Març 2017
Amigues i amics tonencs,
El proper dilluns, 20 de març, gaudirem del pas per Tona d’una de les
etapes de la Volta Ciclista a Catalunya, un esdeveniment molt destacat dins
del panorama ciclista internacional i una cita de referència per als millors
equips del món. La Volta és la prova ciclista per etapes més antiga del món,
després del Giro d’Itàlia i del Tour de França, i aquest any hi competiran
ciclistes de la talla d’Alberto Contador, Chris Froome, vigent campió del Tour
de França, o Alejandro Valverde, entre d’altres.
Per a Tona és un orgull que el recorregut de la Volta passi pel nostre
poble, on hi haurà una meta volant al carrer Travessia. Els ciclistes
entraran per la carretera de Manresa provinents de Collsuspina, seguiran pel
carrer Travessia, on hi haurà la meta volant (esprint), seguiran pel carrer de
Seva i agafaran la C-17 en direcció a Aiguafreda.
L’horari previst de pas és entre les 14,45 i les 15,15 hores i, per aquest motiu,
hi haurà afectacions en el trànsit rodat i talls de carrers, els citats
anteriorment i altres d’adjacents, des de les 14,35 fins a les 15,15 hores. Per
això, si us cal fer ús del vehicle dins d’aquest horari, us recomanem que el
tragueu del garatge abans de les 14,30 i el deixeu en una zona fora
d’afectació.
Com us avançava, aquest és un esdeveniment esportiu de talla mundial i és
un privilegi que, de nou, Tona pugui acollir el pas de la Volta, però som
conscients que pot provocar alguna molèstia o incomoditat a alguns veïns i
per això us avisem amb temps. En aquest sentit, us demano la vostra
comprensió i col·laboració, a la vegada que us animo a sortir al carrer i
gaudir d’aquest espectacle amb familiars i amics.
Visca Tona i visca l’esport!
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