
   
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ CIUTADANA 
 

  VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 
 

Dilluns, 19 de març de 2018 
- De les 13:15 a les 14:00 hores -  

 
 
Amb motiu del pas de la 1ª etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2018 que tindrà 
lloc en aquesta localitat el dilluns 19 de març de 2018, i als efectes de l'habilitació i 
reserva de vies públiques per al desenvolupament de la prova, aquesta Policia Local 
informa del següent: 
 
 
LLOCS ON ROMANDRÀ PROHIBIT L’ESTACIONAMENT: 
 
De les 11:00 a les 14:00 hores. 
 

o Avinguda Vila de Tossa de Mar. 
o Avinguda Vila de Blanes. 

 
 

TALLS DE CIRCULACIÓ: 
 

o De les 13:15 a les 14:00 hores, circulació de la travessia GI-682 (av. 
Vila de Blanes i av. Vila de Tossa de Mar) en sentit Blanes. 

 
 

o De les 13:20 a les 14:00 hores, circulació de la travessia GI-682 (av. 
Vila de Blanes i av. Vila de Tossa de Mar) en sentit Tossa de Mar. 

 
 
VIES PÚBLIQUES AFECTADES PELS TALLS DE TRÀNSIT: 
 
De les 13:15 a les 14:00 hores, segons situació i sentit de circulació: 
 
o L’avinguda de les Alegries – carretera C-63- d’entrada a Lloret de Mar. 
o Les vies urbanes del casc urbà que s’incorporen a l’av. Vila de Blanes o a  

l’av. Vila de Tossa de Mar. 
o Els vials de finques particulars i d’urbanitzacions que s’incorporen a la 

carretera comarcal GI-682, tant per sortir en direcció Blanes o en direcció 
Tossa de Mar. 
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ITINERARIS ALTERNATIUS. 
 
Segons el seu lloc de residència, si vostè ha d’utilitzar el vehicle, cal que tingui en compte 
que: 
 
SECTOR LA RIVIERA, SERRA BRAVA, LA FONT DE SANT LLORENÇ (nord). 
 
En els horaris de tall, per tal de poder sortir de la zona en direcció a Lloret de Mar podrà fer-
ho baixant per l’avinguda de Serra Brava i creuant la carretera en direcció La Font de Sant 
Llorenç (pas controlat per MMEE), pujant l’avinguda de Canyelles, i continuant pel Camí 
Antic de Tossa fins al centre urbà de Lloret de Mar, i tornar a l’inrevés. 
 
SECTOR URCASA, UCSA, SOLTERRA, LA FONT DE SANT LLORENÇ (sud). 
 
En els horaris de tall, per tal de poder sortir de la zona en direcció a Lloret de Mar, podrà 
fer-ho en qualsevol moment, pujant per l’avinguda de Canyelles, i continuant pel Camí Antic 
de Tossa fins al centre urbà de Lloret de Mar, i tornar a l’inrevés. 
 
SECTOR LA LLEVANTINA, LA TORTUGA, LA MONTGODA 
 
En els horaris de tall, per tal de poder sortir de la zona en direcció a Lloret de Mar, podrà 
fer-ho,  en qualsevol moment, pel Camí Antic de Tossa fins al centre urbà de Lloret de Mar, i 
viceversa. 
 
SECTOR CAN BALLELL, CAN CARBÓ, MAS BAELL, EL MOLÍ, MAS VILÀ, EL 
RIERAL, CAN SABATA, PUIG VENTÓS 
 
Per poder accedir al nucli antic de Lloret de Mar  podrà fer-ho, excepte quan la cursa estigui 
pròxima a Lloret de Mar, seguint les instruccions dels agents de la Policia Local, tant per la 
cruïlla de l’av. Can Botet amb l’av. Mistral, com pel giratori de l’av. Rieral amb l’av. Just 
Marlès (rotonda de Just Marlès-Terminal), i viceversa. No ho podrà fer des de l’av. de 
Vidreres. 
 
CENTRE URBÀ- CASC ANTIC (d’av. Pau Casals a carrer Riera) 
 
Per poder sortir del centre urbà de Lloret de Mar, podrà fer-ho, excepte quan la cursa estigui 
pròxima a Lloret de Mar, seguint les instruccions dels agents de la Policia Local, tant per la 
cruïlla de l’av. Mistral amb l’av. Can Botet, per la cruïlla del carrer Sant Pere amb l’av. de 
Vidreres, així com per l’av. Vila de Blanes amb l’av. Rieral (rotonda de Just Marlès amb 
Terminal). 
 
 
SECTOR FENALS, STA. CLOTILDE, SANTA CRISTINA 
 
Per tal de sortir de la zona en direcció Lloret de Mar o Blanes (en cas d’urgència), podrà fer-
ho, en qualsevol moment per l’av. de Sa Boadella  i , excepcionalment, pel camí que va per 
sobre de l’hotel Santa Marta fins a santa Cristina i la urb. Sant Francesc. Recordi que no 
podrà desplaçar-se en direcció a Lloret de Mar o a Blanes per la carretera comarcal. En cas 
que es vulgui desplaçar en direcció Vidreres ho podrà fer, excepte quan la cursa estigui 
pròxima a Lloret de Mar, sortint per l’av. Amèrica en direcció a l’av. Nicolau Font i Maig, 
seguint les instruccions dels agents de la Policia Local que es trobaran en el lloc regulant el 
trànsit, i continuant pel camí de l’Arboç fins al giratori de l’av. de les Alegries –Senyora de 
Rossell. 
 
 



   
 
 
 
SECTOR MAS ARBOÇ,  CONDADO DEL JARUCO, VENTA DE GOYA,  
 
Per tal de sortir de la zona en direcció Lloret de Mar o Blanes, podrà fer-ho, excepte quan la 
cursa estigui pròxima a Lloret de Mar, pel punt de creuament regulat per la Policia Local a la 
rotonda de l’av. Vila de Blanes amb l’av. Amèrica, seguint per l’av. de Fenals i l’av. de Sa 
Boadella.  
 
SECTOR PAPALÚS, TERMINAL DE PUJOL i PUJOL  
 
Per tal de sortir de la zona en direcció Lloret de Mar, podrà fer-ho, excepte quan la cursa 
estigui pròxima a Lloret de Mar, pel punt de creuament regulat per la Policia Local a la 
rotonda de la carretera GI-682 amb el vial d’accés a Santa Clotilde i a l’av. de Fenals.  
 
SECTOR COSTA D’EN GALLINA, LA SOLEIA 
 
Per tal de sortir de la zona en direcció Lloret de Mar o Blanes, podrà fer-ho, fins a les 13:15 
hores per la rotonda de la carretera GI-682 amb el vial d’accés a l’ermita de santa Cristina, 
seguint pel vial que passa per sobre de la urbanització Sant Francesc i per santa Bàrbara 
de Blanes.  
 
SECTOR LLORET RESIDENCIAL LLORET BLAU, MASIES DE LLORET, LA 
CREU DE LLORET, MONTLLORET, LLORET VERD, LOS PINARES, LES 
ALEGRIES, MAS ROMEU 
 
En els horaris de tall, a causa de les restriccions circulatòries que es produiran en el centre 
urbà i en cas de voler accedir al nucli urbà de Lloret de Mar o per assistir com a públic al 
pas de la cursa, es recomana fer-ho a peu o estacionar el vehicle en la zona de El Rieral o 
en els pàrquings de la zona esportiva.  

 
 
 
 

 
 

LA POLICIA LOCAL  DE LLORET DE MAR 
 


	SECTOR LA RIVIERA, SERRA BRAVA, LA FONT DE SANT LLORENÇ (nord).

