
Sant Boi, juny de 2022

AFECTACIÓ AL TRÀNSIT PER LA FINAL DE LA 
DIVISIÓ D’HONOR DE RUGBI

AFECTACIÓN AL TRÁFICO POR LA FINAL DE LA 
DIVISIÓN DE HONOR DE RUGBY

El diumenge 5 de juny la Unió Esportiva Santboiana 
jugarà la final de la Divisió d’Honor de rugbi contra 
l’Ampo Ordizia a l’Estadi Baldiri Aleu.

Per aquest motiu, a partir de les 10 hores i fins a fina-
litzar el partit, el c/ Cerdanya, entre el c/ Pau Claris i 
la rda. Sant Ramon, estarà tallat al trànsit, a excep-
ció de per als veïns i les veïnes. Així mateix, no es 
podrà estacionar al c/ Baldiri Aleu, entre el complex 
esportiu i el c/ Pau Claris.

Afectació per la rua de celebració si la UES guan-
ya la final.
El dilluns 6 de juny, a partir de les 18 hores, es veu-
ria afectada la circulació als carrers Baldiri Aleu i Pau 
Claris, av. Onze de Setembre, pl. Catalunya, carrers 
Francesc Macià, Riera Basté i Carles Martí i Vilà i 
rbla. Rafael Casanova. Fins a finalitzar la rua, el c/ 
Joan Bardina romandria tallat.

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

 

El domingo 5 de junio la Unió Esportiva Santboiana 
jugará la final de la División de Honor de rugby con-
tra el Ampo Ordizia en el Estadi Baldiri Aleu.

Por este motivo, a partir de las 10 horas y hasta fina-
lizar el partido, la c/ Cerdanya, entre la c/ Pau Claris 
y la rda. Sant Ramon, estará cortada al tráfico, a ex-
cepción de para los vecinos y las vecinas. Asímismo, 
no se podrá estacionar en la c/ Baldiri Aleu, entre el 
complejo deportivo y la c/ Pau Claris.

Afectación por la rua de celebración si la UES 
gana la final.
El lunes 6 de juny, a partir de las 18 horas, se ve-
ría afectada la circulación en las calles Baldiri Aleu 
y Pau Claris, av. Onze de Setembre, pl. Catalunya, 
calles Francesc Macià, Riera Basté y Carles Martí i 
Vilà y rbla. Rafael Casanova. Hasta finalitzar la rua, 
la c/ Joan Bardina permanecería cortada.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de los ve-
cinos y las vecinas de la zona.


