
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
                                                           
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTES GENERALS 

 
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA  

  
11 DE SETEMBRE 

PREVIS DIA10 
NETEJA D’ESPAI CAMÍ VELL DE L’ARRABASSADA 
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Àrea de Seguretat Ciutadana i Territori 
Guàrdia Urbana 
 Divisió de Planificació 
Unitat de Planificació d’Operacions 

 
� DATES DE CELEBRACIÓ:  11 de setembre de 2013 
 
 
� ORGANITZACIÓ:   Ajuntament de Tarragona 
 
 
RECORREGUT:     Passeig Marítim Rafael de Casanovas. 
                                Jardins del Camp de Mart. 
                                Rambla Nova davant del Teatre Metropol. 
 
SENYALITZACIÓ:    
6 senyals de prohibició en Camí Vell de l’Arrabassada de les 22:00h del dia 10 a les 
22:00h del dia 11 de setembre  
3 tanques al pont d’Armes 
3 tanques passeig marítim amb Camí vell de l’Arrabassada 
2 tanques al Camí vell de l’Arrabassada amb carrer Antoni Company i Fernández de 
Córdoba 
3 tanques passeig Marítim amb Carles Babot Buixeda (dels cossis) 
 
� COMESES PRÈVIES:  
 (La Brigada Municipal restarà efectuant  treballs en el monument Rafael de 
Casanoves el dia 10/09 durant tot el torn de matí) 
Rondes aleatòries per els Jardins del Camp de Mart 
� A l’entrada de servei del  torn de tarda del dia 10 la grua GP·3 col·locarà cons en el 
Camí Vell de l’Arrabassada juntament amb la Baixada Peixateries. 
� La dotació del Torn de Nit efectuarà durant el curs de la jornada la neteja d’espai al 
Camí Vell de l’Arrabassada amb motiu de la Ofrena Floral de la Diada al Monument a 
Rafael Casanova del dia 11 de setembre. 
� Continuació per part del Torn del Matí de la comprovació de la neteja d’espai al 
Camí Vell de l’Arrabassada. 
� E.M.T.: A les 08:00 hores es desviarà la línia 9 de l’E.M.T. fins a les 11:30 hores 
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Àrea de Seguretat Ciutadana i Territori 
Guàrdia Urbana 
 Divisió de Planificació 
Unitat de Planificació d’Operacions 

 

DIMARTS, 10 DE SETEMBRE 
TORN DE MATI 
HORA INSTRUCCIONS 
07:00 La brigada municipal començarà la neteja i condicionament de l’espai del 

monument de Rafael de Casanovas i Salvador Allende per les ofrenes 
florals. 

07:00 El Cap de torn deixarà un vehicle policial estacionat davant del monument 
de Rafael de Casanovas per Vigilància en prevenció de possibles actes 
vandàlics, i cada canvi de torn  canviarà el vehicle fins al torn de nit. A 
partir d'aquest moment ja estarà designada una dotació fixa fins als actes 
del dimarts 11 de setembre. 

 
TORN DE TARDA 
HORA INSTRUCCIONS 
De 14:30 
a 22:00 

Vigilància en prevenció de possibles 
actes vandàlics al monument Rafael de 
Casanovas + vigilància i control del 
camí Vell de l’Arrabassada 
 

La dotació assignada en el Torn 
de tardat restarà en el lloc del 
monument Rafael de Casanovas 
per evitar possibles actes 
vandàlics, esperaran el relleu del 
Torn de Nit. 

15:00 Com a complement de la senyalització de prohibit estacionar, la grua de 
servei GP-3 distribuirà cons al llarg del camí vell de l’Arrabassada per tal 
que els vehicles es retirin del circuit alternatiu que s’habilitarà el dimarts al 
matí. 

 
TORN DE NIT 
HORA INSTRUCCIONS 
De 22:00 
      a 
  03:00 

Celebració acte Diada de Catalunya en la Pl. Abad Oliva de 
Sant Salvador. 
Havaneres i Ron Cremat i Coca. 
Organitzat : ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT 
SALVADOR  
 

 
 
Rondes 
aleatòries 
 

De 22:00 
a 07:00 

Presencia  dotació del torn de nit que farà Vigilància en prevenció de 
possibles actes vandàlics al monument Rafael de Casanovas i seguiment 
dels cons fins a la retirada de vehicles a partir de les 24:00 de la reserva 
d’espai al Camí Vell de l’Arrabassada. 

De 22:00 
      a 
  03:00 

Celebració acte Diada de Catalunya en la Pl. Abad Oliva de 
Sant Salvador. 
Havaneres i Ron Cremat i Coca. 
Organitzat : ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT SALVADOR  

 
 
Rondes 
aleatòries 
 

23:30 Marxa de torxes des de plaça de la Font – Cos del Bou – 
Sant Oleguer – Rambla Vella – Via Augusta – passeig 
Marítim – monument a Rafael de Casanovas i homenatge. 
Assistència estima per l’organització unes 500 pax 

Veure O. S. 
Diària 

 
DIMECRES , 11 DE SETEMBRE 
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Àrea de Seguretat Ciutadana i Territori 
Guàrdia Urbana 
 Divisió de Planificació 
Unitat de Planificació d’Operacions 

TORN DE MATI 
HORA ACTE 

INSTRUCCIONS 
07:00 Dispositiu per cobrir el servei dels actes de 11 de setembre: 

1 caporal i 4 agents 
07.00 Comprovació de la reserva d’espai al 

Camí Vell de l’Arrabassada que s’ha 
efectuat en la matinada amb motiu de 
la Ofrena Floral de la Diada al 
Monument a Rafael Casanova. 
Vigilància en prevenció de possibles 
actes vandàlics al monument Rafael 
de Casanovas 

   
 Comprovaran que el Camí Vell de 

l’Arrabassada es troba neta de 
vehicles, retirant el cons a l’entrada 

de servei de la grua del matí i 
efectuarà vigilància al monument 

Rafael de Casanovas. 
ATENCIÓ ELS CONS S’HAN DE 
TORNAR A REPARTIR A LES 
ROTONDES DE VIA CATALANA. 
VEURE FULL DE REPARTIMENT. 

09:30 Una dotació de UPA i altre de USC s’afegirà al dispositiu efectuant servei de 
protecció d’Autoritats. 

10:00 Passeig Marítim Rafael Casanova. 
Ofrena Floral de l a Diada al Monument 
a Rafael Casanova . Durant l’acte es 
cantaran “Els Segadors”, himne nacional 
de Catalunya. 
 

A partir de les 09:30 hores:  
es tallarà el trànsit del passeig 
marítim Rafael Casanova ambdós 
sentits de circulació, a l’altura del 
pont d’armes i del camí de 
l’Arrabassada i/o carrer Carles 
Babot . 

11:30 Jardins del Camp de Mart.  Ofrena floral 
al monument a Salvador Allende , qui 
fou president de Xile.   

Presencia del dispositiu 

12:30 Pla de la Seu.  Castells, torres i pilars  
Es reserven dues places en les Coques 
per les ambulàncies. 

Es farà càrrec la UPA i el 
dispositiu de la Cercavila. 

12:30 Les dotacions de control d’accessos 
(trànsit) i la de USC del passeig marítim 
es dedicarà a patrullar pel recorregut de 
la via catalana.  
 

Veure dossier Via Catalana.  
Fer dues o tres sectors de 
vigilància d’acord amb el dossier: 
Sector Via Augusta 
Sector Centre  
Sector carretera de València 

 
TORN DE TARDA 
HORA ACTE INSTRUCCIONS 
 
 
De 19:00 
      a 
  21:00 

Celebració acte Diada de Catalunya en la Pl. 
del Centre Cívic de Torreforta. 
Havaneres i Ron Cremat i Coca. 
Organitzat : ASSOCIACIÓ PROGRESISTA 
DE TORREFORTA,  

rondes aleatòries 
NO ESTA CONFIRMAT. 

 


