
PEDALADA POPULAR TORREDEMBARRA

1.- ORGANITZACIÓ
La Pedalada Popular de Torredembarra es realitzarà el diumenge 14 de maig de 2023, a les 10 h
amb sortida i arribada a la zona esportiva municipal.
La pedalada popular està organitzada per la Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Torredembarra,
amb la direcció tècnica de la Unió Ciclista Torredembarra.

2.- PARTICIPANTS
La  participació  és  oberta  a  tothom,  sense  distinció  d’edat,  sexe  o  nacionalitat.  En  el  preu
d’inscripció inclou l’assegurança d’accidents per un dia, vigent sols durant la cursa. 
Es recomana que l’edat mínima de participació sigui de 8 anys atenent la longitud del recorregut.
Els menors d’edats hauran d’anar acompanyats per un adult, que es faran responsables d’ells
durant el decurs de la marxa.
L’organització no es fa responsable dels danys i lesions que puguin patir els participants. Cada
participant és responsable dels seus actes.

3.- NORMES DE SEGURETAT I RECOMANACIONS 
Tots els participants hauran de portar casc protector. Recordar que és obligatori.  Es recomana
portar calçat esportiu còmode, així com aigua o beguda isotònica, ja que només hi haurà un punt
d’avituallament a mig recorregut.
També es recomana revisar la bicicleta uns dies abans de la pedalada per tal d’evitar possibles
problemes  tècnics  en  el  transcurs  de  la  mateixa.  Comprovar  l’aire  de  les  rodes,  l’estat  dels
pneumàtics, els frens, el greix de la cadena, l’alçada del seient...
El recorregut de la pedalada restarà tallat parcialment al trànsit dels vehicles, per aquest motiu, els
participants  hauran  de  circular   amb  precaució  ja  que  hi  haurà  carrers  on  trobareu  vehicles
estacionats, els quals en qualsevol moment poden sortir de la zona d’estacionament. Per aquest
motiu, els participants hauran de respectar la normativa en matèria de trànsit  si  es troben en
qualsevol vehicle al circuit, sobretot pel que fa a les preferències de pas.

4.- SERVEIS
L’organització disposarà de servei d’ambulància i cotxe escombra.
En el supòsit de no poder finalitzar la marxa, pel motiu que sigui, tenir en compte que si es troba
darrera del vehicle amb la inscripció: ATENCIÓ. FI DE MARXA, vol dir que es troba fora de la
marxa, motiu pel qual hauran d’extremar al màxim les precaucions ja que no circulen per un circuit
parcialment tancat al trànsit.
S’oferirà servei de guarda roba al Pavelló Municipal Sant Jordi (punt de sortida).

5.- RECORREGUT
Es tracta d’una pedalada popular d’uns 17,5 km, aproximadament.
El recorregut és: SORTIDA: Cr.Rosella, Cr.Lliri, Av. Sant Jordi, Camí dels Caus, creuar Carretera
de la Pobla T-210, Camí del Molí, Camí dels Pins a Sadolla Passeig Miramar fins Pont Onze de
Setembre,  Pl.  de l’Oli,  Av.  Montserrat,  Cr.  Clos,  Port  Esportiu  (donar volta interior),  Rafael  de
Campalans, Passeig,  AVITUALLAMENT Can Bofill, pont de Clarà, passeig Miramar fins rotonda
Nova Torredembarra, Drassanes, Ancora, Verderol, Avda.de Clarà. Camí del Pou, Camí del Moro,
Montsià, Camí de la Rasa, Avda. Diagonal, Passeig Babilònia, Pompeu Fabra, Pere Badia, Lleida,
Pl.Catalunya, Cr. Girona, Ps. Miramar, Ps. De la Sort, Av. Catalunya, cr. Munts, Muralla, Mañé i
Flaquer, Av. Sant Jordi, ARRIBADA: Cr. Rosella.

6.- INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DORSALS
Les  inscripcions  de  la  pedalada  es  realitzaran  a  través  de  la  pàgina  d’esports
esports.torredembarra.cat/activitats



 La data de finalització d’inscripcions on-line: 11 de maig a les 23.59 h.
 Inscripcions  presencials el  dissabte  13  de  maig.  S’ubicarà  una  carpa  d’informació  i

atenció als interessats que vulguin participar on podran formalitzar inscripcions presencials
a la  plaça Mn.  Joaquim Boronat  d’11 a 13 h.   No s’acceptarà efectiu. Haurà de ser
mitjançant pagament amb tarja.

 Lliurament de dorsals: 

Dissabte 13 de maig, en horari d’11 a 13 h, a la mateixa plaça Mn. Joaquim Boronat, o el mateix
diumenge 14 de maig de 8,30 h a 9.45 h, a la recepció del Pavelló Sant Jordi. També es podran
formalitzar inscripcions presencials.

No s’entregaran dorsals, ni formalitzaran inscripcions més tard de ¾ de 10 h, per tal d’iniciar la
marxa en l’horari previst.

Els  que formalitzin  la  inscripció fora de la  data de tancament  d’inscripcions on-line,  no tenen
assegurat obsequi, ni dorsal personalitzat.

Tots els participants el  dia de la  marxa hauran de portar  el  dorsal de forma visible per a ser
identificats.

7.- PREUS INSCRIPCIÓ
 Inscripció 3€
 Menors de 12 anys Gratuïta

El  preu  d’inscripció  inclou  obsequi  commemoratiu, assegurança,  avituallament,  aperitiu  a
l’arribada, i sorteig.
La inscripció implica el coneixement i acceptació del present reglament. 
L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament.

8.- SORTEIG
Tots els participants entraran a participar en varis sorteig, cortesia dels col·laboradors, amb el
número de dorsal assignat.

9.- AVITUALLAMENT
A Can Bofill  de Baix a Mar, hi haurà un punt d’avituallament amb aigua i  fruita per a tots els
participants, on es realitzarà un agrupament per tal de prosseguir la marxa.
A l’arribada a la zona esportiva municipal, tots els participants gaudiran d’un aperitiu i beguda.

Enguany, la Regidoria d’Esport, vol apostar per la reducció de plàstic. 
Porta el teu envàs i col·labora amb el medi ambient. 

10.- IMATGES
Les  imatges  enregistrades  seran  utilitzades  per  l’Ajuntament  de  Torredembarra  amb  finalitats
informatives o promocionals de les seves activitats i serveis, i podran ser publicades tant a mitjans
propis,  com la web, xarxes socials,  etc.,  així  com en publicacions o xarxes socials de tercers
(mitjans de comunicació).
L’autorització  atorgada en el  moment  de formalitzar  la  inscripció  no comporta  contraprestació
econòmica i es produeix sense limitació temporal ni geogràfica i mentre es mantingui la utilitat
informativa. 

11.- ORGANITZA LA TEVA VISITA A TORREDEMBARRA
Enllaç de la pàgina de turisme de Torredembarra, on podeu trobar allotjaments, restaurants i altres
activitats.



http://www.turismetorredembarra.cat/

Torredembarra, Març 2023


