
Cursa popular i Cursa ciclista Festa Major de Sants  
 

Informació general 
 
Dades de caràcter general i descripció 
 
La Unió Esportiva de Sants (secció de ciclisme) amb la col·laboració del Districte de 
Sants – Montjuïc organitza la 10à cursa popular i, seguidament, la 38à edició de la 
cursa ciclista. 
 
L’any 2018 van participar uns 400 corredors a peu i 150 ciclistes. 
 
 
Data i horaris 
 
Diumenge dia 1 de setembre. 
 

Horaris Activitats 
De les 09.00 a les 10.00 hores Cursa popular 
De les 10.30 a les 14.00 hores Curses ciclistes i lliurament de premis 

 
 
Recorreguts 
 
Sortida: Sants – Riego. 
 
Itinerari:  Sants (calçada muntanya) gir de 180 a l’altura d’ Olzinelles – Sants (calçada 
mar) – Creu Coberta (calçada mar) gir de 180 a l’altura de Moianès – Creu Coberta 
(calçada muntanya) – Sants (calçada muntanya). 
 
Arribada:  Sants – Riego. 
 
 
Cronològic 
 

Horaris Activitats 
09.00 hores Inici cursa popular 
10.00 hores Final cursa popular 
10.30 hores Inici cursa ciclista (categoria cadet)  
11.20 hores Inici cursa ciclista (categoria junior) 
12.20 hores Inici cursa ciclista (categoria elit) 
14.00 hores Final curses ciclistes 

 
 
Mobilitat  
 
Talls de trànsit 
 
Els carrers Sants i Creu Coberta, entre Olzinelles i Moianès. 
 
  



 
Vies en que s’inverteix el seu sentit de circulació  
 
Salou 
 
S’invertirà el sentit de la circulació al carrer Salou, entre Eusebi Planas i Autonomia. 
 
Watt 
 
S’invertirà el sentit de la circulació al carrer Watt, entre Muntadas i Autonomia. 
 
Alcolea 
 
S’invertirà el sentit de la circulació al carrer Alcolea, entre vial de serveis del carrer 
Autonomia i pg. de Sant Antoni. 
 
Desviaments de trànsit 
 
El trànsit procedent d’Olzinelles, en arribar al c. Sants haurà de continuar cap a pg. de 
Sant Antoni i/o Galileu, impedint-ne també el gir a l’esquerra per tal de facilitar els 
desviaments de la pl. de Sants. 
 
El trànsit procedent del carrer Autonomia a l’altura del carrer Salou es desviarà cap al 
pg. Sant Antoni amb Alcolea per la calçada de serveis situada al lloc. 
 
Passos habilitats per a vianants 
 
L’organització disposa de personal auxiliar en els passos de vianants que afecten el 
recorregut per regular i facilitar el creuament dels vianants durant els moments 
puntuals en que no passin participants, tot adoptant les adequades mesures de 
seguretat viària. 
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