
 

 

 

 

GRAN PREMI C
 

Data 
Diumenge, 17 de març de 201
 
Afectació horària 
Torn matí 
 
Àmbit territorial 
Ronda del Sud, camí de Cal Mones i B
 
Dades de caràcter general
El diumenge, 17 de març
prova ciclista “Gran Premi Copa Primavera”. 
les 09:00 i finalitzaran a les 1
la Ronda del Sud, la B
participaran entre 100 i 140 ciclistes federats.
 
Dades de caràcter específic
Ateses les característiques
detallades a la següent graella:
 
 
Plànol del circuit  
 

 

GRAN PREMI COPA PRIMAVERA 

de 2019 

, camí de Cal Mones i B-203 

Dades de caràcter general 
març, l’Agrupació Ciclista El Prat, organitzarà 

prova ciclista “Gran Premi Copa Primavera”.  Les activitats s’iniciaran a 
aran a les 13:00 hores, fent un recorregut 
, la B-203 i el camí de Cal Mones. S’estima que 

participaran entre 100 i 140 ciclistes federats. 

Dades de caràcter específic 
Ateses les característiques de l’activitat caldrà seguir les instruccions 
detallades a la següent graella: 

POLICIA LOCAL 
Prefectura 

C. Riu Llobregat, 2-4 

El Prat de Llobregat 08820 

Tel: 93.478.72.72 

CE: policialocal@elprat.cat 

 

, organitzarà la 
Les activitats s’iniciaran a 

0 hores, fent un recorregut tancat per 
S’estima que 

seguir les instruccions 



 

 

 
 
 
 
Afectacions sobre el trànsit
Entre les 09:00 i les 13:00 hores estarà tallat el pas de vehicles per la 
B-203 a l’alçada del Parc Nou en direcció platja. Per 
a la platja com a la terminal corporativa
carrer Carretera de la platja
comunicades al Depar
companyies de transport públic que puguin
 

Afectacions sobre el trànsit 
:00 hores estarà tallat el pas de vehicles per la 

203 a l’alçada del Parc Nou en direcció platja. Per poder arribar
a la platja com a la terminal corporativa, caldrà fer-ho per l’accés del 
carrer Carretera de la platja. Totes les afectaci
comunicades al Departament de Mobilitat i traslladades a les 
companyies de transport públic que puguin resultar afectades.

POLICIA LOCAL 
Prefectura 

C. Riu Llobregat, 2-4 

El Prat de Llobregat 08820 

Tel: 93.478.72.72 

CE: policialocal@elprat.cat 

 

:00 hores estarà tallat el pas de vehicles per la 
poder arribar, tant 
ho per l’accés del 

Totes les afectacions resten 
tament de Mobilitat i traslladades a les 

resultar afectades. 


