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Nota de premsa 

 

Terrassa, 25 de gener de 2019 
 

Afectacions de trànsit i desviaments d’autobusos 
amb motiu de la Mitja Marató el proper diumenge 
  
Els talls començaran a les 6.15 h, fins al final de  la prova, previst sobre les 14 h  
 
Amb motiu de la celebració aquest diumenge, 27 de gener, de la 20a Mitja Marató 
Ciutat de Terrassa i la 14a Cursa Santi Centelles, l’Ajuntament de Terrassa ha 
disposat diverses alteracions en l’organització del trànsit i els recorreguts dels 
autobusos urbans, que s’aplicaran al llarg del matí, des de les 8 h fins a la finalització 
dels actes o bé fins al pas del darrer corredor per cada punt. Es preveu que la prova 
s’acabi entre les 13 i les 13.30 h. La Mitja Marató sortirà a les 10 h, i la Cursa Santi 
Centelles, amb un circuit de 5 km, ho farà 15 minuts després (10.15 h). Totes dues 
proves sortiran i arribaran al mateix punt, a la rambla d’Ègara, concretament a 
l’alçada del carrer de Vallhonrat la sortida, i del carrer del Doctor Cabanes, l’arribada. 
Aquest canvi d’ubicació de la sortida i l’arribada, és la principal novetat d’enguany, a 
més d’altres modificacions en el recorregut, amb l’objectiu de garantir la seguretat 
dels corredors i la mobilitat de la ciutadania en diverses zones de la ciutat, per les 
que transcorre la cursa. 
 
A partir de les 6.15 hores de diumenge es tallarà totalment el trànsit de la rambla 
d’Ègara, entre la carretera de Martorell i la plaça d’Enric Granados, zona reservada 
al muntatge de les infraestructures de la prova i l’escalfament dels corredors. Aquest 
tall de trànsit inclou també els carrers transversals d’aquest tram. No es permetrà la 
circulació per la rambla d’Ègara fins que la prova finalitzi i es retirin els elements de 
la cursa, al voltant de les 14 h. 
 
El village amb tots els serveis i carpes dels patrocinadors s’ubicarà al parc dels 
Catalans. Des d’avui divendres ja s’estan muntant aquests elements, que 
continuaran durant tota la jornada de demà i el mateix diumenge. Per facilitar 
aquestes tasques, demà dissabte el carrer de Vinyals romandrà tancat entre els 
carrer de Vallhonrat i del Doctor Cabanes, a partir de les 9 h.  
 
Una altra via important de la ciutat que es veurà afectada és el passeig del Vint-i-dos 
de Juliol, que es tallarà totalment en els dos sentits entre la rambla d’Ègara i els 
carrers d’Almeria i de Sant Damià. Aquest tall s’anirà modificant segon el pas de les 
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dues proves, quedant totalment obert al voltant de les 11 h, quan finalitzi la cursa 
Santi Centelles.  
 
Com a norma general, es tallaran al trànsit totalment o en algun dels seus sentits 
totes les vies per on transiti la prova al pas dels corredors des del pas de la bandera 
vermella de la Policia Municipal fins que arribi el vehicle policial de tancament de la 
prova. Els carrers transversals a l’itinerari també podran patir restriccions de trànsit 
com a mesura de seguretat perquè els vehicles no arribin a l’alçada dels atletes. 
 
Itinerari de la Mitja Marató: 
 

- Sortida de la rambla d’Ègara, amb el carrer de Vallhonrat 
- Rambla d’Ègara (sentit nord) 
- Passeig del Vint-i-dos de Juliol (sentit est) 
- Passeig de les Lletres (sentit sud) 
- Carrer de Cervantes (en sentit contrari) 
- Passeig de les Lletres (sentit nord) 
- Passeig del Vint-i-dos de Juliol (sentit est) 
- Una vegada es passa el carrer de Puig i Cadafalch canvi al sentit contrari 
- Passeig del Vint-i-dos de Juliol (sentit est) 
- Carrer de Sant Damià (gir a la dreta i pas sota la via) 
- Passeig del Vint-i-dos de Juliol (sentit oest en sentit contrari) 
- Carrer de Salmerón 
- Avinguda de Jacquard 
- Carrer de Colom 
- Carretera de Montcada (sentit est) 
- Canvi de sentit en la rotonda de Montserrat sense envoltar-la 
- Carretera de Montcada (sentit oest) 
- Plaça dels Països Catalans 
- Avinguda de Barcelona (senti nord) 
- C. Jacint Elias (sentit est) 
- Avinguda del Vallès (sentit nord) 
- Rambla de Francesc Macià (sentit oest) 
- Carretera de Matadepera (sentit nord) 
- Avinguda de Béjar (sentit est) 
- Gir a l’esquerra en el pas abans de l’avinguda del Vallès 
- Lateral de l’avinguda del Vallès (sentit nord) 
- Carrer de Vallespir 
- Carrer de Provença 
- Avinguda de Béjar (sentit oest) 
- Avinguda del Parlament 
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- Avinguda de Lacetània 
- Carrer de l’Estatut 
- Avinguda de Béjar (sentit oest) 
- Canvi de sentit a l’alçada del carrer del Pare Millán 
- Carrer del Dibuixant Avellaneda 
- Avinguda de l’Abat Marcet (sentit oest) 
- Ronda de Ponent (sentit sud) 
- Canvi a l’altre costat de la Ronda pel pont del carrer d’Orà 
- Ronda de Ponent (sentit sud) 
- Carrer de Calderón de la Barca 
- Carrer de Sant Lluís 
- Ronda de Ponent 
- Carrer de Núria 
- Carretera d’Olesa 
- Carretera de Martorell 
- Rambla d’Ègara (sentit nord) 
- Arribada rambla d’Ègara, a l’alçada de carrer del Doctor Cabanes 

 
 
L’itinerari de la Cursa de 5 km. Santi Centelles serà: 
 

- Sortida rambla d’Ègara, amb carrer de Vallhonrat 
- Rambla d’Ègara (sentit nord) 
- Passeig del Vint-i-dos de Juliol (sentit est) 
- Passeig de les Lletres (sentit sud) 
- Carrer de Cervantes (en sentit contrari) 
- Passeig de les Lletres (sentit nord) 
- Passeig del Vint-i-dos de Juliol (sentit est) 
- Canvi de sentit envoltant la plaça de l’estació del Nord 
- Passeig del Vint-i-dos de Juliol (sentit oest) 
- Rambla d’Ègara (sentit sud) 
- Canvi de sentit a la Rambla amb el carrer de Vallhonrat. 
- Rambla d’Ègara (sentit nord) 
- Arribada Rambla d’Ègara, a l’alçada de carrer del Doctor Cabanes. 

 
 
Afectacions del transport públic 
 
Per part del Servei de Mobilitat s’han dissenyat dos plànols, un per al transport urbà i 
el desviament de les diferents línees d’autobusos el mateix diumenge i l’altre sobre 
les vies alternatives de mobilitat del trànsit mentre duri la prova.  
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Pel que fa al servei de taxi, quedarà sense servei la parada 1 "Terrassa-Rambla" i 
s’habilitarà la parada provisional del carrer de Columel·la. També quedaran 
afectades la 4 "Cap Rambla", que se situarà  en direcció descendent al carril bus -  
taxi, la 3 "Estació del Nord" i la 7 "Francesc Macià".  
 
Trobareu aquests plànols en major resolució i tota la informació dels talls de trànsit i 
afectacions de la mobilitat a www.terrassa.cat/transit 


