Barcelona, 12 de Novembre 2018
Des de la organització de la 24a Pedalada Barcelona Sitges, us hem de comunicar que tot i
que hem estat treballant intensament en aquesta edició de nou, i així estava previst des d’un
inici, realitzar la sortida des de Barcelona (Av.Maria Cristina), finalment no ens ha estat
possible trobar una solució tècnicament viable per tal de fer un recorregut que satisfés les
necessitats de totes les parts implicades en la mateixa.
És per aquest motiu, que s’ha decidit que en aquesta edició com en la de l’any passat 2017,
la sortida es realitzarà finalment des de EL CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA, a la localitat de
CASTELLDEFELS.
La concentració dels participants es farà des de les 8:30 hores i la sortida serà a les 9:30
hores. Abans, a les 9:20 hores, una destacada figura del ciclisme català llegirà el tradicional
manifest.
El dia de la Pedalada no es faran inscripcions i haureu d’assistir a la sortida amb el vostre
dorsal identificatiu instal·lat al manillar de la vostra bicicleta. No es permetrà la participació a
ciclistes que no tinguin dorsal o que no portin el casc homologat, obligatori per circular per
carreteres interurbanes. Podeu venir en qualsevol tipus de bici -de carretera, de muntanya,
urbana, ciclocròs, gravel, reclinada…- però està prohibida la participació de bicicletes sense
frens i es recomana no utilitzar extensions de triatló.
EL RECORREGUT, de 20,50 quilòmetres i uns 150 metres de desnivell, passarà pel campus
de la UPC per continuar pel carrer de Barcelona, Passeig del Ferrocarril i l’Avinguda Ciutat de
Málaga per sortir a la carretera C-246 i fer la part més emblemàtica de la Pedalada com són
les Costes del Garraf tancades totalment al trànsit. A l’arribada a Sitges, al pàrquing de
l’antic parc aquàtic, es podrà gaudir d’avituallament líquid i tornarem a sentir el manifest
reivindicatiu.
Els Mossos d’Esquadra acompanyaran a tots els participants al llarg del recorregut i també hi
haurà presència d’ambulàncies, motos de recolzament, vehicles escombra, policies locals i
voluntaris. Recordeu que cal complir les Normes de Circulació per la Nostra Seguretat. Podeu
visualitzar els detalls de la ruta en aquest mapa
virtual: https://ridewithgps.com/routes/28907608

Lamentem els inconvenients que aquesta decisió us pugui ocasionar, mantindrem les
inscripcions obertes fins el proper dimecres dia 14/11/2018 a les 14h.
Des de la Federació Catalana de Ciclisme us animem a participar en aquest clàssic
esdeveniment de final de temporada, a pesar d’aquest canvi d’última hora. És el dia per
reivindicar la nostra seguretat a carreteres i ciutats.

COM ARRIBAR EN TRANSPORT PÚBLIC?
EN TREN RODALIES (Estació de Castelldefels, Rodalies R2): sortiu de l’estació i creueu la
Plaça de l’Estació girant a l’esquerra per l’Avinguda de la Constitució. A la primera cruïlla,
gireu a l’esquerra per l’Avinguda de la Pineda i passeu per sota les vies de tren i l’autovia C-

32. Quan arribeu a la cruïlla amb el Passeig del Pitort i seguiu-lo fins a la rotonda de
l’Avinguda del Canal Olímpic. Agafeu la segona sortida i ja teniu el Canal Olímpic a la vostra
dreta.
COM ARRIBAR EN VEHICLE PARTICULAR?
PER LA C-32: des de Tarragona (sentit Barcelona) agafar la sortida 46 cap a Castelldefels,
el Camí Ral i la PMT-UPC. Des de Barcelona (sentit Tarragona) agafar la sortida 46 cap a
Castelldefels i la PMT-UPC i, posteriorment, la sortida a la dreta cap el Canal i la PMT-UPC.
PER LA C-31: des de Barcelona (sentit Tarragona) prendre la sortida cap al Camí Ral, PMTUPC, Canal i Castelldefels Est.
APARCAMENT: teniu una zona habilitada molt gran per aparcar el vostre vehicle al pàrquing
del campus de la UPC.

