Ajuntament de Mataró

AFECTACIONS AL TRÀNSIT EL DIA 3 DE DESEMBRE DEL 2017,
201
AMB MOTIU DE LA 20aa MITJA MARATÓ
Diumenge 3 de desembre,
desembre es celebrarà la 20a Mitja Marató de Mataró..
El recorregut de la Mitja Marató és: carrer de Sant Cugat (9.30 h), avinguda de Lluís Companys,
passeig de Ramon Berenguer III, avinguda de Josep Puig i Cadafalch, carretera d’Argentona CC
1415c, ronda de Josep Tarradellas, ronda del Cros, camí del Mig, plaça de Manuel Serra i
Xifra, ronda d’O’Donnell, plaça de Granollers, camí de la Geganta, plaça d’Espanya, ronda
d’Alfons X el Savi, carrer de Pacheco, carrer d’Herrera, carrer de Puigblach, carrer de la Coma,
Muralla dels Genovesos, la Riera, baixada de Santa Anna, camí Ral, ronda de Joan d’Àustria,
passeig del Callao-Passeig
Passeig Marítim, avinguda d’Ernest Lluch, Porta Laietana, carretera N-IIN
avinguda del Maresme direcció Girona fins a la rotonda de l'Experience i tornada per la N-IIN
avinguda del Maresme direcció Barcelona, carrer de Balançó
Balanç i Boter, carrer de Sant Valentí i
carrer de Sant Cugat.
El terç de Mitja Marató torna al
a carrer de Sant Cugat (arribada),, des del camí del Mig, pel carrer
de Pablo Iglesias.

Per aquest motiu:
Afectacions generals de la carretera N-II:
N
- La carretera N-II quedarà tallada a la circulació entre la Porta Laietana i el ramal Nord de la
Variant (rotonda de l’Experience km 649,6), entre les 7.00 i les 13.30 hores aproximadament.
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S’habilitarà
litarà un carril de circulació sentit Barcelona entre la ronda de Joan d’Àustria i la Porta
Laietana.
- Entre la rotonda d’Elisabet Cristina de Brunsvic i la Porta Laietana s’habilitarà un carril
d’accés, que estarà obert durant tota la celebració de la prova.
- L’aparcament de l’estació de Rodalies i de l’Espai l’Arquera quedarà sense sortida entre
les 7.000 i les 13.30 hores,
hores, pel que s’ha de preveure enretirar el vehicle estacionat prèviament al
tancament.
Afectacions generals a la ciutat:
- A les 5.00 h es tallarà el trànsit al carrer de Sant Cugat, entre el carrer de Sant Valentí i l’av.
de Lluís Companys. El trànsit es reobrirà a les 14.00 hores aproximadament,
aproximadament quan hagi
finalitzat la cursa.
- Entre les 9.45 hores i les 11.15 hores aproximadament, no es podrà circular pel Passeig
Marítim (entre Sant Simó i Ernest Lluch),
Lluch), ja que la cursa hi transcorre. Els accessos al Passeig
Marítim i al Port tindran els horaris següents:
- El Cargol i Ernest Lluch estaran tancats entre les 9.45 i les 11..15 hores.
- Sant Simó estarà tancat entre les 7.00 i les 13.30 hores.
recorregut, fins que passi la cursa, i ni tan sols es podrà creuar
- A les 9.00 h quedarà tallat tot el recorregut,
pel recorregut. No es podrà sortir dels garatges ni dels aparcaments dels vials afectats mentre
transcorri la cursa pel davant.
- La carretera d’Argentona C-1415c,
C 1415c, entre la pl. del Camí de Traià i la rotonda de l’enllaç amb
la C-60,
60, també quedarà tallada a les 9.30 hores,, i no es reobrirà fins que hagi passat la cursa
(aproximadament a les 10.30 h).
Afectacions aparcaments:
- Entre les 9.00 hores i fins que hagi passat la cursa (aproximadament a les 11.00 h), no es
podrà ni accedir ni sortir a l’aparcament subterrani de la Pl. de Granollers.
Granollers
- Entre les 9.00 h fins que hagi passat la cursa (aproximadament a les 11.00 h), no es podrà
accedir a l’aparcament del Parc Central,, i la única sortida serà per avinguda Corregiment
amunt.
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