
37a PASSEJADA AMB BICICLETA

El diumenge 13 de maig, a les 11 h, tindrà lloc 
la 37a Passejada amb Bicicleta de Sant Boi. 

La cursa sortirà des del Parc Ciclista Sant Boi 
(carrer de Múrcia) i tindrà l’arribada al carrer de 
Pau Claris, on estan previstes activitats lúdiques 
(spinning, iniciació al roller, circuit de bicicleta 
per a tothom i activitats lúdiques i esportives).

Itinerari complet: Riera Fonollar, c/ Joventut, rda. 
Sant Ramon, c/ Cristòfor Colom, c/ Mossèn Jacint 
Verdaguer, c/ Mossèn Antoni Solanas, c/ Indústria, 
c/ Tres d’Abril, pl. Catalunya, c/ Francesc Macià, c/ 
Cerdanya, c/ Pau Claris. c/ Baldiri Aleu, rda. Sant 
Ramon, c/ Picasso, pl. Pallars Sobirà, c/ Llibertat, 
c/ Francesc Pi i Margall, c/ Lluïs Pascual Roca, c/
Mossèn Jacint Verdaguer, c/ Torrefigueres, c/Pau 
Claris i c/ Baldiri Aleu. 

Afectacions a l’aparcament i al trànsit.
De 7 a 11 h, els vehicles no podran estacionar  
al tram del carrer de Múrcia comprès entre la 
Riera Fonollar i el carrer del Dr. Josep Castells.
De 8 a 15 h, els vehicles no podran estacionar al 
tram del carrer Pau Claris comprès entre Marià 
Fortuny i Pare Pere de Piera.
Pel que fa a la circulació, a mesura que passi 
la cursa s’obrirà el pas als vehicles.
 
La Passejada amb Bicicleta està organitzada 
pel Club Ciclista Sant Boi i l’Ajuntament amb el 
patrocini de Decathlon Sant Boi i la col·laboració 
de Som Bici i Complex Esportiu Baldiri Aleu.

L’Ajuntament agraeix la vostra comprensió i us 
convida a animar i seguir la cursa.

El domingo 13 de maig, a las 11 h, tendrá lugar 
la 37a Passejada amb Bicicleta de Sant Boi.

La carrera saldrá desde el Parc Ciclista Sant Boi 
(calle Múrcia) y tendrá la llegada en la calle Pau 
Claris, donde están previstas actividades lúdi-
cas (spinning, iniciación al roller, circuito de bi-
cicleta pera todo el mundo y actividades lúdicas 
y deportivas).

Itinerario completo: Riera Fonollar, c/ Joventut, 
rda. Sant Ramon, c/ Cristòfor Colom, c/ Mossèn Ja-
cint Verdaguer, c/ Mossèn Antoni Solanas, c/ Indús-
tria, c/ Tres d’Abril, pl. Catalunya, c/ Francesc Macià, 
c/ Cerdanya, c/ Pau Claris. c/ Baldiri Aleu, rda. Sant 
Ramon, c/ Picasso, pl. Pallars Sobirà, c/ Llibertat, 
c/ Francesc Pi i Margall, c/ Lluïs Pascual Roca, c/
Mossèn Jacint Verdaguer, c/ Torrefigueres, c/Pau 
Claris y c/ Baldiri Aleu.
  
Afectaciones al aparcamiento y al tráfico.
De 7 a 11 h, los vehículos no podrán estacionar 
en el tramo de la calle Múrcia comprendido en-
tre la Riera Fonollar y la calle Dr. Josep Castells.
De 8 a 15 h, los vehículos no podrán estacionar  
en el tramo de la calle Pau Claris comprendido 
entre Marià Fortuny y Pare Pere de Piera.
Respecto a la circulación, a medida que pase 
la carrera se abrirá el paso a los vehículos.

La Passejada amb Bicicleta está organizada por 
el Club Ciclista Sant Boi y el Ayuntamiento con 
el patrocinio de Decathlon Sant Boi y la colabo-
ración de Som Bici y Complex Esportiu Baldiri 
Aleu.
   
El Ayuntamiento agradece su comprensión y les 
invita a animar y seguir la carrera.

Sant Boi, maig de 2018


