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Amb motiu de la Fira del Disc del Col·leccionista,
activitat inclosa en el programa del Festival Altaveu
2018, els dies 8 i 9 de setembre s’instal·laran diverses parades de vinils i tindran lloc diferents activitats
a la rambla de Rafael Casanova.

Con motivo de la Fira del Disc del Col·leccionista,
actividAd incluida en el programa del Festival Altaveu 2018, los días 8 y 9 de septiembre se instalarán
diversos puestos de vinilos y tendrán lugar diferentes actividades en la rambla Rafael Casanova.

Per aquest motiu, des del divendres 7 de setembre,
a les 21 h, fins al diumenge 9 de setembre, a les 20
h, els vehicles no podran accedir a la rambla de Rafael Casanova. Es recomana, en aquest sentit, l’ús
de vies d’accés i sortides alternatives.

Por este motivo, desde el viernes 7 de septiembre,
a las 21 h, hasta el domingo 9 de septiembre, a las
20 h, los vehículos no podrán acceder a la rambla
Rafael Casanova. Se recomienda, en este sentido,
el uso de vías de acceso y salidas alternativas.

Tanmateix la instal·lació de les parades contemplarà
que, en la mida del possible, els veïns i les veïnes
puguin utilitzar els pàrquings.

Asimismo la instalación de los puestos contemplará
que, en la medida de lo posible, los vecinos y las
vecinas puedan utilizar los parkings.

El muntatge dels diferents elements de la fira començarà el divendres 7 de setembre, a partir de les
21 h.

El montaje de los diferentes elementos de la feria
comenzará el viernes 7 de septiembre, a partir de
las 21 h.

L’Ajuntament agraeix la comprensió dels veïns i les
veïnes de la zona.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de los vecinos y las vecinas de la zona.
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