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La Volta Ciclista a Catalunya 2018 arriba a la 

Molina  

 

 La prova se celebra del 19 al 25 de març i passa per l’estació de La 

Molina avui dijous 22 de març 

 A causa de les condicions meteorològiques la tercera etapa, que feia 

cima a l’estació de Vallter 2000, va acabar a Camprodón  

 
Una temporada més, la Volta Ciclista a Catalunya visita les estacions del Grup FGC. La 

prova, que consta de 7 etapes i es disputarà del dilluns 19 al diumenge 25, mostra totes 

les virtuts de Catalunya, recorrent més de 150 municipis ubicats tant al mar com a la 

muntanya. Es tracta, a més, de la tercera competició per etapes més antiga del món per 

número d’edicions disputades, un total de 98. Any rere any, la cita atrau alguns dels millors 

ciclistes d’arreu del món.  

 

En un principi, la Volta també feia cima a l’estació de Vallter ahir dimecres 21 de març, al 

final de la tercera etapa, però a causa de les condicions meteorològiques, finalment, l’etapa 

va acabar al municipi de Camprodon. 

 

La Volta arribarà a La Molina avui dijous 22 de març i serà la meta de la quarta etapa, la 

qual consta de 170 quilòmetres. L’estació degana dels esports d’hivern a tot l’estat forma 

part del municipi d’Alp. L’hora d’arribada a La Molina podrà variar depenent del ritme de la 

cursa però s’estima que els ciclistes faran cima en les següents franges horàries:  

 

Hora d’arribada prevista - Velocitat mitjana (km/h):                34         36        38 
Llanars – La Molina (Etapa de 170,800 km)                       17:16     16:59     16:44 
 

Per tal d’evitar problemes per accedir a la meta, s’aconsella anar-hi, com a mínim, 1 hora i 

mitja abans de l’hora prevista. Els horaris, tot i ser els oficials, poden variar fins a un quart 

d’hora amunt o avall, en funció de l’evolució de la pròpia etapa. La cursa s’emetrà a 190 

països del món.  

 

Per a més informació: www.vallter2000.cat | www.lamolina.cat  
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http://www.vallter2000.cat/
http://www.lamolina.cat/

