
 

 

 
Volta Ciclista a Catalunya 

  
La 7a i ultima etapa de la Volta ciclista a Catalunya té un recorregut de 143,1 km, amb 
inici i final a Barcelona. 
 
Surt de l’av. Reina Maria Cristina i discorre, en itinerari neutralitzat, per diferents carrers 
fins a sortir del terme municipal pel c. Collblanc. Al terme municipal de l’Hospitalet de 
Llobregat s’inicia l’itinerari competitiu. A la tornada, entra a Barcelona procedent de 
l’Hospitalet de Llobregat  per la Plaça Cerdà. Des d’aquí es dirigeix per la Gran Via Corts 
Catalanes al parc de Montjuïc, lloc on finalitza després de fer 8 voltes a un circuit de 
6,150 km. 
 
Dins del marc de la Volta ciclista, es celebren diverses curses que discorren íntegrament 
per un circuït pel Parc de Montjuïc, en les categories júniors masculins i fèmines, Elits i 
Sub23. 
 
 

Data i horaris 
 
Diumenge 31 de març, a les 10.50 hores (sortida neutralitzada 7a etapa Volta ciclista a 
Catalunya). 
 
Diumenge 31 de març, a les 11.25 hores (inici curses categories júniors masculins i 
fèmines, Elits i Sub23). 
 
 

Itineraris per Barcelona 
 

Curses categories júniors masculins i fèmines, Elits i Sub23 

Circuït pel parc de Montjuïc 

Av. Rius i Taulet – c. Guàrdia Urbana – pg. Santa Madrona – av. de l’Estadi – pl. Sant 
Jordi – av. Francesc Ferrer i Guàrdia – av. Rius i Taulet. 

 
 

Cursa professionals (7a etapa Volta ciclista a Catalunya) 

Sortida neutralitzada 

Av. Reina Maria Cristina – pl. Espanya – c. Creu Coberta – c. Sants (entre Arizala i 
Riera Blanca en sentit contrari) – Riera Blanca (calçada Besòs) – trav. de Les Corts – 
c. Collblanc – terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat (a partir d'aquest punt finalitza 
la sortida neutralitzada i s'inicia l'etapa en línia). 
 
 
Tornada / entrada a Barcelona (Itinerari en línia) 

Procedents de l’Hospitalet per la C-31 – Gran Via Corts Catalanes – pl. Cerdà (pas 
inferior) – Gran Via Corts Catalanes (calçada central costat mar) – accés al lateral mar de 
Gran Via Corts Catalanes entre Sant Germà i Mèxic – Gran Via Corts Catalanes (calçada 
lateral mar) – pl. Espanya, costat Llobregat / mar – av. Reina Maria Cristina – av. Rius i 
Taulet – inici circuit. 
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Circuït pel parc de Montjuïc (8 voltes) 

Av. Rius i Taulet – c. Guàrdia Urbana – pg. Santa Madrona – av. de l’Estadi – c. Vivers – 
c. Tres Pins – Doctor Font i Quer – c. Can Valero (m) – pg. del Migdia (m) – pg. Olímpic 
– av. de l’Estadi – pl. Sant Jordi – av. Francesc Ferrer i Guàrdia – av. Rius i Taulet. 

(m) En el cas de condicions meteorològiques molt adverses, l’organització podria decidir 
retallar el recorregut i ometre el pas per aquestes vies. 
 
 

Cronològic 
 
 
Diumenge 31 
 

Hora Lloc Activitat 

07.00 h. Av. Rius i Taulet Tall de trànsit de la zona de meta 

08.00 h. 
Zona sortida 
Av. Reina M. Cristina 

Tancament al trànsit  

Comença arribada cotxes organització 

10.30 h. 
Itinerari sortida 
neutralitzada cursa 
professionals 

Aïllament total al trànsit  

10.50 h. 
Av. Reina Maria Cristina Sortida neutralitzada cursa professionals 

Circuït parc Montjuïc Aïllament al trànsit circuit cursa júniors 

11.25 h. Circuït per Montjuïc Sortida cursa júniors 

12.48 h. Pl. Cerdà, pas inferior Entrada en terme municipal cursa professionals 

12.52 h. 
Av. Rius i Taulet (meta) 

1r pas per línia de meta cursa professionals 

14.05 h. 
Final d’etapa, i lliurament de premis a ciclistes 
professionals i primers classificats júniors 

15.00 h. 
Zona de sortida/arribada 

Inici desmuntatge instal·lacions 

17.00 h. Final desmuntatge instal·lacions 

 
 

Zona de sortida i zona de meta 

 
A les 07.00 hores de diumenge, per tal d’iniciar els muntatges de la zona de meta, es talla 
al trànsit l’av. Rius i Taulet, entre av. Reina Maria Cristina i el c. Guàrdia Urbana. 
 
A les 08.00 hores, es talla també l’av. Reina Maria Cristina i l’av. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, entre c. Mèxic i l’av. Reina Maria Cristina. 
 
Una vegada completades les 8 voltes al circuït i absentats tots els vehicles que composen 
la caravana de la Volta, es procedirà al desmuntatge de les instal·lacions de l’arribada. Es 
preveu l’obertura al trànsit sobre les 17.00 hores. 
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Prohibició d’estacionaments 
 
 Es prohibeix l’estacionament de vehicles, de les 12.00 hores de dissabte 30 fins a les 
18.00 hores del diumenge 31 de març, a: 

− Av. Reina Maria Cristina, ambdós costats (tota la seva extensió). 

− Av. Rius i Taulet, ambdós costats, entre av. Reina Maria Cristina i c. Guàrdia Urbana. 

− Vivers (costat mar), entre av. de l’Estadi i Tres Pins. 

− C. Tres Pins (costat mar), entre Vivers i Doctor Font i Quer. 
 

 

Es prohibeix l’estacionament de vehicles, de les 00.00 fins a les 15.00 hores del 
diumenge 31 de març, a: 

− C. Guàrdia Urbana (ambdós costats), entre av. Rius i Taulet i pg. Santa Madrona. 

− Pg. Santa Madrona (ambdós costats), entre Guàrdia Urbana i pg. Exposició. 

− Av. de l’Estadi, ambdós costats, entre pl. Sant Jordi i pg. Santa Madrona. 

− Doctor Font i Quer (ambdós costats), entre Tres Pins i Can Valero. 

− Can Valero (ambdós costats), entre Doctor Font i Quer i pg. del Migdia. 

− Pg. del Migdia (ambdós costats), entre Can Valero i Foc. 

− Pg. Olímpic (ambdós costats), entre pg. del Migdia i l'av. de l'Estadi. 

− Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat mar), des del vial d’accés al Mies van der Rohe 
fins a l'av. Reina Maria Cristina. 

 
 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles, de les 00.00 fins a les 15.00 hores del 
diumenge 31 de març, a: 
 

− Joaquim Blume, costat mar, de c. Guàrdia Urbana a Lleida. 

− Pl. Carles Buigas (perímetre del costat muntanya i Besòs del pavelló d’Itàlia). 
 
 

 

Mobilitat 
 
Tancament dels circuits pel parc de Montjuïc 
 
Abans de les 10.00 hores, cal assegurar que no queda cap vehicle estacionat a les vies 
que conformen el circuit pel parc de Montjuïc, tant el que afecta a les curses júniors com 
al professional. 
 
 
Sortida neutralitzada 7a etapa 
 
La sortida neutralitzada, a les 10.50 hores, s’efectua amb tot el pilot agrupat, sense 
caravana publicitària i únicament amb l’acompanyament dels vehicles d’organització i 2/3 
cotxes de suport de cada equip. 
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Gran Via CC, de sortida túnel pl. Cerdà a entrada túnel pl. Espanya 
 
Es dividirà la calçada per sobre de la doble línia continua. Aquesta subdivisió es durà a 
terme per l’organització, amb cons, restant finalitzada abans de les 12.00 hores. 
(Divisió amb cons, col·locats i retirats per l’organització). 
 
Fins al pas de les primeres banderes grogues, es deixarà lliure per a la circulació de 
vehicles el costat muntanya de la calçada central. 
 
 
També es tallarà l’accés al lateral mar de Gran Via CC a la pl. Cerdà i totes les 
incorporacions d’ambdós laterals a la calçada central. El trànsit residual del lateral mar es 
desviarà pel c. Santa Dorotea. 
 
La cursa s’incorporarà al lateral mar de Gran Via CC per la calçada d’incorporació del 
trànsit general (no la del bus - taxi) que hi ha entre Sant Germà i Mèxic. Des d’aquest 
punt continuarà cap a la pl. Espanya, lloc des d’on accedirà al parc de Montjuïc. 
 
Pl. Espanya 
 
Es dividirà la calçada costat mar de pl. Espanya, entre Gran Via de les Corts Catalanes 
(lateral mar) i l’av. Reina Maria Cristina, deixant dos carrils, costat centre plaça, lliures per 
a la circulació de vehicles. 
 
La divisió de la calçada de pl. Espanya es durà a terme per l’organització, amb cons, 
restant finalitzada abans de les 12.00 hores. 
 


