INFORMACIONS GENERALS
Ubicació dels trams
. El tram 388 s’ubica entre el final de la bàscula al terme municipal de
Cervelló a prop de les Caves Rondel, passa per davant de la rotonda del
polígon de Les Falulles i finalitza abans de l’entrada al
. El tram 389 és el que passa just davant de la cimentera Ciments Molins,
just després de la rotonda de le Falulles (tram 388) i el pont de la via (tam
390).
. El tram 390 s’inicia abans del pont de la via fins arribar a la incorporació
des de SVH al pont de molins.
Accés
Tren -- FFCC de la línia Llobregat-Anoia estació "Quatre Camins"
Vehicle -- Per la carretera BV-2002 fins als llocs habilitats com a pàrquing
(consulteu el plànol). No es podrà aparcar en el voral del
tram. IMPORTANT! VENIU AMB TEMPS D'ANTELACIÓ PER EVITAR
COL·LAPSES A LA CARRETERA.
Caminant -- L'accés al tram es fa des del polígon industrial del Molí dels
Frares o bé des de la mateixa N-340 pels vehicles estacionats al pàrquing
de l'estació de "Quatre Camins".
Serveis
Benzinera Molí dels Frares -- Venda de begudes i refrigeris. Sanitaris.
Bar ANC-Àngels Diabòlics -- Venda de begudes. Zona d'esbarjo.

ORGANITZACIÓ DE LA VIA CATALANA
15 h -- Tallat l'accés a la N-340 de qualsevol tipus de vehicle.
IMPORTANT!!!! SI VENIU EN VEHICLE PROPI US RECOMANEM
ESTAR AL TRAM ABANS D'AQUESTA HORA PER EVITAR ELS
EMBUSOS D'ÚLTIMA HORA. RECORDEU DEIXAR EL VOSTRE
VEHICLE EN LES ZONES HABILITADES COM A PÀRQUING.
16 h -- Situació dels participants en el tram corresponent.
16:30h –Tothom a d’estar situat en el seu tram.
17:14h -- Inici de la cadena humana des d'Alcanar fins al Pertús.
17:14h - 18h -- Fotografia de cada un dels participants del tram.
18 h -- Finalització de la cadena.
RECORDEU!!! LA N-340 NO S'OBRIRÀ AL TRÀNSIT FINS LES 19h.
PER MARXAR CAP A CASA HO PODEU FER A TRAVÉS DE LA BV2002 EN DIRECCIÓ PALLEJÀ O EN DIRECCIÓ SANT BOI PER
PODER ACCEDIR A L'AUTOVIA O L'AUTOPISTA.

RECOMANACIONS
1. Estelades i/o pancartes amb missatges positius. La cadena
humana serà una demostració al món del seny català. Les consignes han
de mostrar la voluntat de tot un poble per la seva llibertat amb missatges
clars i contundents com ara Catalunya lliure o Freedom for Catalonia. El
missatges ofensius i no respectuosos cap a persones o d'altres
sensibilitats no tenen cabuda a la Via Catalana.
2. Previsió. Cal arribar amb prou anticipació al tram de la cadena
assignat ja que a partir de les 15h la circulació d'una artèria principal del
nostre país quedarà tallada i, per tant, la resta de vies quedaran
afectades. Per evitar embussos i col·lapses heu de preveure d'arribar
tranquil·lament al vostre tram per a poder participar de la festa.
3. Prevenció. Som a l'estiu i si fa sol seria convenient portar crema
protectora, una gorra o barret i, si voleu, un para-sol per protegir-vos. No
us oblideu de portar aigua per hidratar-vos periòdicament. Si plou només
caldrà canviar el para-sol per un bon paraigua i un impermeable.
4. Informació. Porteu els transistors o mp3 per poder escoltar la
retransmissió que es farà en directe dels actes a través de la ràdio. No
recomanem les aplicacions de mòbils ja que no hi ha garanties del seu
bon funcionament.
5. Seguretat. Per la vostra seguretat i la dels altres seguiu les consignes
dels organitzadors que minimitzem els riscos. La cadena es farà en el
carril més proper a la cimentera, mirant a mar. Pel carril que va en sentit
sud-nord hi circularan vehicles de l'organització i/o serveis (policia,
ambulància...) És important que ho tinguem en compte per evitar riscos
innecessaris. Si veniu acompanyats d'infants incrementeu les
precaucions.
6. Salut i medi ambient. Recomanem no fumar al llarg de la cadena ja
que la proximitat de vegetació pot provocar algun incendi. Recordeu que
hem d'evitar llençar deixalles al terra. És un signe de civisme d'un poble
ser respectuosos vers el seu entorn. Al llarg del tram trobareu bosses
d'escombraries on podreu dipositar la brossa.
EL DIA 11 DE SETEMBRE HA DE SER UNA FESTA PER A TOTHOM.
ACTUEM AMB SENY SEGUINT AQUESTES RECOMANACIONS I LES
INDICACIONS DELS VOLUNTARIS DELS TRAMS QUE AJUDARAN A
QUE L'ACTE ES DESENVOLUPI.

ACTIVITATS
BAIXADA DE TORXES

Dia: 10 SETEMBRE DE 2013 a partir de les 23h

Lloc: Parc del Pi Gros

Organitza: Carallots de SVH
23h-- Convocatòria al parc del Pi Gros
23:30h-- Baixada des del parc del Pi Gros fins a l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts
23:45 h-- Arribada a l'Ajuntament i encesa del pebeter.
00:00h-- Cant dels segadors i fi de l'acte.

DINAR DE GERMANOR

Dia: 11 SETEMBRE de 2013 a les 14h
ATENCIÓ!!! AL TRAM 388

Lloc: Polígon industrial Le Falulles (SVH)

Organitzadors: Àngels Diabòlics - SVH x la independència
14h -- Sigueu els primers en arribar a la via. Porteu-vos la carmanyola o
l'entrepà i gaudiu d'una estona de companyia amb les entitats de la nostra
localitat. Hi haurà servei de bar i una zona habilitada amb taules, cadires i
tendals que faran ombra.

ACTIVITATS POPULARS

Dia: 11 de setembre a partir de les 15h
ATENCIÓ!!! TRAM 388

Lloc: Polígon industrial Les Falulles (SVH)

- Ball de gegants amb en Vicenç i la Coloma que ballaran al so de les
gralles i l'animació de la Colla de Geganters.
- Actuació dels diables Àngels Diabòlics i plantada del Mamut Venux.
- Ballada de sardanes amb les dues associacions de la localitat ASVII i
Terrabastall.
- Breu exhibició castellera a càrrec de la colla castellera Carallots de
SVH.
Per altres informacions podeu entrar en aquest enllaç: https://via.assemblea.cat/ca/
Correu de contacte: svh@assemblea.cat

Equip coordinador de Sant Vicenç dels Horts per la Independència.

