
Dispositiu de Servei  
Cursa DiR – Guàrdia Urbana 

 
 
Informació general 
 
Descripció de l’acte 
 
La cursa DiR-Guàrdia Urbana és una cursa atlètica patrocinada i organitzada per la 
Cadena de Centres Esportius DiR, amb la col·laboració de l’Institut Barcelona Esports 
(IBE) de l’Ajuntament de Barcelona i de la Guàrdia Urbana. 
 
Es realitzaran dues proves esportives: 

- Cursa de 10 km: amb un temps màxim per completar el recorregut d’1 hora i 15 
minuts. 

- Cursa de 5 km: amb un temps màxim per completar el recorregut de 45 minuts. 
 
Les dues curses comparteixen la sortida; i el recorregut de la cursa de 5 km coincideix 
en temps i itinerari amb els primers 5 km de la cursa de 10 km. 
 
Per a aquest any, l’organització estima la inscripció en uns 8.000 corredors per a la 
cursa de 10 km i de 2.000 participants pel que fa a la cursa de 5 km. 
 
L’any 2018 van arribar a meta 6.749 corredors en la cursa de 10 km i 1680 corredors 
en la cursa de 5 km. 
 
 
Data i horari 
 
El dia 12 de maig de 2019, a les 08.30 hores (cursa 10 km i 5 km). 
 
  



 
Recorreguts 
 
Cursa 10 km. 
 
Sortida: av. Diagonal, 686 (davant Palau de Pedralbes). 
 
Itinerari:  av. Diagonal, (calçada central) – pl. Francesc Macià (costat mar) – av. 
Diagonal (calçada central) deixant 2 carrils del costat muntanya pel trànsit – pl. Cinc 
d’Oros (calçada mar) – av. Diagonal (calçada central) deixant 2 carrils del costat 
muntanya pel trànsit – pl. Mossèn Jacint Verdaguer, (calçada mar) – av. Diagonal de 
pl. Mossèn Jacint Verdaguer a Roger de Flor (calçada central) – av. Diagonal, de 
Roger de Flor a Sardenya (calçada central, costat mar) – av. Diagonal, de Sardenya a 
Castillejos (calçada mar) – Castillejos – Bolívia – Badajoz – av. Diagonal (calçada mar) 
– pl. Llevant (costat mar – Llobregat) – pg. Taulat (calçada muntanya) – Josep Pla (en 
sentit contrari), deixant 2 carrils del costat Besòs pel trànsit – pg. Garcia Fària. 
 
Arribada:  pg. Garcia Fària entre Josep Pla i Selva de Mar. 
 
Cursa 5 km 
 
Sortida: av. Diagonal, 686 (davant Palau de Pedralbes). 
 
Itinerari: el recorregut és el mateix  que la cursa 10 km fins arribar a l’av. Diagonal 
amb Roger de Flor, lloc on la cursa de 5 km continua per la calçada (central – 
muntanya) fins a Sardenya. 
 
Arribada:  av. Diagonal, entre Sardenya i Marina (calçada muntanya). 
 
 
Àmbit territorial 
 
Districtes:  L’Eixample. 

Les Corts. 
Gràcia 
Sant Martí. 
 

Afectació:  Districte de Sarrià – Sant Gervasi. 
 
 
Tipus de Dispositiu de Servei 
 
Per l’afectació:    Servei de Ciutat. 
Per l’assignació de comandament:  Servei específic. 
Pels recursos humans:   Nivell 3. 
Per l’accés a la consulta:   Accés general. 
 
  



 
Cronològic 
 
Diumenge 12 
 

Horari  Activitat 
05.00 h. Talls de trànsit zona de la sortida i de la zona d’arribada de la cursa 10 km 
06.30 h. Interrupció del servei del Trambaix (T1,T2,T3) 

07.30 h. 
Tall de la zona km 5. 
Inici col·locació cons av. Diagonal. 

08.00 h. Inici muntatge de les tanques de pl. Francesc Macià i pl. Cinc d’Oros. 

08.15 h. Inici muntatge de les tanques de pl. Mossèn Jacint Verdaguer.  

08.20 h. Interrupció del servei del Trambesòs en la zona de l’av. Diagonal (T4). 

08.30 h. Sortida de la cursa 10 km i 5 km. 
08.40 h. Col·locació dels cons en pg. Taulat i Josep Pla i les tanques a pl. Llevant. 
08.45 h. Arribada del primer corredor (cursa 5 km). 
09.00 h. Arribada del primer corredor (cursa 10 km).  
09.22 h. Arribada de l’últim corredor (cursa 5 km).  
10.00 h. Arribada de l’últim corredor (cursa 10 km).  
10.00 h. Finalització desmuntatge zona km 5. 
11.00 h. Finalització desmuntatge instal·lacions zona sortida. 
11.30 h. Finalització desmuntatge zona arribada (pg. Garcia Fària). 
12.00 h. Finalització desmuntatge zona arribada (Selva de Mar - pg. del Taulat). 

 
  



 
Informació complementària 
 
 
Muntatge d’instal·lacions 
 
Sortida i arribades 
 
Diumenge 12 
 
UT 2 l’Eixample 
 
A les 07.30 hores es tallarà la circulació de la zona de km 5. 
 
− Av. Diagonal (sentit Besòs),  entre Nàpols i Marina. 
− Av. Diagonal (sentit Llobregat), entre Marina i Sardenya. 
 

I es col·loca una línia de cons a l’av. Diagonal entre Roger de Flor i Sardenya (a la 
doble línia continua de la calçada central) per separar els recorreguts de la cursa 
de 5 km (que finalitza entre Sardenya i Marina) i la cursa 10 km que finalitza al pg. 
Garcia Fària. Les cruïlles han de quedar lliures. 

 
A les 08.15 hores: 

Es col·loca una línia de cons fent una falca a Marina (entre Diputació i Consell 
de Cent) per tal per tal d’evitar la incorporació dels vehicles que circulin per 
Marina al sentit Llobregat d’av. Diagonal, anul·lant els dos carrils del costat 
Llobregat. 
 
Es col·loca una línia de cons fent una falca a Sardenya, entre València i Aragó, 
reduint la calçada a 1 carril del costat Llobregat, per tal de facilitar el gir dels 
vehicles que circulin per Sardenya al lateral muntanya d’av. Diagonal. 
 

 
UT 4 les Corts 
 
A les 05.00 hores es tallarà la circulació de la calçada central de l’av. Diagonal passat 
Doctor Marañon (desviant el trànsit entrada ciutat el lateral mar) i fins pl. Pius XIII. 
 
A les 05.00 hores es tallarà la circulació John M. Keynes. 
 
 
UT 10 Sant Martí 
 
A les 05.00 hores es tallarà la circulació a: 
− Selva de Mar, entre Ramon Turró i pg. Garcia Fària. 
− pg. Garcia Fària, entre Josep Pla i Selva de Mar. 
− pg. del Taulat, entre Selva de Mar i Josep Pla. 
− pg. del Taulat (calçada mar), entre Provençals i Selva de Mar. 
 
  



 
Circulació 
 
Divisió de calçades 
 
UT 2 l’Eixample 
 
Av. Diagonal  
 
Línia de cons a l’av. Diagonal entre pl. Mossèn Jacint Verdaguer i Francesc Macià 
(deixant dos carrils de la calçada central – muntanya pels vehicles i la resta pels 
corredors). 
 
Pl. Cinc d’Oros  
 
Tanca orientadora (tanca i cinta) des de l’andana mar de l’av. Diagonal (costat 
Llobregat) fins a l’andana mar de l’av. Diagonal (costat Besòs). 
 
Tanca orientadora (tanca i cinta) des de l’andana muntanya de l’av. Diagonal (costat 
Llobregat) fins a l’andana muntanya de l’av. Diagonal (costat Besòs). 
 
Inici del muntatge a les 08.00 hores. 
 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer  
 
Tanca contínua des de la mitjana de pg. Sant Joan (costat mar) a l’andana mar de l’av. 
Diagonal (costat mar), perllongant-se 6 metres per l’andana. 
 
Tanca orientadora (tanca i cinta) entre el centre de la plaça i l’andana muntanya de 
l’av. Diagonal (costat Besòs). 
 
Cons al costat Llobregat de la plaça orientant als corredors cap al costat mar. 
 
Inici del muntatge a les 08.15 hores. 
 
UT 4 Les Corts 
 
Pl. Francesc Macià  
 
Tanca contínua des d’Urgell fins a l’andana mar de l’av. Diagonal, perllongant-se 6 
metres per l’andana. 
 
Tanca orientadora (tanca i cinta) entre l’andana muntanya de l’av. Diagonal (costat 
Llobregat) i el centre de la plaça. 
 
Tanca orientadora (tanca i cinta) en el centre de la plaça, protegint la zona 
enjardinada. 
 
Tanca orientadora (tanca i cinta) entre el centre de la plaça i l’andana muntanya de 
l’av. Diagonal (costat Besòs). 
 
Inici del muntatge a les 08.00 hores . 
 
  



 
UT 10 Sant Martí 
 
Pl. Llevant 

Tanca orientadora (tanca i cinta) des de l’andana central de l’av. Diagonal fins a la 
graella de pg. Taulat – pl. Llevant. Inici del muntatge a les 08.40 hores. 
 
 
Pg. Taulat, entre pl. Llevant i Josep Pla 

A partir de les 08.40 hores cons protegint els corredors del carril bici (costat 
muntanya). 
 
 
Josep Pla, entre pg. Taulat i pg. Garcia Fària 

Divisió amb cons a partir de les 08.40 hores. Aquests cons aniran per la línia de 
separació de carrils, deixant lliures dos carrils de circulació del costat Besòs pels 
vehicles i la resta de la calçada, costat Llobregat, per als corredors (un carril de 
circulació, un d’estacionament i els carrils bici). 
 
 
Desviaments de trànsit 
 
 
Zona sortida 
 
Els talls de trànsit s’efectuen a les 05.00 hores: 
 
- Av. Diagonal (calçada central) a l’altura de la Alfambra. Desviant el trànsit al lateral 

mar. 
- John M. Keynes – Jordi Girona. Prohibint la circulació de John M. Keynes. 
- Av. Diagonal (calçada central) – Pere Duran Farell. Desviant el trànsit de Pere 

Duran Farell per l’av. Diagonal (sentit Besòs). 
- Pl. Pius XII. Desviant el trànsit de l’av. Diagonal per av. Joan XXII o per av. 

Pedralbes. 
 
  



 
Zona km 5 
 
Els talls de trànsit s’efectuen a les 07.30 hores : 
 
- Av. Diagonal – Nàpols. Desviant el trànsit de l’av. Diagonal (sentit Besòs) per 

Nàpols. 
 
- Av. Diagonal – Sicília. Desviant el trànsit residual de l’av. Diagonal per Sicília i 

prohibint el gir a la dreta de Sicília per l’av. Diagonal (sentit Besòs). 
 
- Av. Diagonal – Sardenya. Prohibint el gir a l’esquerra de Sardenya per l’av. 

Diagonal (sentit Besòs). 
 
- Marina, entre Diputació i Consell de Cent. Col·locació d’una línia de cons 

transversal (fent una falca) en els dos carrils de marxa del costat Llobregat de 
Marina per tal d’evitar la incorporació dels vehicles que circulin per Marina al sentit 
Llobregat de l’av. Diagonal. 

 
- Marina – Consell de Cent. Prohibint la circulació per la calçada Llobregat de Marina 

i impedint la incorporació a l’av. Diagonal (sentit Llobregat). 
 
- Av. Diagonal – Marina. Desviant el trànsit de l’av. Diagonal per Marina. 
 
 
Zona d’arribada 
 
Els talls de trànsit s’efectuen a les 05.00 hores: 
 
- Josep Pla – Garcia Faria. Desviant el trànsit de Garcia Faria per Josep Pla. 
- Josep Pla – pg. Taulat. Prohibint la circulació de pg. Taula des de Josep Pla a 

Selva de Mar. 
- Pg. Taulat – Provençals. Desviant el trànsit de pg. Taulat (calçada mar) per 

Provençals. 
- Selva de Mar – Ramón Turró. Desviant el trànsit de Selva de Mar per Ramón 

Turró. 
 
 
 
  



 
Vies alternatives 
 
Es recomana als conductors que per circular utilitzin les rondes de Dalt, del Litoral i del 
Mig en els desplaçaments per sobre o per sota de l’av. Diagonal. 
 
Desplaçaments entre les zones muntanya i mar 
 
Del costat mar al costat muntanya: 

− Ronda Litoral o ronda de Dalt. 
− Ronda del Mig per sota de la pl. Reina Maria Cristina. 
− Ronda Litoral (sortides 24) – pg. Garcia Fària – Josep Pla – Pg. del Taulat – pl. 

Llevant – av. Diagonal (calçada muntanya) o Rambla Prim. 
− Constança i Caravel·la La Niña des de Trav. de les Corts a l’av. Sarrià. 
 
Del costat muntanya al costat mar: 

− Ronda Litoral o ronda de Dalt. 
− Ronda del Mig per sota de la pl. Reina Maria Cristina. 
− Constança des de l’av. Sarrià a Trav. de les Corts. 
 
  



 
Vies en que s’inverteix el seu sentit de circulació  
 
Av. Diagonal (lateral muntanya) 
 
S’inverteix la circulació des de Pere Duran Farell a av. Pedralbes, per tal de donar 
sortida als vehicles de Pere Duran Farell. 
 
Lope de Vega 
 
S’inverteix la circulació des de av. Diagonal a Camí Antic de Valencia, per tal de donar 
sortida als vehicles de Lope de Vega. 
 
LLull 
 
S’inverteix la circulació des de sortida estacionament (entre Selva de mar i Josep Pla) 
a Selva de Mar, per tal de donar sortida als vehicles estacionats. 
 
Pere VI 
 
S’inverteix la circulació des de Bilbao a l’av. Diagonal, per tal de donar sortida als 
vehicles de Pere IV. 
 
 



 Cursa DIR – GUB, recorregut. 

Annex 3


