
Afectacions al trànsit per la Cycling Week Barcelona 2020 
 

El club Esportiu Bike Catalunya, amb la col·laboració de l’Institut Barcelona Esports 

(IBE), organitza la Cycling Week Barcelona 2020 que engloba les proves 

internacionals Down Urban Barcelona i Eliminator. 

 
Àmbit territorial 
 

Districte de Sants – Montjuïc. 

 
Data i horari 
 

Dissabte 14 de novembre, de les 09.00 a les 18.00 hores. 

 
Informació 
 

Aquesta activitat consta de dues proves: 

 

- Descens internacional: descens pels trams d’escales de l’Eix Monumental amb 
sortida a l’av. de l’Estadi i final a la pl. Carles Buïgas. 

 

- Dual Slalom: prova d’eliminació per parelles al mateix circuït, en un tram reduït, 
amb sortida al Mirador del Palau Nacional i final a la pl. Carles Buïgas. 

 
Prohibició d’estacionaments 
 

Es prohibeix l’estacionament de vehicles, de les 15.00 hores del dilluns 9 i fins a les 

23.00 hores del diumenge 15 de novembre, a: 

- Pl. Josep Puig i Cadafalch (tota la plaça). 
 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclòs motos en vorera), de les 06.00 hores 
del divendres 13 i fins a les 23.00 hores del dissabte 14 de novembre, a: 
 

- Pl. Carles Buïgas (zona de terra que envolta el pavelló d’Itàlia). 
 

Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclòs motos en vorera), de les 06.00 hores i 

fins a les 14.00 hores del dissabte 14 de novembre, a: 

- Av. de l’Estadi (costat muntanya), entre pg. Olímpic i l’esplanada ubicada just 
enfront del gual d’accés a l’Anella Olímpica (entre les Piscines Picornell i el Jardí 
d’Aclimatació). 

 

  



Mobilitat 

Talls de trànsit av. Muntanyans i Mirador del Palau Nacional 

Des de les 08.30 i fins a les 14.00 hores del dissabte 14 de novembre, es prohibeix 

l’accés de vehicles a l’av. Muntanyans, entre el pg. Santa Madrona / Mirador del Palau 

Nacional i l’esplanada dels estacionaments esglaonats del Palau Nacional. 

Els vehicles podran accedir a la zona d’estacionaments esglaonats per la pl. Sant Jordi 

/ av. Muntanyans. 

Encreuament de l’itinerari 

 
Per tal de permetre el pas dels vianants d’una banda a l’altra de les zones per on 
discorre la cursa, l’organització estableix dos ponts: un al Mirador del Palau Nacional i 
l’altre al pg. Jean de Forestier. El recorregut de la competició és per la part superior 
dels ponts i els vianants podran travessar per sota, a nivell de carrer. 
 


