GIRONA CIUTAT DE PRIMERA

Som-hi Girona!

Recomanacions
de mobilitat
Partits de Primera Divisió
que es disputin a l’Estadi
Municipal de Montilivi

Com arribar a Montilivi
els dies de partit?
Es recomana a tots els aficionats i aficionades que planifiquin bé la forma d’arribar a l’estadi i que hi accedeixen
amb el temps suficient. Les portes de l’estadi s’obriran 1 h
30 min abans de començar el partit.
Sempre que es pugui, s’aconsella accedir al camp a peu
o en autobús urbà.
- S’habilitarà un servei especial de bus els dies de
partit des de la plaça del Marquès de Camps fins a la
zona de Montilivi. Aquest bus farà totes les parades
habituals de la L2 al carrer de Barcelona. També
pararà a l’aparcament dissuasiu del Mas Gri.
- La freqüència de pas serà de 7 minuts, des de 2 hores
i mitja abans del partit fins a 1 hora i mitja després.
- Tindrà un cost de 0’50 euros el viatge. Es podran
utilitzar les targetes BUS12 i BUS70.
- Recordeu que les línies regulars L11 i L8 arriben
fins a Montilivi els dies laborables.
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Si heu de fer servir el cotxe, es recomana estacionar als
següents aparcaments:
- Aparcament del Pavelló Municipal de Palau: La
distància entre aquest punt i l’Estadi de Montilivi es
recorre en uns 15 minuts a peu.
- Aparcament dissuasiu de la rotonda del Mas Gri:
Comptarà amb servei de bus llançadora cada 7
minuts els dies de partit (des de 2 hores i mitja abans
fins a 1 hora i mitja després).
No es recomana aparcar a la zona més propera a l’estadi
(perímetre comprès aproximadament entre l’avinguda de
Lluís Pericot, la pujada de la Creu de Palau, el carrer de
l’Església de Sant Miquel, el carrer del Puigsacalm, el
carrer del Pic de Peguera i el carrer d’Emili Grahit)

Els partits de Primera Divisió de futbol suposen una gran mobilització d’aficionats tant al voltant de l’estadi com a la ciutat on es
disputa l’enfrontament. Per tal de fer front a les necessitats de
seguretat i de mobilitat d’aquestes persones, però també per
minimitzar les afectacions de la vida quotidiana dels ciutadans i
ciutadanes de Girona, des de l’Ajuntament s’han establert una
sèrie de recomanacions i d’informacions per a tothom.

Zona de seguretat
Hi haurà un perímetre de seguretat delimitat per l’avinguda de Montilivi, carrer del Puigsacalm, el carrer de Santiago Cocquard, el carrer
de la Universitat de Girona, la travessia i el carrer de Josep Maria
Corredor i Pomés, el carrer del Mas Barril i el carrer de la Riera
Palagret.
L’accés dins d’aquest perímetre estarà restringit, però s’assegurarà
el pas amb vies alternatives i/o amb acreditacions als usuaris dels
diferents equipaments del Campus de Montilivi i del Servei
d’Esports de la Universitat de Girona, de l’Institut Montilivi, del
Centre Educatiu Montilivi, de l’Escola d’Educació Especial Font de
l’Abella i de les instal·lacions del Complex Esportiu de Palau del
GEiEG.
La zona de seguretat s’establirà 3 h 30 min abans de començar fins
a 1 h 30 min després de finalitzar el partit.
La zona de seguretat no afectarà l’accés a cap habitatge.

www.girona.cat
@girona_cat
/ajuntamentdegirona
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Estadi Municipal de Montilivi
Zona de seguretat.

Accés restringit des de 3 h 30 min abans
del partit fins a 1 h 30 min després del partit

Zona d’aparcament no recomanat
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Aparcaments gratuïts
Per anar a peu a l’estadi
Amb servei de bus llançadora
Accés a l’estadi a peu i amb bus
Recorregut a peu recomanat
Recorregut del bus
Parades del bus

Estació de
trens i
autobusos

Bus cada 7 minuts des de 2 h 30 min abans
del partit fins a 1 h 30 min després del partit

Policia Municipal
Mossos d’Esquadra
Estació d’autobusos
Estació de trens
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Estadi
Municipal
de Montilivi
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