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L'etapa amb sortida i arribada a
Reus tancarà la 59a Volta Ciclista a
Tarragona
Diumenge 19 de juny

Presentació a Reus de la 59a Volta Ciclista a Tarragona | Reus.cat

La Volta Ciclista Internacional a la demarcació Tarragona arriba a la 59a edició els dies 17, 18 i
19 de juny amb la tornada al seu format habitual i la disputa de quatre etapes pel territori. La
darrera etapa tindrà sortida i arribada a la ciutat de Reus. La cursa és la més antiga per etapes
de l'estat i la tercera d'Europa, sols superada pel Tour de França i la Volta a Bèlgica.
L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor d'Esports, Pep Cuerba han participat aquesta tarda
de dilluns en l'acte de presentació de la nova edició de la volta, que ha tingut lloc a la Casa Rull.
L'acte també ha comptat amb la presència de la delegada del Govern a Tarragona, Teresa
Pallarès; el delegat territorial i vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme, David Llauradó i
el president de la 59a Volta Ciclista, Joan Carles Ferran, entre d'altres representants del sector i
del conjunt de l'esport reusenc.
La primera etapa transcorrerà entre mar i muntanya per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el
municipi més extens del Baix Camp. Es disputarà el divendres dia 17 de juny, a la tarda, amb un
recorregut de 88 quilòmetres. La segona, amb un total de 81,5 quilòmetrs, visitarà la Pobla de
Mafumet, lloc ja clàssic de la ronda i que, a més, també concedirà el trofeu Memorial Vicenç Gavaldà
al primer ciclista que creui la línia de meta.
La tercera etapa, dissabte a la tarda, tindrà de nou a l'Hospitalet de l'Infant com a protagonista de
la volta amb la contrarellotge individual de 8 quilometres de recorregut amb sortida i arribada al
centre del municipi. La quarta i darrera etapa s'efectuarà el diumenge, 19 de juny al matí amb
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sortida i arribada al Mercat Central de Reus. L'etapa canvia el recorregut habitual deixant enrere
l'ascens al port de la Mussara, per un traçat amb més alternatives de victòria entre els participants.
Amb un recorregut de 91 quiòmetres, l'etapa passarà per la Pobla de Mafumet, el Morell, la Selva
del Camp, s'enfilarà pel Coll de la Batalla fins arribar a Alforja per continuar cap a Botarell,
l'Argentera i el Coll de les Alzines cap a Riudecanyes i Vilanova d'Escornalbou. La tornada cap a
Reus passarà per Montbrió i Reus.
Participació femenina
Aquesta 59a edició presenta la incorporació a la prova de la participació de dones amb diferents
equips catalans i internacionals en una clara aposta per la integració de la dona al ciclisme.
En aquesta edició s'ha volgut, un cop més, destacar i retre homenatge a l'esforç i constància per
mantenir viva la Volta a Tarragona, i agrair especialment la col·laboració de persones, entitats,
clubs ciclistes, empreses i institucions que la fan possible. La Volta a Tarragona es disputa en les
categories de Master 30, 40 i 50 així com corredors de la categoria Elit per invitació.

https://www.reusdigital.cat/noticia/93443/etapa-amb-sortida-arribada-reus-tancara-59a-volta-ciclista-tarragona
Pagina 2 de 2

