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Per accedir a la Jornada des de Barcelona:
Zona d'activitats
1-Venir per l'A2 direcció Igualada/LLeida i agafar la sortida 557(Òdena/Aeròdrom).
Espai
Cívic Centre
2-Trencar a la dreta direcció Igualada tot creuant el Plà de les Gavarreres per la BV-1106.
C/ de la Trinitat 12
3-Un cop creuat el plà, trencar a la dreta direcció Igualada.
Igualada
4-Davant la gasolinera entrar a la rotonda i agafar la sortida direcció Igualada Centre C-244.
5-Un cop al semàfor girar a l'esquerra tot agafant una petita pujada.
6- Girar a la dreta (abans de creuar la via del tren) i agafar el Passeig Verdaguer. Buscar aparcament al voltant del l'inici del Passeig
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Per accedir a la Jornada des de Manresa:
1-Venir per la C-15 direcció Vilafranca/Tarragona i agafar el carril dret sortida direcció Igualada/Castellolí.
2-Un cop agafada la sortida s'arriba a una rotonda. Cal agafar la primera sortida (direcció Igualada) i ja posicionar-se al carril dret.
3-Continuar pel carril dret tot sortint per la dreta direcció Igualada centre.Un cop a la rotonda altre cop primera sortida direcció igualada centre.
4-Creuar tot el polígon Industrial .
5-Davant la gasolinera entrar a la rotonda i agafar la sortida direcció Igualada Centre C-244.
6-Un cop al semàfor girar a l'esquerra tot agafant una petita pujada.
7- Girar a la dreta (abans de creuar la via del tren) i agafar el Passeig Verdaguer. Buscar aparcament al voltant del l'inici del Passeig
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Per accedir a la Jornada des de LLeida:
1-Venir per l'A2 direcció Barcelona i agafar la sortida 549 (Igualada/Jorba/St Genís) i continuar pel carril direcció Igualada.
2-Continuar recte pel voral de l'autovia fins arribar a una rotonda .Agafar la segona sortida tot continuant recte direcció Igualada centre.
3-Continuar recte creuant totes les rotondes per tota l'avinguda (Antiga N-II). Passar pel costat de l'Hospital d'Igualada
4-Un cop deixat a l'esquerra l'Hospital, serà necessari creuar recte una altra rotonda i seguir recte.
5-Continuar 500m fins la última rotonda i girar a la dreta tot baixant el carrer Lleida.
6-Un cop arribat al Passeig caldrà buscar aparcament.
*Una opció alternativa és entrar a Igualada per la sortida 557 (Òdena/Aeròdrom) i fer el mateix recorregut que les persones provinents de Barcelona.

