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� Nota de premsa � 
                                                                  08/11/2013 

 
 

Dispositiu especial amb motiu de 
la 19a Pedalada Barcelona-Sitges 
 
 
La prova ciclista se celebra el matí de diumenge 10 de novembre i 
transcorre per un tram de 38 km entre Barcelona i Sitges  

 
L’SCT demana que s’adeqüi la mobilitat als horaris del pas 
d’aquesta prova esportiva  

 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra estableixen un dispositiu especial de trànsit el pròxim 10 de 
novembre amb motiu del pas de la 19a edició de la Pedalada Barcelona-
Sitges. Enguany, aquesta prova esportiva aplegarà uns 2.500 participants i es  
desenvoluparà al llarg de 38 km de recorregut, amb uns 180 metres de 
desnivell, afectant els municipis de Barcelona, el Prat de Llobregat, Viladecans, 
Gavà, Castelldefels i Sitges (veure l’Annex del final de tot amb el recorregut de 
la prova). La sortida tindrà lloc cap a les 10.00 h del matí a la Plaça Porta Firal 
de Barcelona (confluència del Passeig de la Zona Franca i el Carrer del Foc) i 
l’arribada serà cap a les 11.45 h al municipi de Sitges.  
 
A través del dispositiu, s’adoptaran un seguit de mesures de regulació i 
ordenació del trànsit amb l’objectiu de minimitzar les possibles afectacions 
en la mobilitat i també per garantir el bon desenvolupament de l’esdeveniment 
esportiu i la seguretat dels participants, espectadors i usuaris de la xarxa viària:   
 
 
MESURES D’ORDENACIÓ I REGULACIÓ DE TRÀNSIT   
 
L’SCT, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, establirà unes mesures 
d’ordenació i regulació del trànsit: 
 
MESURES ESPECIALS DE CIRCULACIÓ, ORDENACIÓ I REGULACIÓ DE 
TRÀNSIT AMB MOTIU DEL PAS DE LA 19A PEDALADA BARCELONA-
SITGES 
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VIES TRAM DE RECORREGUT 

HORA 

DISPOSICIÓ 

MESURES 

C-32 
Sortida 

44 

Es tancarà la sortida 44 (Castelldefels Sud) en sentit 
Tarragona de la C-32. Els vehicles que circulen en 
sentit sud per aquesta autopista no podran agafar 
aquesta sortida.  

 
 

10.00 

C-32 
Sortida 

42 

Mentre passi el comboi de participants per la 
carretera C-246 i fins al pas del darrer participant, es 
retindrà la circulació que des del punt quilomètric 
42,250 de l’autopista C-32 pretengui accedir a les 
costes i/o Port Ginesta. Per minimitzar al màxim les 
retencions i la conseqüent afectació al tronc de 
l’autopista en sentit Sitges, l’abalisament amb cons 
permetrà la disposició dels vehicles en paral·lel. 

 
 

10.00 

 
Convé destacar que des de demà dissabte el Servei Català de Trànsit 
informarà i senyalitzarà aquestes restriccions a través dels panells de 
missatgeria variable disposats a les vies de les zones afectades per 
aquestes mesures especials. En concret, a l’A-2, la C-31 i la C-32.  
 
 
DISPOSITIU DE TRÀNSIT DELS MOSSOS D’ESQUADRA  

 
La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, en concret l’Àrea Regional de 
Trànsit Metropolitana Sud, activarà un total de 23 efectius entre les 07.30 h del 
matí i les 13.30 h. Aquests vetllaran per garantir la seguretat i la mobilitat durant 
el desenvolupament de la cursa, tant dels propis participants com de la resta 
d’usuaris de la xarxa viària catalana.  
 
 
INFORMACIÓ I CONSELLS DE CARA ALS USUARIS 
 
Els usuaris que circulin pel tram afectat per la prova esportiva han de seguir en 
tot moment les indicacions dels agents dels Mossos d’Esquadra operatius i del 
personal autoritzat de la prova esportiva. 
 
D’altra banda les afectacions viàries de la 19a Pedalada Barcelona-Sitges 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. 
 
 



 

 
 

Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) al telèfon gratuït        
900 100 268 i al web victimestransit.gencat.cat 
 

3

ANNEX. RECORREGUT DE LA PEDALADA BARCELONA-SITGES  
 
http://www.mapmyride.com/routes/fullscreen/214081467/ 

  

   
Horari km. 

BARCELONA   10:00 0 

 

Plaça Porta Firal (confluència 

Carrer del Foc i Passeig de la Zona Franca)  
10:00 0 

 
Passeig de la Zona Franca 

 
10:01 0 

 
Carrer A 

 
10:06 1,5 

 
Carrer 6 

 
10:16 4,3 

EL PRAT DE LLOBREGAT   10:23 6,1 

 
Mercabarna/Pont sobre riu Llobregat 

 
10:23 6,1 

 
Avinguda de l'Onze de Setembre B-250a 10:26 6,8 

 
Avinguda de l'Onze de Setembre B-250 10:30 7,9 

 
Pont sobre carretera C-32B 

 
10:35 9,2 

 

Carrers exteriors aeroport: Alta Ribagorça, 

Av.Garrigues, Alt Camp, Jules Verne, Marconi  
10:37 9,9 

VILADECANS   10:44 12,2 

 
Rotonda sota C-31 B-204 10:44 12,2 

 
Carretera B-204 B-204 10:45 12,3 

 
Rotonda recte B-210 B-210 10:50 14,7 

 
Carretera B-210 B-210 10:51 14,9 

GAVÀ   10:56 16,8 

 
Carretera B-210 B-210 10:56 16,8 

 
Rotonda dreta pk 2,50 

 
10:58 17,2 

 
Camí dels Joncs 

 
10:58 17,3 

 
Cruïlla esquerra Carretera C-245 C-245 11:00 18,1 

CASTELLDEFELS   11:00 18,1 

 
Avinguda de la Constitució C-245 11:03 19 

 
Avinguda de la Constitució C-246 11:07 22 

SITGES   11:08 22,4 

 
Peu de Costes C-31 11:08 22,4 

 
Garraf C-31 

 
28 

 
Carrer de la Creu Roja 

 
11:45 38 

 
(Urbanització La Llevantina) 

   
 


