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Cursa El Corte Inglés 
 

Informació general 
 
 

Descripció de l’acte 
 
El Corte Inglés, amb la col·laboració de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona (IBE), organitza la cursa El Corte Inglés. L’autorització de l’acte correspon al 
Districte de L’Eixample. 
 
L’activitat és una cursa atlètica popular, tradicional i homologada que es desenvolupa en 
un circuit urbà de 10 km i 639 metres. La participació a l’edició de l’any 2018 va ser de 
58.870 corredors. Per aquest any, l’organització preveu una participació de 60.000 
corredors. 
 

Data i horari 
 
Diumenge 7 d’abril de 2018, de 09.00 a 11.30 hores.  
 

Recorregut 
 
Sortida: Pg. de Gràcia – Gran Via Corts Catalanes (corredors amb xip). 

Pg. de Gràcia – rda. Sant Pere (corredors populars i cadires de rodes). 
 

Itinerari: pg. de Gràcia – Aragó – Tarragona (calçada descendent Besòs) – pl. Espanya 
(pel costat Besòs en sentit contrari al trànsit) – av. Reina Maria Cristina – av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia – pl. Sant Jordi – av. de l’Estadi – Jocs del 92 – Foc (per la calçada 
descendent fins al pg. Olímpic) – pg. Olímpic – vial de l’Olivera - Estadi Olímpic Lluís 
Companys (entrada per la porta Marató i sortida per la porta de serveis) – pg. Olímpic – 
av. de l’Estadi – pg. Santa Madrona – Lleida – Floridablanca – Ronda Sant Antoni – pl. 
Universitat (calçada mar) – Pelai – pl. Catalunya (costat mar). 
 
Arribada: pl. Catalunya, costat mar. 
 

 
Punts quilomètrics i horaris aproximats de pas 
 

Punt km. Lloc 1r corredor Final cursa 

Sortida Pg. de Gràcia – Gran Via CC 09.00 ---- 

Km 1 Aragó 230, entre Balmes i pl. Dr. Letamendi 09.03 ---- 

Km 2 Aragó – Viladomat 09.06 ---- 

Km 3 Tarragona, entre Consell de Cent i Aragó 09.09 09.51 

Km 4 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (abans del 
Poble Espanyol) 

09.12 10.04 

Km 5 Jocs del 92, abans de Pedrera del Mussol 09.15 10.17 

Km 6 
Pg. Olímpic, rotonda situada a 20 m abans de 
l’entrada a l’Estadi 

09.18 10.30 

Km 7 
Pg. Olímpic, davant de la porta d’accés núm. 
5/4 de l’Estadi 

09.21 10.42 

Km 8 
Pg. Santa Madrona, davant la porta d’entrada 
als Jardins de Laribal 

09.24 10.54 

Km 9 Lleida – Tamarit 09.27 11.06 

Km 10 Ronda Sant Antoni 09.30 11.18 

Arribada Pl. Catalunya 09.33 11.30 
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Circulació de vehicles d’acompanyament 
 
Únicament estan autoritzats a circular pel circuit de la prova i en el sentit de la mateixa, 
portant l’acreditació corresponent, els següents vehicles: 

- Un cotxe de “El Corte Inglés”; amb el cronometratge. 
- Tres motocicletes, amb els jutges de la cursa. 
- Vehicles de premsa autoritzats. 
- Cotxe escombra. 
- Equip de TV3. 
- Ambulàncies. 
 
 

Mesures de caràcter general 
 
 

Prohibició d’estacionaments 
 
Des de les 00.00 hores del dia 6 d’abril i fins a les 13.00 hores del dia 7 d’abril, es 
prohibeix l’estacionament de vehicles als següents llocs: 

- Pg. de Gràcia (calçada central i laterals) entre pl. Catalunya i Gran Via CC. (inclús 
motos en voreres). 

- Pl. Catalunya (calçada mar, ambdós costats), inclús motos en voreres. 
 
Des de les 16.00 hores del dia 6 d’abril i fins a les 13.00 hores del dia 7 d’abril, es 
prohibeix l’estacionament de vehicles als següents llocs: 

- Pl. Catalunya (calçades costat Besòs), (inclús motos en voreres). 
- Aragó – Vilamarí, xamfrà mar – Llobregat (inclús motos en voreres). 
- Floridablanca – Vilamarí, zona de càrrega i descàrrega (costat mar – illeta –). 
- Fontanella, ambdós costats (estacionament per a vehicles d’emergència, servei 

sanitari i via de dissolució). 
 
 

Mobilitat vies del recorregut 
 
Es prohibeix la circulació de vehicles a totes les vies del recorregut durant la celebració 
de la cursa. 
 

Divisió de calçades 
 
Pl. Universitat 

Subdivisió amb cons entre ronda Sant Antoni i Pelai, deixant tres carrils del costat mar 
per als corredors i un carril del costat muntanya per a la circulació rodada. Els vehicles 
que hi circulin s’han de desviar per Aribau. 
 
Foc 

Entre el pg. del Migdia i Jocs del 92, s’ha de subdividir la calçada amb cons i tanques, de 
forma que quedi obert un carril de circulació pel trànsit en sentit ascendent i la resta de la 
calçada pels participants. 
 
La retirada s’efectua una vegada la cua de la cursa i vehicles de tancament estiguin al pg. 
de Santa Madrona. 
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Desviaments de trànsit 
 
La Rambla 

La circulació ascendent s’aïlla al trànsit des del Portal de la Pau. 
 
Pg. de Gràcia 
 
La circulació descendent (plataforma lateral inclosa) es desvia pel carrer València. 
 
Aragó 
 
Es desvia per pg. de Gràcia ascendent i en cas necessari pel carrer Pau Claris. 
 
Aragó s’obre al trànsit en dues fases: 

 Quan la cua sobrepassi Casanova, s’obre el tram entre pg. de Gràcia i av. de Roma, 
desviant la circulació per av. de Roma cap a Urgell. 

 Quan la cua sobrepassi pl. Espanya s’obre la totalitat d’Aragó. 
 
Gran Via Corts Catalanes 
 
El trànsit de la calçada lateral d’entrada ciutat es desvia per la calçada central i pel túnel 
de pl. Espanya. 
 
Balmes 

- A la sortida de la cursa, la circulació es desvia a la altura de València.  
- A l’arribada, la circulació es desvia a Gran Via CC i ronda Universitat. 
 
Tarragona 
 
La circulació descendent es desvia pel carrer València. 
 
Av. Miramar 
 
La circulació es desvia pel carrer Tarongers. 
 
Av. Paral·lel 
 
S’efectuaran desviaments a: 

- Sentit descendent, a pl. Espanya. 
- Sentit ascendent, a pl. Drassanes, excepte la llançadora del Funicular i les línies 21 

i H14, que se'ls permetrà el pas fins a la ronda de Sant Pau. 
 
 

Zones aïllades a la circulació 
 
A les 05.30 hores, es procedeix a l’aïllament del pg. de Gràcia, entre pl. Catalunya i Gran 
Via CC. i de la calçada mar de pl. Catalunya.  
 
Al voltant de les 08.00 hores o quan la concentració de participants ho faci necessari, s’ha 
de tallar el trànsit de la Ronda Sant Pere, des de la pl. Urquinaona, així com les calçades 
del costat Besòs de la pl. Catalunya. 
 
A les 08.15 hores, es talla el trànsit longitudinal de la Gran Via CC, entre la Rambla 
Catalunya i Pau Claris. 
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Mesures a l’entorn del parc de Bombers de l’Eixample  
 
Per tal de de garantir la sortida de vehicles d’emergència del Parc de Bombers del carrer 
Aragó, es subdivideix la calçada de la següent manera: 
 
- Al costat mar de la calçada del carrer Aragó, des d’Entença i fins Vilamarí, es 

col·locarà una línia de tanques, cons i/o cinta d’abalisament que s’anirà eixamplant 
progressivament (en forma de falca) restringint la calçada de 4 a 2’5 carrils pel pas 
corredors. A partir de Vilamarí, la línia de tanques transcorrerà paral·lela a la vorada 
del costat mar d’Aragó mantenint l’amplada de 2’5 carrils pels corredors fins 
sobrepassar les portes de sortida de vehicles de la Caserna de Bombers. 

 
Durant el pas de la cursa, aquest carril i mig del costat mar de la calçada d’Aragó queda 
habilitat pels vehicles de bombers que davant qualsevol emergència, puguin circular cap 
a Vilamarí (en sentit contrari a la circulació). El personal auxiliar de l’ha de mantenir 
sempre lliure de corredors i vianants. 
 

Altres mesures 
 
TMB i FGC 
 
Durant els dies previs l’organització informarà a TMB i FGC el possible tancament de una 
de les seves sortides (sortida de la Línia 1 ubicada al pg. de Gràcia núm. 1) el dia de la 
cursa, amb motiu de l’aglomeració de corredors. 
 

De 08.30 a 09.45 hores, per evitar l’aglomeració de corredors que volen incorporar-se a la 
cursa en els passadissos de Metro i de FGC, des del CECOR s’ha de sol·licitar a TMB - 
Metro el tancament de la sortida de la Línia 1 ubicada al pg. de Gràcia núm. 1 (costat 
muntanya – Llobregat). 
 
Fira Montjuïc 
 
La cursa El Corte Inglés coincideix amb la celebració al recinte Firal de Montjuïc de: 
 
- Fira Motoh – vive la moto Barcelona (pavelló 8) 
- Saló Internacional del Còmic de Barcelona (pavellons 1, 2 i 3). 
 
Per tal d’evitar obstaculitzar el pas del corredors per l’av. Reina Maria Cristina, Fira de 
Barcelona prendrà les següents mesures: 
 
- Gestionarà els accessos dels assistents als recintes des de la via pública i des de les 

sortides de Metro i FGC de pl. Espanya. 
- El dia d’abans desmuntarà les instal·lacions ubicades a la calçada d’av. Reina Maria 

Cristina. 
 
 


