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Afectacions de trànsit el 31 de
desembre amb motiu de la Cursa
de Sant Silvestre de Berga
El desenvolupament de la cursa comportarà talls en el trànsit de vehicles en
diverses vies de la ciutat

La cursa de Sant Silvestre de Berga, en imatges | Pilar Màrquez Ambròs

Berga celebrarà la XXII edició de la Cursa de Sant Silvestre aquest divendres, 31 de desembre.
La prova atlètica, de caràcter lúdic i popular, comptarà amb un itinerari urbà de 5 quilòmetres que
inclourà canvis en el recorregut a causa de les obres de reurbanització de la ronda Moreta.
El desenvolupament de la cursa comportarà talls en el trànsit de vehicles en diverses vies de la
ciutat per on transcorrerà la prova, de les 18 a les 19:30 h, aproximadament.
Recorregut de la prova
El recorregut de la prova d'enguany presenta algunes novetats en relació amb les darreres
edicions, ja que algun dels trams està afectat per les obres de reurbanització que s'estan portant
a terme a la zona de la ronda Moreta.
En aquesta ocasió, el recorregut serà el següent: sortida des del passeig de la Indústria fins a la
rotonda del passeig Vila de Casserres (a l'alçada del parc de bombers), on les persones
participants faran mitja volta i tornaran a passar pel passeig Vila de Casserres i el passeig de la
Indústria fins a la carretera de Ribes.
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A continuació, es dirigiran a la plaça de Viladomat passant per la ronda Moreta i trencaran pel
carrer Pompeu Fabra. Després seguiran pels carrers mossèn Huch, Puig-reig, Ciutat, Menorets
i Instrucció i travessaran el passeig de les Estaselles fins al carrer Fra Frederic.
Posteriorment, passaran pel carrer del Roser, la carretera de Sant Fruitós i els carrers Pere III,
Isaac Albéniz, Mestre de Pedret i Pere II fins a la plaça de Gernika. Allà, tornaran a passar pel
passeig Vila de Casserres i completaran l'últim tram del passeig de la Indústria fins a arribar a
la línia de meta.
Afectacions en el trànsit
Les vies afectades seran les següents: passeig de la Vila de Casserres, passeig de la
Indústria, carretera de Ribes, plaça de Viladomat, Ronda Moreta, carrer Pompeu Fabra, carrer
Mossèn Huch, carrer Puig-reig, carrer de la Ciutat, carrer Menorets, carrer Instrucció, Passeig de
les Estaselles, carrer Fra Frederic, carrer del Roser, carretera de Sant Fruitós, carrer Pere III,
carrer Isaac Albéniz, carrer Mestre Pedret, carrer Pere II, i plaça de Gernika.
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