Ajuntament de Mataró

AFECTACIONS AL TRÀNSIT PEL XX TRIATLÓ CIUTAT DE MATARÓ
Amb motiu de la celebració de la XX edició del Triatló “Ciutat de Mataró”, el diumenge 6 de
juny, es produiran les següents afectacions al trànsit i a la circulació de transports públics:
•

•
•

•
•

•

•

Entre les 6.00h i les 12.30h no serà permès de circular al Passeig Marítim, al tram comprès
entre el Cargol i Sant Simó (accés per la ronda Joan d’Àustria), i l’estacionament estarà
afectat en alguns trams des del dissabte 5 de juny. No es podrà accedir a la platja de Sant
Simó.
La carretera N-IIa quedarà tallada al trànsit entre la Rotonda del Rengle i la rotonda d’enllaç
nord amb la C-32 (anomenada de l’Experience), entre les 8.30h i les 11.30h. També
quedarà tallada al creuament dels vianants, que hauran d’utilitzar els passos subterranis.
L’únic accés al Port de Mataró serà pel Cargol, des del lateral de l’avinguda del Maresme
(carrer Sant Felicià) i l’única sortida serà pel Cargol i pels carrers de Jaume Balmes, Damià
Campeny i Carlo Federico Gravina fins el carrer de Lepant, trams que canviaran el sentit
provisionalment. Entre les 9.00h i les 9.50h aproximadament no es podrà accedir ni sortir
pel Cargol perquè la competició transcorre pel passeig Marítim del Port.
Degut al tall de la carrereta N-IIa, no es podrà accedir ni sortir de l’aparcament de l’estació
de Rodalies (costat mar de l’avinguda del Maresme).
A la Porta Laietana es tallarà el trànsit de forma que els vehicles no puguin accedir a la
carretera N-IIa sentit Girona. Els vehicles procedents de la sortida Sud de l’autopista C-32
(ramal anomenat C-31d) seran desviats cap a la carretera de Barcelona N-IIa, sentit
Barcelona.
Els carrers compresos entre l’avinguda del Maresme, avinguda d’Ernest Lluch, passeig de
Marina, carrer d’Isaac Peral i de Juan de la Cierva, i els carrers de Caldes d’Estrac i de
Tordera no tindran sortida, pel que el servei d’ambulàncies s’haurà de traslladar
temporalment a l’altre costat de l’avinguda del Maresme.
La ronda de Miguel de Cervantes en sentit baixada quedarà tallada a l’alçada de la pl. de
Puerto Rico.

TAXIS

La parada del carrer Cosme Churruca quedarà en cul-de-sac, de només sortida pel carrer de
Gravina, entre les 8.30 i les 11.30 hores aproximadament.
TRANSPORT COL·LECTIU

Evitaran el seu pas per la carretera N-II, i les parades de l’estació de Rodalies quedaran
anul·lades.
Mataró, 28 de maig del 2021
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