
Manifestació Dia Internacional de les Dones 
 
 

Dades de caràcter general i descripció de l’activitat 
 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, l’Associació Ca la Dona 
(amb la col·laboració d’altres entitats) ha organitzat una manifestació a la nostra ciutat. 
En acabar el recorregut, es faran activitats artístiques diverses com a acte final. 
 
L’organització preveu una participació inferior a la de l’any passat, la qual va ser 
estimada en unes 200.000 persones. 
 

Data i horaris 
 
Diumenge 8 de març de 2020. 
 
Hora concentració: sobre les 16.30 hores. 
Inici manifestació: 17.00 hores. 
Final manifestació, inici parlaments i d’altres activitats: 19.00 hores 
Finalització prevista: 20.30 / 21.00 hores. 
 

Lloc / Itinerari 
 
Lloc de concentració: pl. Universitat (tronc central de la Gran Via CC). 
 
Recorregut: pl. Universitat – Gran Via CC – pl. Tetuan (costat mar) – pg. Sant Joan – 
pg. Lluís Companys (Arc de Triomf) 
 

Muntatge / desmuntatge d’instal·lacions 
 
El muntatge i el desmuntatge de les instal·lacions no afecten a la circulació de 
vehicles. 
 

Mobilitat (desviaments principals) 
 
 

- Durant la concentració 
 
Els desviaments de trànsit s’adequaran als carrers ocupats i s’efectuaran en el 
moment que l’acumulació de participants ho requereixi. 
 
A partir de les 16.30 hores (aproximadament) o abans si la concentració de persones a 
la manifestació ho requereixi, s’efectuaran els següents desviaments: 
 

Ronda Universitat: 
En cas d’ocupació de la calçada mar i/o la calçada Llobregat de pl. Universitat, es 
desviarà la circulació per Balmes. En cas d’ocupació només de la calçada Llobregat es 
permetrà el trànsit pel costat mar de la pl. Universitat cap a la ronda Sant Antoni.  
 
Gran Via CC: 
Estan previstos els desviaments previs de trànsit del sentit Besòs de Gran Via CC 
(inclòs lateral mar) a les cruïlles d’Entença, Comte d’Urgell, Villarroel, Casanova, 
Muntaner i Aribau. 
 
 



Ronda Sant Pau / Comte d’Urgell: 
En cas d’ocupació de la cruïlla de Gran Via CC amb Comte d’Urgell, es preveuen 
desviaments previs a l’av. Paral·lel i a Sepúlveda. 
 
Casanova: 
En cas d’ocupació de la cruïlla de Gran Via CC amb Casanova, es desviarà el trànsit 
cap a Sepúlveda. 
 
Villarroel: 
En cas d’ocupació de la cruïlla de Gran Via CC amb Villarroel, es desviarà el trànsit a 
Diputació. 
 
Muntaner: 
En cas d’ocupació de la cruïlla de Gran Via CC amb Muntaner, es desviarà el trànsit 
cap a Diputació. 
 
Balmes: 
En cas d’ocupació de la cruïlla de Gran Via CC amb Balmes, s’efectuaran desviaments 
a Aragó i Diputació. 
 
 

-  Durant el recorregut 
 
Els desviaments de trànsit s’efectuaran en funció de la mobilitat general de la 
manifestació. 
 
A partir de les 16.45 hores (aproximadament), es preveu efectuar els següents 
desviaments: 
 
Gran Via CC, entre pl. Universitat i pl. Tetuan: 
No es permetrà la circulació de vehicles a la calçada central. Si escau, tampoc es 
permetrà a les calçades laterals (mar i muntanya). 
 
La circulació de totes les vies en sentit descendent que conflueixen a Gran Via CC, es 
desviaran a l'alçada de Diputació. Les ascendents, en funció del tram, per ronda 
Universitat i/o Casp. 
 
Pg. Sant Joan, entre pl. Tetuan i pg. Lluís Companys: 
No es permetrà l’accés de vehicles. 
La circulació de totes les vies en sentit Llobregat que conflueixen al pg. Sant Joan, es 
desviaran a l'alçada de Roger de Flor. Les vies de sentit Besòs per Bailèn. 
 
Pg. Lluís Companys, de pg. Pujades a pg. Sant Joan: 
La calçada ascendent es desviarà al pg. Pujades. 
La circulació de totes les vies en sentit Llobregat que conflueixen al pg. Lluís 
Companys (calçada ascendent), es desviaran a l'alçada de Roger de Flor. 
 
Trafalgar: 
El trànsit es desviarà al pg. Lluís Companys (sentit descendent). En cas que el 
manifestants ocupin la calçada descendent del pg. Lluís Companys, el trànsit es 
desviarà a Méndez Núñez. 
 


