
INFORMACIÓ PER A LES PERSONES INSCRITES ALS TRAMS 146, 147 i 148 DE L'HOSPITALET DE L'INFANT 

http://via.assemblea.cat/info_tram.html#S146
http://via.assemblea.cat/info_tram.html#S148
http://via.assemblea.cat/info_tram.html#S147


INSTRUCCIONS i RECOMANACIONS

 Les carreteres per on passa la Via Catalana es tanquen a la 
circulació general a les 14.30 h i no s'hi obren fins a les 
20.00 h.

 De les 14.30 h a les 16.30 h hi podran circular només els 
cotxes dels participants a la Via, amb molta precaució (30 
km/h) per anar a aparcar.

 A les 16 h cotxes i autocars han d'estar aparcats. Aneu-hi  
amb temps suficient. Si espereu al final podeu quedar-vos 
fora.

 Porteu barret o gorra per protegir-vos del sol, aigua i 
menjar. Sabates còmodes. Alguna cadira plegable, si voleu. 
Preneu-vos-ho com si anéssiu de càmping... per la 
independència, és clar.

 Durant tot el temps que siguem al tram tinguem precaució: evitem travessar-lo innecessàriament, vigilem la canalla...

 Cal limitar l'ús del telèfon mòbil per no col·lapsar les línies. Missatges generals, parlaments i himne nacional s'emetran per ràdio. Per sentir-los, 
farem servir transistors (porteu-ne, si pot ser grans), les ràdios dels mòbils o les dels cotxes. No useu les app dels mòbils, que fan ús de la xarxa.

 Per participar a la Via Catalana cal portar samarreta o vestit groc. Porteu-la de casa o procureu-vos-en una pels mitjans que hem difós. Porteu 
també estelades, pancartes o tot allò que serveixi per reivindicar la independència del nostre país, amb missatges respectuosos i positius.

 Seguiu les recomanacions dels responsables i voluntaris identificats amb armilles blaves i verdes respectivament, o amb un identificador groc.

Salut i fem via!

Priorat per la Independència – ANC



1. VIATGE EN AUTOCAR. (El termini per pagar el tiquet de l'autocar és el dissabte 7 de setembre. Consulteu el coordinador del vostre poble.)

HORARI: (Del Priorat fem nou autocars a l'Hospitalet de l'Infant i set a Mont-roig del Camp. En total, 16)

15.45 h Arribada als trams de l'Hospitalet de l'Infant.

16.00 h Els autocars deixen els viatgers a la Via i van a l'aparcament. Posicionament al tram. Punt de trobada: inici del tram 147 (estarà marcat).

16.15 h Distribució de l'espai i formació de la cadena.

16.30 h Es talla la circulació totalment, llevat del carril d'emergència. 

16.30 a 17.15 h Actuacions folklòriques, animació, performances...

17.15 h Cadena formada. Gigafoto (atenció a les indicacions del fotògraf). Parlaments (que escoltarem per la ràdio dels cotxes,
transistors, receptors dels telèfons mòbils...). Himne nacional.

18.00 h Desfeta de la cadena humana i retorn als autocars.

19.00 h Comença la circulació de retorn d'autocars i cotxes.

20.00 – 20.30 h Arribada al Priorat.



2. VIATGE EN COTXE PARTICULAR

HORARI

14.30 h a 15.45 h Entrada al tram. (S'hi pot arribar abans. S'hi pot anar també juntament amb l'autocar o autocars del poble.).
La circulació pel tram ha de ser sempre en direcció sud-nord.

16.00 h Els cotxes han d'haver aparcat.

Circulació lenta (màxim 30 km /h). Seguiu les indicacions dels responsables i voluntaris que trobareu a la Via per anar a aparcar.
El cotxe s'ha d'aparcar als aparcaments marcats o bé al voral i encarat en la direcció sud-nord de la via. Si entreu al tram 
venint de Móra (a l'alçada del desviament cap a Pratdip), excepcionalment, es podrà circular en sentit nord-sud per anar a 
aparcar. Dins el tram no es poden fer maniobres brusques ni girs de 180º.

Posicionament al tram. Punt de trobada: a l'inici del tram 147.

16.15 h Distribució de l'espai i formació de la cadena.

16.30 h Es talla la circulació totalment, llevat del carril d'emergència. 

16.30 a 17.15 h Actuacions folklòriques, animació, performances...

17.15 h Cadena formada. Gigafoto (atenció a les indicacions del fotògraf). Parlaments (que escoltarem per ràdio dels cotxes,
transistors, receptors dels telèfons mòbils...). Himne nacional.

18.00 h Desfeta de la cadena humana i retorn als autocars. Comença la circulació de retorn d'autocars i cotxes.

20.00 – 20.30 h Arribada al Priorat.



DISTRIBUCIÓ PER POBLES ALS DIFERENTS TRAMS

Trams de la Via Catalana de l'Hospitalet de l'Infant: 146-147-148 
(carretera C-44 de l'Hospitalet de l'Infant  a Móra la Nova: del pont de 
l'autopista al desviament de Pratdip) 

Trams de la Via Catalana de Vilanova d'Escornalbou (Mont-roig del 
Camp): 173-174 (T-310z, sortida de Mont-roig del Camp cap a Montbrió
del Camp, entroncament amb la carretera T- 321 i amb la T-310)

Persones inscrites dels pobles següents: Persones inscrites dels pobles següents: 

Falset 1 Falset 2

Bellmunt del Priorat Cornudella de Montsant 

la Bisbal de Falset la Morera de Montsant 

Cabassers Poboleda 

Capçanes Porrera 

la Figuera Pradell de la Teixeta 

Gratallops la Torre de Fontaubella 

els Guiamets Ulldemolins 

el Lloar

Marçà 

Margalef

el Masroig 

el Molar

Torroja del Priorat 

la Vilella Alta

la Vilella Baixa


