
INFORMACIONS REFERENTS AL TRANSPORT 

 
1. En qualsevol dels casos us proposem que us imprimiu el plànol de la zona del “Google 
maps”, tot posant en el cercador “Plaça de l’Església, 1, Gavà”, o bé “Ermita de Bruguers”. 
2. Aquells que veniu a Gavà amb la RENFE: 

• Intentarem tenir-ho senyalitzat. 
• Però sempre va bé portar imprès el plànol per a guiar-vos. 

3. Aquells que veniu a Gavà amb autocar: 
� Festa de la Mare de Déu de l’Alegria 
Hi ha la dificultat que la maniobra de descarrega dels autocars cal fer-la en una 
carretera, i per tant, cal molta precaució. Tindrem suports dels Mossos d’Esquadra, i 
caldrà seguir les seves indicacions. Els autocars ens deixaran a la carretera, just davant 
de l’ermita, i haurem de creuar la carretera. Primer baixem tots de l’autocar, i ens 
esperem a les indicacions per a poder creuar. 
Si tenim prou suport dels Mossos d’Esquadra, els autocars podran girar uns metres més 
endavant, si no, hauran de pujar fins a Begues per a girar. 
Us recolliran a les 17.30 h a la Plaça de l’Església (més endavant us donem les 
indicacions). Per aparcar és millor que vagin a la zona del Barnasud, per sota les vies de 
la RENFE. 
� Trobada diocesana de Confirmació 
Podeu indicar a l’autocar que entri a Gavà per la carretera C-234 i a l’avinguda de Joan 
Carles I, aprofitant alguna parada del bus urbà, podeu baixar les persones que participeu 
a la Trobada diocesana de Confirmació i apropar-vos a la Plaça de l’Església tot 
caminant. (Si porteu el plànol imprès, us ajudarà a guiar-vos). 

4. Aquells que veniu a Gavà amb cotxe particular: 
• Tota la zona propera a la Plaça de l’Església és zona blava. 
• Us indiquem en el plànol zones on és més fàcil trobar aparcament, i apropar-vos 

caminant a la Plaça de l’Església. Atenció a deixar objectes de valor dins dels cotxes. 
5. Itinerari per a l’aproximació dels autocars a la Plaça de l’Església a les 17.30 h (o també al 
matí). 

C-234 � Avinguda de Joan Carles I � Carrer de Sant Pere � Carrer de Sant Josep Oriol 
� Plaça de l’Església (i sortida) � Carrer d’Àngela Roca � C-245. 
A la cruïlla del Carrer de Sant Josep Oriol amb la Plaça de l’Església i el Passeig Joan 
Maragall, hi ha espai (sobre el pas de vianants) per a que els autocars facin la maniobra 
de càrrega de passatgers. Si cal també els situarem a la mateixa Plaça de l’Església.  
Crec que seria bo, que els responsables dels grups que porteu autocar els aviseu quan 
finalitzi l’eucaristia i no abans. 

 

Per qualsevol dubte o incidència: 
Carles Muñiz. 660.021.228 / Policia Local de Gavà.  092 
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