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Altres anuncis
Avís
Amb motiu del pas pel Principat d’Andorra de la Vuelta ciclista a Espanya 2019, s’han adoptat diverses
mesures que afectaran la circulació de vehicles durant el diumenge 1 de setembre.
Diumenge 1 de setembre: Etapa Andorra la Vella–Cortals d’Encamp
La circulació de vehicles quedarà interrompuda en cadascun dels trams viaris següents durant el pas dels
corredors:
Andorra la Vella Parc Central, CG-1, av. Tarragona, ctra. de l’Obac, Encamp, av. de la Bartra, CG-2, Canillo,
CS-240, ctra. de Montaup, CS-340, ctra. del Coll d’Ordino, Ordino, av. del Casamanya, CG-3, la Massana, av.
del Través, av. St. Antoni, CG-3, túnel de les Dos Valires, CG-2, Escaldes-Engordany, ctra. de l’Obac, Andorra la Vella, av. Tarragona, av. Salou, CG-1, la Margineda, Aixovall, Sant Julià de Lòria, av. Rocafort, av. Francesc Cairat, pont de Fontaneda, CS-140, ctra. de Fontaneda, CS-142, ctra. de la Gallina, CS-144, CS-600,
ctra. de Canòlic, Bixessarri, CG-6, Aixovall, CG-1, la Margineda, Andorra la Vella, av. de Salou, rotonda de
la Comella, CS-102, ctra. de la Comella, Escaldes-Engordany CS-101, ctra. de la Plana, CS-200, ctra. d’Engolasters, pista forestal del llac d’Engolasters, camí de les Pardines, CS-220, ctra. dels Cortals d’Encamp.
L’horari de pas previst dels primers corredors és:
A les 14.50 h sortida de l’avinguda Tarragona (Andorra la Vella); a les 14.57 h a Encamp; a les 15.07 h
a Canillo; a les 15.23 h a l’alt del Coll d’Ordino; a les 15.39 h a Ordino; a les 15.43 h a la Massana; a les
16.07 h a Sant Julià; a les 16.31 h a l’alt de la Gallina; a les 16.44 h a Bixessarri; a les 16.50 h a Aixovall; a
les 16.57 h a Andorra la Vella; a les 17.04 h a l’alt de la Comella; a les 17.19 h al llac d’Engolasters; a les
17.35 h arribada als Cortals d’Encamp.
La circulació es tancarà a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia amb banderes vermelles i s’obrirà
novament després del pas del motorista del Servei de Policia amb banderes verdes.
Els trams per on l’itinerari passarà dos vegades es reobriran quan els ciclistes hagin acabat la segona passada i, per tant, estaran tancats entre ambdós passades. En aquest sentit cal destacar les interrupcions
de la circulació següents:
• A la CG-2, entre Andorra la Vella i Encamp entre les 14 h i les 16 h.
• A la CG-1, entre Andorra la Vella i Aixovall entre les 15 h i les 17 h.
Es preveu la sortida de la caravana publicitària a partir de les 12 h. Farà, en carretera oberta, un itinerari
diferent del dels corredors que passarà pels principals nuclis de població en l’ordre següent: Andorra la
Vella, CG-1, Sant Julià de Lòria (av. Rocafort i av. Francesc Cairat), Santa Coloma (av. Enclar), Andorra la Vella
(av. Santa Coloma, c/ Prat de la Creu i c/ Bonaventura Armengol), Escaldes-Engordany (av. Consell d’Europa),
túnel del Pont Pla, CG-3, la Massana, Ordino, la Massana, túnel de les Dos Valires, Encamp, Canillo i el Pas
de la Casa.
S’aconsella a totes les persones que el diumenge 1 de setembre desitgin desplaçar-se dins del país o vulguin
anar a Espanya o França, que tinguin en compte les afectacions viàries esmentades.
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Tot i aquestes previsions, en funció de l’evolució de la carrera la Policia tancarà les carreteres i acordarà les
accions oportunes per garantir la seguretat.
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Els comuns de les parròquies implicades prendran les mesures oportunes pel que fa a l’estacionament de
vehicles en els trams esmentats durant el diumenge 1 de setembre.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 14 d’agost del 2019
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Per delegació
Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa
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