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Afectacions a les línies de bus per la Cursa El Corte Inglés
TMB recomana el metro com a alternativa aquest diumenge al matí
Amb motiu de la celebració de la 39a edició de la Cursa El Corte Inglés - Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona, que tindrà lloc aquest diumenge, 2 d’abril, algunes
línies d’autobús poden tenir afectacions pel que fa a recorregut i horari. Per aquesta raó,
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana el metro per als desplaçaments per
la zona on transcorrerà la prova esportiva.
La cursa, de 10,7 km, sortirà del passeig de Gràcia/plaça Catalunya a les 9 hores i afectarà
tot el trànsit de superfície per on es desenvolupi entre les 8 i les 12 hores, aproximadament.
La prova recorrerà els principals carrers de la ciutat: iniciarà el circuit al passeig de Gràcia
(cosa que pot motivar el tancament de l’accés de l’estació de metro de Catalunya de la L1
situat a pg. de Gràcia - rda. Sant Pere en el moment de la sortida de la cursa) i seguirà pels
carrers d’Aragó, Tarragona, pl. Espanya, av. Maria Cristina, Montjuïc, carrer Lleida,
Floridablanca, rda. Sant Antoni, Pelai i plaça Catalunya, on finalitzarà la cursa.

Recorregut de la Cursa El Corte Inglés 2017

Els desviaments afectaran 35 línies de bus de TMB: D20, H12, H14, H16, V7, V11, V13,
V15, 7, 13, 21, 22, 24, 27, 37, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 79, 109,
115, 120, 125 i 150.
Per a més informació es pot consultar l’avís corresponent a la secció d’estat del servei del
web de TMB i el web oficial de la cursa.
1/1
Carrer 60, núm 21-23 Sector A. P. I. Zona Franca. 08040 Barcelona. T. 93 298 72 44 / 93 298 75 43
gabpremsa@tmb.cat · Sala de premsa · Web TMB Notícies

