
Mobilitat al 
voltant del carrer
de Roger de Flor

Seguiu tota l’actualitat 
relacionada amb aquest projecte a: 
www.elmasnou.cat



Aparcament públic a l’Edifici Centre (Mercat Municipal)
Places:
• Planta soterrani -1: 80 places de cotxes i 4 motos
• Planta soterrani -2: 105 places de cotxes i 5 motos
Règims de funcionament:
• Planta soterrani -1: rotació Mercat Municipal
• Planta soterrani -2: abonament mensual
Horari d’obertura:
• De dilluns a divendres, de 7.30 a 20.30 h
• Dissabtes, de 7.30 a 15 h
• Diumenges i festius, tancat

Aparcament públic a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil*
Places:
• 250 per a cotxes 
• 10 per a motos
Règims de funcionament:
• Rotació horària
• Abonament (50 places de cotxes i 10 de motos)
Horari d’obertura:
• Funcionament 24 hores
• Horari diürn (amb personal), de 9 a 21 h
• Horari nocturn (amb assistència remota), de 21 a 9 h

*Pendent d’obertura, horaris subjectes a canvis.

La conversió del carrer de 
Roger de Flor en zona per a 
vianants ha derivat en canvis 
en la mobilitat de la zona, 
que ha vist modificats alguns 
sentits de circulació dels 
carrers que el creuen.
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C. Monturiol

Més espai per a vianants
Una vegada l’actuació estigui enllestida, es calcula que hi haurà un increment 
de 2.000 desplaçaments diaris a peu, uns 300 dels quals seran en hora punta.

Carrer de 
la Gaditana.

Carrer de Roger de 
Flor en direcció al 
carrer de Barcelona.

Pas des de la plaça 
de Catalunya cap al 
carrer de Bonaventura 
Bassegoda. El carrer de Roger 

de Flor, abans de la 
cruïlla amb el carrer 
de Sant Miquel.

Plaça de 
Catalunya.

Canvis destacats en la mobilitat 
Prohibida la circulació de vehicles: 
Al carrer de Roger de Flor, entre els 
carrers de Barcelona i de Josep Estra-
da, a excepció dels passos habilitats 
només per a l’accés del veïnat i els 
guals.

Doble sentit de circulació de vehicles:
• El carrer del Pintor Domènech Farré, 

entre els carrers de Navarra i de Flos 
 i Calcat.
• Els carrers de Sant Rafael, Santa 

Rosa i Fontanills, entre els carrers 
de Roger de Flor i de Tomàs Vives. 
Només per a l’accés del veïnat i els 
guals.                            

Sense modificacions en l’ordenació 
de la circulació: 
Els carrers de Sant Miquel, Navarra, 
Flos i Calcat, Francesc Macià i Itàlia, 
entre els carrers de Romà Fabra i del 
Pintor Domènech Farré. 
En el cas del carrer de Francesc Macià, 
només per a l’accés del veïnat i els 
guals.

Projecció del carrer Roger de Flor a la cruïlla amb el carrer 
de Flos i Calcat. A la dreta, la nova promoció d’habitatges, 
amb la plaça Nova de les Dones del Tèxtil.

Primera fase: 
urbanització de 1.500 m2

Segona fase: 
urbanització de 2.100 m2

Altres zones de vianants

Circulació restringida
al veïnat del carrer

Una sola direcció

Dues direccions

Circulació prohibida excepte 
per a guals o canvi de sentit

Direcció prohibida


