
Cavalcada de Reis 2020 
 
Com cada any, es celebra la Cavalcada de Reis, amb un recorregut aproximat d’uns 5 
km, en la qual hi participen més de 1.000 persones. L’afluència estimada de públic a la 
darrera edició va ser de 900.000 persones. 
 
 
Data i horaris 
 
Dia 5 de gener de 2020. 
 
- A  les 16.00 hores: Arribada del pailebot amb els Reis al Moll de Bosch i Alsina. 

  

- A les 18.00 hores: Inici cavalcada al pg. de Circumval·lació. 
 

- A les 21.45 hores: hora prevista de final de la cavalcada. 
 
 
Itineraris 
 
Itinerari Moll Bosch i Alsina – pg. Circumval·lació: 
 
Itinerari: pàrquing dels Serveis Mèdics (Moll Bosch i Alsina) – calçada portuària de 
serveis (sentit Llobregat) – pl. Drassanes – pg. Josep Carner - pl. Portal de la Pau – 
pg. Colom (calçada bus) - pg. Isabel II (calçada bus) – Pla de Palau (calçada 
muntanya) – av. Marquès de l’Argentera (calçada muntanya, tram en calçada 
contrària) – pg. Circumval·lació. 
 
 
Itinerari Cavalcada: 
 
Sortida del pg. Circumval·lació – av. Marquès de l’Argentera (calçada muntanya) – pg. 
Isabel II (costat muntanya) – Via Laietana – Fontanella – pl. Catalunya (costat mar) – 
Pelai – pl. Universitat (costat mar) – Ronda Sant Antoni – Sepúlveda – av. Paral·lel 
(costat Llobregat en sentit contrari) – pl. Espanya (costat mar en sentit contrari) – av. 
Reina Maria Cristina  – av. Francesc Ferrer i Guàrdia (final oficial de la cavalcada) – 
vial d’accés al Palau 7 (façana posterior) – Pavelló 7 (Fira Montjuïc). 
 
  



Muntatge d’instal·lacions 
 
La zona de muntatge de la cavalcada s’ubicarà al pg. de Circumval·lació. 
L’organització establirà un servei d’auxiliars, a partir de les 06.00 hores del dia 4, per 
tal de reservar els espais que deixin lliures els vehicles que surtin de la zona 
d’estacionament. 
 
A les 16.00 hores del dia 4, per facilitar els treballs de muntatge, es tallarà al trànsit de 
vehicles el costat muntanya del pg. de Circumval·lació. 
 
Des de les 13.30 hores del dia 5 quedarà tancat totalment el pg. de Circumval·lació, en 
ambdós sentits, tant per a vehicles com per a vianants.  
 
 
Prohibició d’estacionaments 
 
Es prohibeix l'estacionament (inclús motos i bicicletes a voreres), des del 3 al 5 de 
gener, a: 
 
− Pl. Catalunya (costat Llobregat de la plaça), entre Pelai i Bergara. 
− Pl. Catalunya, estacionament de motos a vorera i calçada del costat mar del centre 

plaça. 
 
Es prohibeix l'estacionament (inclús motos i bicicletes a voreres), des de les 21.00 
hores del dia 3 i fins a les 22.00 hores del dia 5 de gener, a: 
 
− Sepúlveda (costat muntanya / carril Bus-Taxi), entre rda. Sant Antoni i av. Paral·lel. 
 
Es prohibeix l'estacionament (inclús motos i bicicletes a voreres), des de les 00.00 
hores del dia 4 i fins a les 22.00 hores del dia 5 de gener, a: 
 
− Pg. Circumval·lació (costat muntanya), de Wellington a l’av. Marquès d’Argentera. 
− Av. Icària (costat muntanya), entre Wellington i Ramon Trias Fargas. 
 
Es prohibeix l'estacionament (inclús motos i bicicletes a voreres), des de les 20.00 
hores del dia 4 i fins a les 22.00 hores del dia 5 de gener, a: 
 
− Consolat del Mar (ambdós costats), entre Via Laietana i Pla de Palau. 
− Av. Marquès d’Argentera (ambdós costats). 
− Pg. Isabel II, (ambdós costats). 
− Via Laietana, (ambdós costats). 
− Fontanella, (ambdós costats). 
− Pl. Catalunya costat mar de la calçada mar de la plaça. 
− Pelai, (ambdós costats). 
− Pl. Universitat (calçada mar / ambdós costats). 
− Ronda Sant Antoni, entre pl. Universitat i Sepúlveda (ambdós costats). 
− Sepúlveda (costat mar / inclosos xamfrans de la banda mar i de la banda 

muntanya), entre rda. Sant Antoni / pl. Goya i av. Paral·lel. 
− Av. Paral·lel, entre Sepúlveda i pl. Espanya (costat Llobregat). 
− Pl. Espanya (banda mar de la plaça) – av. Reina Maria Cristina (voreres d’ambdós 

costats). 
− Av. Reina Maria Cristina (ambdós costats).  
− Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat mar / pavelló Mies van der Rohe), entre l’av. 

Reina Maria Cristina i l’accés al pavelló Mies van der Rohe. 
 



Es prohibeix l'estacionament, des de les 07.00 a les 22.00 hores del dia 5 de gener, a: 
 
− Pl. Josep Puig i Cadafalch. 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades per l’organització 
quedin estacionats en aquests carrers, podran retirar-se pel servei de grues de B:SM. 
 
 
Mesures d'ordenació i restricció del trànsit 
 
Durant el dia 5 de gener, s’establiran les següents mesures d’ordenació i restricció del 
trànsit: 
 

− Restricció del trànsit als vehicles privats i al transport en superfície a les vies 
del recorregut de la cavalcada, des de les 17.00 i les 21.30 hores. 

 
 

− Restricció de la circulació a dins de la ciutat als vehicles amb un pes superior 
als 3.500 kg (excepte els de servei públic), des de les 16.00 a les 22.00 hores. 
 

 
Desviaments principals 
 
Acte al Moll de Bosch i Alsina 
 
− A la pl. Portal de la Pau, es talla al trànsit la calçada mar del pg. Colom i el 

procedent de La Rambla es desvia per pg. Josep Carner sentit Llobregat. 
 

− A la pl. Antonio López, el trànsit descendent de Via Laietana, en tant no es talli 
aquesta via, es dirigeix cap a Doctor Aiguader i el trànsit sentit Llobregat del pg. 
Isabel II, cap a Via Laietana. 

 

− A la banda Besòs de la pl. Drassanes s’impedeix l’accés de vehicles al pg. Josep 
Carner en sentit Besòs i es desvia per Josep Carner sentit Llobregat el trànsit 
procedent de l’av. Paral·lel. En cas necessari i a criteri del comandament del servei 
es procedirà a la subdivisió del costat Besòs – mar de la plaça Drassanes, deixant 
el costat mar per als vehicles d’època que traslladen als Reis cap al pg. 
Circumval·lació i el costat muntanya per als vehicles que seran desviats cap a l’av. 
Paral·lel (sentit ascendent. 

  
− Al pg. Josep Carner en sentit Besòs, es desvia el trànsit pel pg. Montjuïc.  
 

− Per tal de mantenir la mobilitat a la pl. Drassanes, es talla la sortida 21 sentit Besòs 
de la Ronda Litoral B-10 i, si cal, també la sortida 21 en sentit Llobregat. 

 

− En cas de saturació de l’av. Paral·lel, es desvia el trànsit descendent per la Ronda 
Sant Pau i s’impedeix l’accés en sentit mar dels vehicles procedents de Portal de 
Santa Madrona i Palaudàries. 

 
 
Desviaments del trànsit a les vies del recorregut 
 
A les 17.00 s’aïllen longitudinalment al trànsit les vies del recorregut de la cavalcada 
per deixar-les expedites de vehicles.  
 
Per facilitar els desviaments i la mobilitat veïnal a l’entorn de les vies del recorregut, 
fins al moment d’aïllament total es permetrà la circulació transversal sempre i quan 
l’ocupació de les cruïlles per part del públic ho faci viable. 



 
Els horaris previstos de pas de la cavalcada són: 
 

Lloc Cap de la cavalcada Cua de la cavalcada 
Inici cavalcada 18.00 h. 19.00 h. 
Pl. Antonio López 18.20 h. 19.25 h. 
Pl. Antoni Maura 18.40 h. 19.35 h. 
Pl. Urquinaona 19.10 h. 20.00 h. 
Pl. Catalunya 19.20 h. 20.10 h. 
Pl. Universitat 19.40 h. 20.20 h. 
Sepúlveda – Comte d’Urgell 20.05 h. 21.10 h. 
Pl. Espanya 20.50 h. 21.40 h. 
Final cavalcada 21.10 h. 21.55 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


