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 Informació general 
 

Descripció dels actes 
 
L’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL) organitza amb el 
recolzament de diferents entitats de l’àmbit lèsbic, gai, transsexual, bisexual i 
intersexual (LGTBI), la 12a edició del PRIDE Barcelona que es celebra a la nostra 
ciutat.  
 
Durant l’esdeveniment es realitzen un seguit d’actes per fomentar el respecte per la 
diversitat i garantir el dret a la no discriminació per raons d’orientació sexual. 
 
A la Desfilada de l’any 2018 van participar 29 vehicles/carrosses i 20 comparses, i va 
haver-hi una assistència de 60.000 persones en tot el recorregut. Per a aquesta edició, 
l’organitzador ha previst la mateixa participació màxima de vehicles/carrosses i 
comparses que l’any passat. 
 
 
 

Dates i horaris 
 
Activitats principals 
 
Village 

- Divendres 28 i dissabte 29 de juny, de les 11.00 a les 02.00 hores a l’avinguda 
Reina Maria Cristina i pl. de l’Univers. 

 
Desfilada 

- Dissabte 29 de juny, de les 18.00 hores a les 20.30 hores a l’avinguda Paral·lel. 
 
 
Altres activitats 
 
Activitats lúdiques i actuacions musicals 

− Dissabte 15 de juny, de les 11.00 hores a les 21.00 hores a Comte Borrell, 
entre Parlament i Marqués de Campo Sagrado. 

 
Pride al Tibidabo 

− Diumenge 16 de juny, de les 12.00 a les 20.00 hores al Parc d’atraccions del 
Tibidabo. 

 

 
X Mostra de Comerç al Gaixample 

− Dissabte 22 de juny, de les 11.00 hores a les 20.00 hores a Consell de Cent, 
entre Casanova i Aribau. 



 

Activitats musicals al Gaixample 

− Dissabte 22 de juny, de les 20.00 hores a les 01.00 hores a Consell de Cent, 
entre Casanova i Aribau. 

 
Inauguració PRIDE, pregó i actuacions musicals 

− Dijous 27 de juny de les 17.00 hores a les 00.00 hores a la pl. Universitat 
 
 

Àmbit territorial 
 
Districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Sants – Montjuïc. 
Afectació al districte de Sarrià-Sant Gervasi (Tibidabo). 
 

Cronològic 
 

Dia Hora Lloc Activitat 

15/06 11.00 a 21.00 Comte Borrell Activitats diverses 

16/06 12.00 a 20.00 Parc d’atraccions Pride al Tibidabo 

22/06 11.00 a 02.00 Consell de Cent 
Mostra de Comerç Gaixample i 
activitats musicals 

25/06 22.00 Av. Reina M. Cristina 
Inici prohibició estacionaments 

 

26/06 
05.00 

Av. Reina M. Cristina 
Tall de trànsit 

  

27/06 17.00 a 00.00 Pl. Universitat Pregó inaugural i actuacions 

29/06 

11.00 a 02.00 

Desfilada PRIDE 

Activitats Village 

11.00 a 02.00 Inici activitats Village 

08.00 
Inici talls de trànsit a Portal Santa 
Madrona i av. Drassanes 

18.00 Inici de la Desfilada 

20.30 
Arribada cua de la Desfilada a pl. 
Espanya 

30/06 
19.00 

Av. Reina M. Cristina 
Final desmuntatge instal·lacions 

20.00 Normalització del trànsit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Informació complementària 
 
 

 Village 
 
Està ubicat a l’av. Reina Maria Cristina i a la pl. Univers; l’escenari està situat a tocar 
de l’av. Rius i Taulet. 
 
Dimecres 26 

− 05.00 hores tancament al trànsit. 

− 07.00 a 23.00 hores muntatge instal·lacions. 
 
Dijous 27 

− 07.00 a 23.00 hores muntatge instal·lacions. 
 
Divendres 28 i dissabte 29 

− 11.00 hores inici activitats. 

− 02.00 hores finalització activitats. 
 
Diumenge 30 

− 02.00 hores inici desmuntatge. 

− 17.00 hores finalització desmuntatge. 

− 18.00 hores obertura del trànsit. 
 
 
Muntatge, zona de concentració i desmuntatge 
 
La concentració i el guarniment de les carrosses tindran lloc a partir de les 08.00 
hores al Portal de Santa Madrona, entre l’av. Paral·lel i l’av. Drassanes, i a la calçada 
Llobregat de l’av. Drassanes, entre Portal de Santa Madrona i la pl. Portal de la Pau. 
Posteriorment, les comparses participants també es concentraran en aquesta zona. 
 
Recorregut 
 
La sortida des del Portal de Santa Madrona – av. Paral·lel és a les 18.00 hores. 
 
L’arribada del cap a pl. Espanya es preveu cap a les 19.00 - 19.30 hores. L’arribada de 
l’última carrossa es preveu cap a les 20.30 hores. 
 
Itinerari: av. Paral·lel, de Portal de Santa Madrona a Lleida (calçada Besòs) i de Lleida 
a pl. Espanya (calçada Llobregat, en sentit contrari) – pl. Espanya (calçada mar, final 
de la desfilada). 
 



 

Annex 3 

Pride Barcelona – recorregut desfilada 

              Concentració 

              Recorregut 


