
Recomanacions
•	Com	he	de	sortir	d’Altafulla	aquell	dia	en	cotxe	(només	24/5)? Aparcar el dia abans en els pàr-

kings habilitats fora del circuit: Roquissar, centre lúdic Les Bruixes, zona Oliverot i Munts.	· Les 
sortides del poble es faran exclusivament pel Camí de Ferran, Quatre Camins de Torredembarra 
(camp de Futbol), i carrer dels Munts.

•	Com	puc	entrar	a	Altafulla	durant	les	proves	(només	24/5)? Les entrades habilitades són exclu-
sivament la rotonda de la variant (Cementiri) i carrer dels Munts. Hauré d’aparcar fora del circuit.

•	Què	passa	si	tinc	un	imprevist	i	he	de	sortir	del	poble	(només	24/5)? Pels que tinguin el vehicle 
aparcat dins del circuit tan sols es donarà pas alternatiu entre la finalització d’una prova i l’inici de la 
següent per la plaça de la Pedrera (Hotel Les Orentes). El temps d’espera pot arribar als 40 minuts.

•	 Em	puc	moure	per	dins	del	poble	(només	24/5)?	Per anar caminant no hi ha cap restricció. En 
cotxe, puc desplaçar-me per dins dels límits del circuit, entre la via del tren i la Ronda d’Altafulla amb 
normalitat, tenint en compte les dificultats d’aparcament i de mobilitat.

•	Què	passa	si	utilitzo	el	transport	públic	(només	24/5)? El tren es la millor opció, ja que no té cap 
afectació., tan sols les ja explicades anteriorment. Si no sou d’Altafulla la millor opció és Torredem-
barra.	·	La línia 9 (bus urbà de Tarragona), no circularà entre les 8:15h. i les 10:30h. del dissabte 24.	·	
La línia d’autobusos de Penedès i Plana no circularan per dins d’Altafulla entre les 8:15h. i les 17:30h. 
S’habilitaran parades provisionals a les rotondes del Puntet (Torredembarra) i Bufet (Tarragona). Entre 
les 8:15h. i les 10:30h. només serà operativa la del Puntet.	·	No deixeu d’assegurar-vos dels horaris 
del transport públic aquells dies.

•	Què	passa	si	visc	al	Barri	Marítim	(TOTS	DOS	DIES)? L’afectació en aquest barri és major i afecta 
tant el dissabte 24 com el diumenge 25 (fins les 14h). Aparqueu fora del circuit, als Munts (a partir 
del Pg. del Fortí). El diumenge l’afectació és des de Via Augusta fins a la platja. Consulteu el plànol 
amb les zones d’aparcament recomanades.

•	Què	és	el	millor	que	puc	fer	aquells	dos	dies? Deixar el cotxe a casa i sortir caminant a gaudir 
d’un espectacle únic i animar als 1700 competidors arribats des de tots els punts de la geografia 
espanyola que venen amb les seves famílies per competir i descobrir el nostre meravellós poble.

•	Per	què	totes	aquestes	afectacions? La seguretat dels i les participants és prioritària. Deixeu-vos 
orientar per la policia local, protecció civil i voluntaris, que treballen per a que la imatge del nostre 
poble de cara als visitants, les federacions espanyola i catalana i el Comitè Organitzador dels Jocs 
del Mediterrani sigui immillorable.

Si	teniu	qualsevol	dubte	podeu	trucar	la	setmana	del	19	al	23	de	maig	de	9h.	a	14h.	al	telèfon	977	65	02	80.	
En	cas	d’emergència	truqueu	al	112

Campionat	d’Espanya	de	Triatló	Sprint	
i	d’Aquatló	Altafulla	2014	24	i	25	de maig
Campionat	Espanya	triatló	i	aquatló		
afectacions	pel	dissabte	24	i	diumenge	25	de	maig
La	circulació	de	vehicles	estarà	restringida	a	tota	la	població	durant	
les	hores	de	competició.	De	les	8h.	a	les	17h.	del	24	de	maig	i	de	
les	8h.	a	les	14h.	del	25	de	maig	(només	Barri	Marítim).	No	es	podrà	
aparcar	al	llarg	del	recorregut	des	de	les	9h.	del	divendres	dia	23	
fins	a	les	14	h.	del	diumenge	25	de	maig.



Campionat d’Espanya de Triatló Sprint i Campionat d’Espanya d’Aquatló Altafulla 2014

1	volta	de	18,5	Km.

Totes les sortides, així com el box per a la transició dels  
diferents segments, tindran lloc a la Plaça Consulat de Mar.

Circuits	i	horaris	de	les	proves

Circuit	de	ciclisme	del	dissabte	24	·	8:30h.	a	10:30h.

Circuit	atlètic	del	dissabte	24	i	diumenge	25

Dia	24:	8:30h.	a	17:30h.	·	Dia	25:	9:00h.	a	14:10h.



Circuit	de	ciclisme	del	dia	24	·	8:30h.	a	16:50h.

20	Km	(4	voltes	al	circuit	de	5	Km)
Horaris	previstos	per	les	competicions

Campionat d’Espanya de Triatló Sprint i Campionat d’Espanya d’Aquatló Altafulla 2014

D
is
sa
bt
e

D
iu
m
en

ge

CATEGORIA SORTIDA/		
NATACIÓ

CICLISME		
1r	CLASSIFICAT

CURSA		
1r	CLASSIFICAT

FINALITZACIÓ	
DE	LA	PROVA

Grups d’Edat 8:30 8:38 9:21 10:30
Cadet 10:30 10:40 11:10 11:45

Elit Femení 12:00 12:11 12:47 13:25
Elit Masculí 13:30 13:38 14:17 14:45

Júnior 15:15 10:24 16:10 17:10

CATEGORIA SORTIDA/		
CURSA

NATACIÓ	
1r	CLASSIFICAT

CURSA		
1r	CLASSIFICAT

FINALITZACIÓ	
DE	LA	PROVA

Cadet 9:00 9:07 9:22 9:50
Júnior 9:25 9:32 9:46 10:26

Grups d’Edat 9:50 9:57 10:13 11:05
Elit Femení 11:10 11:17 11:33 11:54
Elit Masculí 12:10 12:10 12:29 12:50
Paralímpic 13:10 13:18 13:28 14:07



Melina Alonso Campiona 
d'Espanya de Triatló Sprint.  
Altafulla 2013. Foto: Jean Segovia.

Campionat	d’Espanya	de	
Triatló	Sprint	i	Campionat	
d’Espanya	d’Aquatló
Altafulla	2014 24	i	25	de maig

Un	espectacle	únic	
que	no	et	pots	perdre	

Altafulla es torna a reafirmar en el seu paper protagonista en l’esport 
del Triatló. En el nostre camí com a seu dels Jocs del Mediterrani 
2017, el Campionat d’Espanya de Triatló Sprint (750m. nedant, 20 
km. en bicicleta i 5 km. corrent) i el d’Aquatló (2,5 km. corrent, 1 km. 
nedant , 2,5 km. corrent) suposaran una nova oportunitat per demos-
trar que Altafulla és un poble obert i dinàmic, capaç de treballar per 
un objectiu comú.
Els més de 1000 participants i les seves famílies que ens van acom-
panyar al Campionat d’Espanya de l’any passat així ho van viure. 
Fruit d’aquell èxit, la nostra vila ha estat premiada amb nous reptes 
i més grans desafiaments. 
El primer de tots és aquest Campionat d’Espanya de Triatló Sprint 
(dissabte 24) i d’Aquatló (diumenge 25) que acollirà a 1700 partici-
pants de tot l’estat espanyol, i que tindrà un impacte econòmic sobre 
el municipi estimat en 600.000 €, desestacionalitza la temporada turís-
tica i ens ajuda com a poble a millorar la nostra platja i l’aspecte dels 
nostres carrers. Serà possible gràcies als 200 voluntaris que treballen 
de manera incansable pel simple motiu de que s’estimen Altafulla. 
En definitiva, gràcies a l’esport, l’Altafulla que construïm és un poble 
més viu, més ric, més saludable i més solidari. Un poble millor.
Tu també t’estimes Altafulla? Ajuda’ns a fer que el Campionat d’Es-
panya sigui un èxit. Dóna’ns el teu suport.


