
 
 

Milla Sagrada Família - Gran Premi Gaudí SPORT -  
 

1. Informació general 
 
 

Descripció de l’acte 
 
Dins del marc de les festes del barri de la Sagrada Família, es celebra la 35a edició de 
la Milla Sagrada Família – Gran Premi Gaudí, organitzada des de 1985 per la 
Fundació Claror amb el suport del Districte de l’Eixample. 
 
La Milla és una prova esportiva que consisteix en una successió de curses en un 
circuit tancat de 1.609 metres. Hi participen prop de 1.700 atletes aficionats de totes 
les edats, des de benjamins fins a veterans, que corren en diferents sèries, segons la 
seva edat o categoria. 
 

Data i horari 
 
Diumenge dia 5 de maig a les 09.15 hores. 
 
 

Recorregut 
 
Sortida i arribada: Mallorca, entre Marina i Sardenya. 

Recorregut: circuit a Mallorca, entre Lepant i Sicília. 
 
 

Horaris de les curses 
 
La primera cursa sortirà a les 09.15 hores, la segona a les 09.30 hores i la resta 
sortiran paulatinament cada 15 minuts fins a la darrera cursa que tindrà lloc a les 12.15 
hores. S’adjunta llistat amb els horaris i les diferents categories de les curses (annex 
1). 
 
 

Àmbit territorial 
 
Districte de l’Eixample 
 
  



 

 
 

 

2. Mesures de caràcter general 
 
 

Prohibició d’estacionaments  

 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclòs motos en vorera) des de les 14.00 
hores del dissabte 4 de maig a les 15.00 hores del diumenge 5 de maig a: 
 

− Mallorca de Lepant a Sicília.  

− Els quatre xamfrans de la cruïlla de Mallorca – Lepant. 

− Els quatre xamfrans de la cruïlla de Mallorca – Marina. 

− Els quatre xamfrans de la cruïlla de Mallorca – Sardenya. 

− Els quatre xamfrans de la cruïlla de Mallorca – Sicília.    
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades per l’organització, 
quedin estacionats en aquest tram, es retiraran pel servei de grues de B:SM. 
 
El Departament d’Espai Urbà s’encarrega de la col·locació de senyalització 
excepcional per a la prohibició de tots els estacionaments. 
 
 

Muntatge / desmuntatge instal·lacions 
 
A les 06.00 hores del diumenge dia 5 es tallarà el trànsit de Mallorca, de Lepant a 
Sicília i de Sardenya, de Provença a València, per tal de facilitar el muntatge de 
instal·lacions i estructures (arc de sortida / arribada, sistema de megafonia, divisió de 
calçada del circuit interior, etc.). 
 
El desmuntatge s’iniciarà sobre les 13.00 hores i finalitzarà a les 15.00 hores, 
aproximadament. 
 
 

Talls de trànsit (horaris) 
 
De 06.00 a 15.00 hores del diumenge 5 de maig: 

- Mallorca, de Lepant a Sicília: la circulació de Mallorca es desvia per Lepant. En cas 
necessari, el desviament es realitzarà a Padilla. 
 

- Sardenya, de Provença a València: la circulació de Sardenya es desvia per 
Provença.  

 
De 07.00 a 14.00 hores del diumenge 5 de maig: 

- Sicília, de Mallorca a Provença: la circulació de Sicília es desvia pel carrer València. 
 

- Lepant, de Mallorca a Provença: la circulació de Lepant es desvia pel carrer 
Rosselló. 


