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Dispositiu especial de trànsit amb 
motiu de la IX Marató del Mediterrani  
 
Aquest diumenge 20 d’octubre al matí es tallarà la sortida del 
canal Olímpic de l’autovia de Castelldefels o C-31 sud 
 
 
Amb l’objectiu de minimitzar possibles afectacions viàries aquest 
diumenge, 20 d’octubre, arran de la celebració de IX Marató del Mediterrani 
Castelledefels-Gavà-Castelldefels, el Servei Català de Trànsit (SCT), en 
col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, posarà en funcionament un 
dispositiu especial de trànsit. 

 
Les mesures especials de circulació, impulsades també per garantir la 
seguretat dels participants a la prova esportiva, consistiran a tallar la sortida 
del Canal Olímpic de l’autovia de Castelldefels (C-31 sud). D’aquesta 
manera s’anul·laran els girs a la dreta dels vehicles que circulin en direcció 
Tarragona als punts quilomètrics 108,8 (Gavà) i 182 (Castelldefels); pels 
vehicles que circulin en sentit Barcelona no podran girar al punt quilomètric 
181,9 (Castelldefels).  La restricció  començarà a les 08.30 hores i està previst 
que es mantingui fins al final de la prova, cap a les 11.30 hores. L’SCT 
instal·larà cartells verticals per tal d’informar els usuaris del tall d’aquesta 
sortida. 
 
Quan s’hagi de donar el tret de sortida de la cursa també es prohibirà, per un 
temps estimat de 15 minuts, l’accés a l’avinguda del Canal Olímpic des de 
l’autopista del Garraf o C-32 sud en direcció Barcelona. A més, els Mossos 
d’Esquadra regularan el trànsit a la rotonda ubicada al punt quilomètric 1,8 de 
la carretera B-210.  
 

Informació i consells 
 
Els usuaris que circulin pel tram afectat han de seguir en tot moment les 
indicacions dels agents dels Mossos d’Esquadra operatius. 
 
Les afectacions viàries derivades de l’acte es poden consultar a través del 012, 
del Twitter de l’SCT @transit, el web www.gencat.cat/transit i a través de les 
cròniques radiofòniques i televisives de diversos mitjans de comunicació. 


