
Bicicletada i 
Festa de la Bicicleta 

 
 

Informació general 
 
 
Data: Diumenge 24 de març 
 
Horari:  
Bicicletada: De 10.00 a 11.50 hores (temps màxim limitat). 
Festa de la bicicleta: De 10 a 14.30 hores. 
 
 
Bicicletada 
 
Concentració: Aragó, entre pg. Sant Joan i Sicília. 
Sortida: Aragó – Pg. Sant Joan 
Itinerari: Aragó – Tarragona (costat Besòs) – pl. Espanya (costat Besòs, en sentit 
contrari a la circulació) – av. Paral·lel (calçada Besòs, en sentit contrari a la circulació) 
– Floridablanca – Ronda Sant Antoni (calçada Besòs) – pl. Universitat (costat mar) – 
Pelai – pl. Catalunya – Fontanella – pl. Urquinaona – Trafalgar – pg. Lluís Companys 
(calçada Llobregat) – Comerç – Picasso– Pujades (costat mar) – Marina (calçada 
Llobregat) – gir de 180º a l’alçada d’av. Icària  – Marina (calçada Besòs) – Pallars – 
Badajoz –  Almogàvers –  Roger de Flor – av. Vilanova. 
 
Arribada: l’arc que marca el fi de recorregut estarà col·locat a l’av. Vilanova, entre 
Roger de Flor i pg. Lluís Companys. Una vegada els participants han sobrepassat l’arc 
d’arribada continuen per la zona de dissolució. 

 
Festa de la Bicicleta 
 
Lloc: pg. Lluis Companys, andana central. 
 

Mobilitat 
 
Diumenge, 24 de març 
 
A les 09.30 hores, tall del pg. Sant Joan, entre Consell de Cent i València.  
 
A les 07.00 hores, tall de trànsit al pg. Lluís Companys (costat Llobregat), des de 
Comerç a Pujades.  
 
A les 09.30 hores es talla el trànsit de l’av. Vilanova entre Roger de Flor i pg. Sant 
Joan. 
 
A les 10.00 hores es procedeix al tall de trànsit de la calçada Besòs de Lluís 
Companys. 
 
Està previst la normalització del trànsit a partir de les 14.30 hores 
 
 
 
 



Es prohibeix la circulació de vehicles a totes les vies del recorregut durant la celebració 
de la bicicletada 
  
Principals desviaments 
 
Via Laietana 

Es talla el sentit ascendent des de totes les transversals, permetent únicament la 
circulació descendent en sentit cap a pl. Antonio López. 
 
La Rambla 

Es talla el sentit ascendent a l’altura de Josep Anselm Clavé. El trànsit residual es 
desviarà a Canuda. 
 
Pg. Picasso  

Es talla el sentit ascendent permetent únicament la circulació descendent. 
 
 
Aragó i pg. Sant Joan 

Es talla la circulació d’Aragó, entre av. Diagonal i pg. Sant Joan. En cas de que la 
concentració de la sortida afecti al pg. Sant Joan, es tallarà el passeig a l’altura de 
Consell de Cent i de València. 
 
Posteriorment, segons la situació dels participants a la passejada, el trànsit de vehicles 
del c. Aragó es desviarà per l’av. Roma. 
 
Tarragona 

Es talla la circulació de Tarragona, entre València i pl. Espanya. 
 
Balmes 

Es desvia la circulació cap al carrer València. 
 
Av. Paral·lel 

Es talla la circulació del sentit ascendent d’av. Paral·lel, entre Vilamarí i pl. Espanya, 
desviant el trànsit cap al c. Lleida. 
 
Marina 

Es talla la circulació des de l’av. Icària a Almogàvers. 
 
Almogàvers 

Es talla la circulació des de Ciutat de Granada a pg. Lluís Companys  
 
 
Accés Tanatori Sancho d’Àvila 
 
Durant la passejada els vehicles que utilitzin aquest pàrquing entraran i sortiran des 
del carrer Zamora. Per facilitar aquesta maniobra, l’organització de la passejada 
habilitarà el carril Bus d’Almogàvers entre el gual del Tanatori i el carrer Zamora amb 
tanques, cinta i els elements necessaris. 


