les carrosses, des d’aquest punt i novament amb acompanyament de Guàrdia 
Urbana, retornaran al palau 2 de la Fira de Barcelona per al seu desmuntatge, pel 
següent itinerari: 
 

− Moianès – Sant Pere Abanto – Gran Via CC – pl. Espanya – av. Paral·lel – 
Lleida. 

−  
 
Afectacions transport públic 
 
La parada de TMB-Bus situada a av. Madrid, entre Sants i Arizala, resta anul·lada 
durant la concentració de carrosses. 
 
Les línies de TMB-Bus que transiten per les vies del recorregut es veuen afectades i 
modifiquen el seu recorregut habitual.  



 
Estacionaments 
 
Prohibició d’estacionament 
 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclús motos i bicicletes a voreres) el 
diumenge dia 15 de desembre, de les 07.00 fins a les 21.00 hores, a: 
 

− Av. Madrid (costat mar), des de Sants a Jaume Roig. 
− Av. Madrid – Sants (revolt). 
− Sants (costat muntanya), des d’Arizala a av. Madrid. 
 
L’organització disposarà del personal suficient, així com dels mitjans necessaris 
(tanques, cinta, etc.) per tal d’evitar l’estacionament en aquests indrets. 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades per l’organització 
quedin estacionats en aquests carrers, podran ser retirats pel servei de grues de 
B:SM. 
 
 
Evitar posada en moviment 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades puguin quedar 
estacionats a aquells carrers del recorregut on no s’ha prohibit expressament 
l’estacionament, restaran immobilitzats per tal d’evitar la seva posada en moviment 
durant la celebració de la prova, mitjançant la col·locació de cinta o elements similars 
pel personal auxiliar. 
 
El Departament d’Espai Urbà ha col·locat senyalització excepcional de circulació 
prohibida, el diumenge dia 15 de desembre, de les 16.30 fins a les 19.00 hores, a: 
 

− Arizala (costat Llobregat), des de Sants a av. Madrid. 
 
Tanmateix, l Departament d’Espai Urbà ha col·locat senyalització excepcional de 
circulació prohibida, el diumenge dia 15 de desembre, de les 18.00 fins a les 21.30 
hores, a: 
 

− Moianès (costat Besòs), des de Creu Coberta a Portugalete. 
 
  



 
Mobilitat general 
 
Desviaments principals 
 
Arizala 
 
Resta tallat a la circulació de vehicles des de les 16.30 a les 19.00 hores per 
concentració de carrosses. 
 
 
Consell de Cent, entre Tarragona i Creu Coberta 
 
Resta tallat a la circulació de vehicles des de les 18.15 a les 20.00 hores, 
aproximadament. 
 
 
Creu Coberta i Sants 
 
Ambdues vies s’aïllen al trànsit longitudinalment, entre pl. Espanya i l’av. de Madrid, 
durant el desenvolupament de la cavalcada. 
 
Llevat que la concentració de públic i/o d’altres circumstàncies sobrevingudes ho 
desaconsellin, el c. Creu Coberta, entre pl. Espanya i Moianès, es manté obert al 
trànsit fins al moment en que el cap de la cavalcada sobrepassa Rambla Badal. 
 
El c. Sants, entre av. Madrid i Rambla Badal, es pot normalitzar al trànsit una vegada 
la cua de la cavalcada hagi sobrepassat aquest punt, la calçada es trobi lliure de públic 
i els serveis de Neteja hagin finalitzat la seva tasca. 
 
 
Moianès, entre Creu Coberta i Portugalete 
 
Finalitzada la Cavalcada, es talla aquest tram al trànsit per facilitar el desencotxament 
dels participants i la sortida de les carrosses cap al lloc de desmuntatge. 
 
Durant aquestes maniobres, amb les oportunes mesures de seguretat viària, es 
mantenen les vies transversals obertes al trànsit de vehicles. 
 
 
3.2.2 Vies en que s’inverteix el sentit 
 
- Ventura Plaja: s’inverteix el sentit de marxa entre Sugranyes i Carreras Candi. 

- Rambla Brasil (costat Llobregat): s’inverteix el sentit de marxa entre Miquel 
Àngel i Canonge Pibernat. 

- Sant Jordi: s’inverteix el sentit de marxa entre Càceres i Daoíz i Velarde. 

- Finlàndia: s’inverteix el sentit de marxa Fernàndez Duró i Antoni de Capmany. 

- Salou: s’inverteix el sentit de marxa entre Eusebi Planas i pg. Sant Antoni. 

- Watt: s’inverteix el sentit de marxa entre Muntadas i Autonomia. 
 
  



 
Subdivisió de calçada (zona de concentració) 
 
La zona de concentració ocupa el 1r carril (carril bus) i el 2n carril de marxa del costat 
mar de l’av. Madrid, entre Sants i Arizala. 
 
A les 16.00 hores, per delimitar la zona, es subdividirà la calçada del tram indicat 
mitjançant una línia de cons. Personal de l’organització ha de facilitar l’accés i la 
sortida de vehicles dels pàrquings afectats per aquesta restricció. 
 
La resta de la calçada d’av. Madrid resta oberta al trànsit. 
 


