29A CURSA POPULAR VILA DE SANT BOI
I 4A CURSA WINGS FOR LIFE WORLDRUN

29a CURSA POPULAR
El proper diumenge 4 de maig, a partir de les 9 h,
tindrà lloc la 29a Cursa Popular Vila de Sant Boi,
organitzada pel Club Atletisme Sant Boi amb la
col·laboració del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
i l’Ajuntament, amb sortida i arribada a l’Estadi
Municipal d’Atletisme Constantí Miranda.
Afectacions al trànsit:

Entre les 10 h i les 11.20 h, els vehicles no podran circular
pels carrers que formen part del recorregut (vegeu plànol
adjunt) de l’esdeveniment, tot i que s’anirà obrint el pas a
mesura que passin els corredors i les corredores.

4a CURSA WINGS FOR LIFE WORLDRUN
Sant Boi s’ha adherit a la 4a Cursa Wings for
Life Worldrun que tindrà lloc el proper dia 4 de
maig organitzada per la Fundació Wings for Life,
entitat sense ànim de lucre dedicada a la investigació de les lesions medulars. La cursa es realitza a 40 països del món de manera simultània.
Afectacions al trànsit:

De 12.35 a 13 h, pas alternatiu a la C-245, amb sortides
per la carretera BV2002, cap a Sant Vicenç dels Horts i
Cornellà, i la ronda Sant Ramon, la Riera Fonollar i el carrer de Balmes, cap a Viladecans i Barcelona.
De 13.45 a 14.45 h, pas alternatiu a la carretera C-245,
amb sortides per la Via Cornisa, cap a Sant Vicenç dels
Horts, i la ronda de Sant Ramon i la Riera Roja, cap a
Cornellà i Barcelona

L’Ajuntament agraeix la comprensió dels veïns
i les veïnes i els convida a animar i seguir les
curses.

29ª CURSA POPULAR
El próximo domingo 4 de mayo, a partir de las
9 h, tendrá lugar la 29a Cursa Popular Vila de
Sant Boi, organizada por el Club Atletisme Sant
Boi con la colaboración del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu y el Ayuntamiento, con salida y llegada en el Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda.
Afectaciones al tráfico:

Entre las 10 h y las 11.20 h, los vehículos no podrán circular por las calles que forman parte del recorrido (ver plano adjunto) del acontecimiento, aunque se irá abriendo el
paso a medida que pasen los corredores las corredoras.

4ª CARRERA WINGS FOR LIFE WORLDRUN
Sant Boi se ha adherido a la 4ª Carrera Wings
for Life Worldrun que tendrá lugar el próximo día
4 de mayo organizada por la Fundación Wings
for Life, entidad sin ánimo de lucro dedicada a
la investigación de las lesiones medulares. La
carrera se realiza en 40 paises del mundo de
manera simultanea.
Afectaciones al tráfico:

De 12.35 a 13 h, paso alternativo en la C-245, con salidas
por la carretera BV2002, hacia Sant Vicenç dels Horts i
Cornellà, y la ronda Sant Ramon, la Riera Fonollar y la
calle Balmes, hacia Viladecans y Barcelona.
De 13.45 a 14.45 h, paso alternativo en la carretera c245, con salidas por la Via Cornisa, hacia Sant Vicenç
dels Horts, y la ronda Sant Ramon y la Riera Roja, hacia
Cornellà y Barcelona.

L’Ajuntament agraeix la comprensió dels veïns i
les veïnes y les invita a animar y seguir las carreras.

Sant Boi, maig de 2014

Plànol amb el recorregut de la 29a Cursa Popular Vila de Sant Boi
Recorregut:
Avgda d’Aragó, Ronda Sant Ramon, c/ de Benviure, avgda de Can Carreras, plaça de Joan N. García Nieto,
ronda Sant Ramon, c/ de Frederic Monpou, Camí Vell de la Colonia, recinte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
(zona d’avituallament - km 5 aprox.-), c/ de Pablo Picasso, plaça de Pallars Subirà, c/ de Carles Martí i Vila,
rambla de Rafael Casanova, plaça de l’Ajuntament, c/ de l’Alou, plaça del Mossèn Jaume Oliveras, c/ de Sant
Pere, c/ de Mossen Pere Tarrés, c/ del 3 d’abril, c/ de Francesc Macià, c/ de Dídac Priu, c/ de Mossèn Jacint
Verdaguer, avgda de l’Onze de Setembre, c/ del 3 d’abril, c/ de Pau Claris, c/ de Cerdanya, Ronda Sant Ramon,
c/ de Salvador Seguí, avgda del General Prim i avgda d’Aragó.

