
 

Cursa popular de Nou Barris 
 
 

Informació general 
 
 

Descripció de l’acte 
 
Dins del programa d’actes de la Festa Major de Nou Barris, el Club d’Atletisme Nou 
Barris (CANB) organitza la 33 Cursa popular de Nou Barris. Es tracta d’una cursa de 
10 quilòmetres de distància, certificada per la Federació Catalana d’Atletisme i 
autoritzada pel Districte de Nou Barris i una cursa de 3 quilòmetres. 
 

Data i horari 
 
Diumenge 19 de maig de 2019. 
Inici: a les 09.30 hores. 
Finalització: 10.45 hores (hora límit)  
Tothom que no compleixi l’horari i continuï en la competició, ho farà sota la seva 
responsabilitat i per fora de la calçada. 
 

Recorregut 
 

Cursa Atlètica Popular 10 Km 
 
Sortida: pg. Andreu Nin, davant del centre comercial Som Multiespai  (antigament Heron City).  
 
Recorregut: pg. Andreu Nin – Vèlia – Escòcia (en sentit contrari) – Arnau d’Oms – Piferrer – av. 
Rio de Janeiro (calçada mar fins a Tissó) – gir de 180º – av. Rio de Janeiro (calçada muntanya) – 
pg. Valldaura (calçada Besòs) – Artesania – Via Júlia (calçada mar fins a Via Favència) – gir de 
180º – Via Júlia (calçada muntanya) – pl. República (calçada mar en sentit contrari) – pg. Verdum 
(en sentit contrari per la calçada mar) – Doctor Pi i Molist – pg. Fabra i Puig (sentit contrari) – Arnau 
d’Oms – Piferrer – av. Rio de Janeiro – pg. Valldaura (calçada Llobregat) – pg. Andreu Nin – Vèlia – 
pg. Fabra i Puig (sentit contrari) – Manuel Sancho – av. Meridiana (en sentit Besòs per la vorera). 
 

Arribada: interior pista d’atletisme de Can Dragó. 
  



Cursa Atlètica Popular 3 Km 
 
Sortida: pg. Andreu Nin, davant del centre comercial Som Multiespai  (antigament 
Heron City). 
 
Recorregut: pg. Andreu Nin – Vèlia – Escòcia (en sentit contrari) – Arnau d’Oms – 
Piferrer – av. Rio de Janeiro – pg. Valldaura – pg. Andreu Nin – Roselló Porcel - av. 
Meridiana (en sentit Besòs per la vorera) . 
 
Arribada: interior pista d’atletisme de Can Dragó. 
 
 

Afectacions al trànsit 
 

Talls de carrers 
 
Pg. Andreu Nin 
 
A partir de les 08.00 hores es tallarà el trànsit al pg. Andreu Nin entre pg. Valldaura i 
Pintor Alsamora per a la concentració i escalfament dels corredors.  
 
Rosselló i Porcel 
 
A partir de les 08.00 hores es tallarà el trànsit del carrer Rosselló i Porcel entre pg. 
Andreu Nin i Av. Meridiana per a la concentració i escalfament dels corredors.  
 

Divisió de calçades 
 
Pg. Verdum 

 
Es divideix la calçada deixant el carril muntanya per la circulació en sentit Llobregat i la 
resta pels corredors (divisió amb cons, col·locats i retirats per l’organització). 
 
Doctor Pi i Molist 
 
Es divideix la calçada deixant el carril Llobregat per la circulació en sentit mar i la resta 
pels corredors (divisió amb cons, col·locats i retirats per l’organització). 
 
Via Júlia, calçada mar, entre Tissó i Via Favència 
 
Es subdivideix la calçada mar, deixant el carril mar per als vehicles que, procedents de 
Tissó, vulguin accedir a la Via Favència, i el carril muntanya per als corredors que 
efectuaran un gir de 180º a l’alçada de Via Favència (divisió amb cons, col·locats i 
retirats per l’organització). 
 
Via Favència - Via Júlia 
 
Es fan dos carrils, un per unir les dues calçades de la Via Júlia pels participants i l’altre 
pels vehicles (divisió amb cons, col·locats i retirats per l’organització). 
 
 
 
 
 



Pl. República (costat muntanya) 
 
Es subdivideix la calçada, deixant el costat muntanya per als vehicles que, procedents 
del pg. Valldaura (descendent) vulguin accedir al pg. Verdum i el costat mar per als 
corredors (divisió amb cons, col·locats i retirats per l’organització). 
 
Pg. Fabra i Puig (entre pl. Virrei Amat i Arnau d’Oms) i (entre Vèlia i Manuel 
Sancho) 
 
Es divideix la calçada a la segona volta deixant el carril Llobregat per a la circulació en 
sentit muntanya i la resta per als corredors que aniran en sentit mar (divisió amb 
cons, col·locats i retirats per l’organització). 
 
Escòcia – Arnau D’oms 
 
Es subdivideix la calçada, deixant el costat muntanya per als corredors i el costat mar 
per als vehicles que procedents de c. Escòcia girin a la dreta al c. Arnau D’oms en 
contra direcció (divisió amb cons, col·locats i retirats per l’organització). 
 
 

Trams de cursa en sentit contrari 
 

− Escòcia entre Vèlia i Arnau d’Oms. 

− Pg. Fabra i Puig entre Virrei Amat i Arnau d’Oms. 

− Pg. Fabra i Puig entre Vèlia i Manuel Sancho. 
 

 



 
Annex 3.1 

Cursa Nou Barris (recorregut) 

arribada 

sortida 

Primera volta: 

Segona volta: 

Cursa 3km: 

Avituallament 


