
Cursa atlètica del Poblenou 2019 
 
 

Descripció de l’acte 
 

L’Associació de Veïns Gran Via – Espronceda – Perú organitza la 24a edició de la 
Cursa Atlètica del Poblenou, memorial José Lázaro, dins els actes de la Festa Major 
del barri. 
 

Es realitzen dues modalitats: recorregut de 5 km i un recorregut de 10 km. 
 

L’assistència de participants a l’edició de l’any 2018 fou de 1190 corredors. 
 

L’activitat està autoritzada pel Districte de Sant Martí. 
 
Data i horari 
 
Diumenge 8 de setembre de 2019, a les 08.30 hores (sortida única per ambdues 
curses) i amb hora prevista de finalització a les 11.00 hores. 
 
 

Recorregut  
 
Sortida (cursa de 5 km i de 10 km): Perú, entre Bac de Roda i Espronceda. 
 
Recorregut: Perú – Bilbao – Marroc – av. Diagonal – Ciutat de Granada (en sentit 
contrari) – Gran Via Corts Catalanes (lateral mar) – Llacuna (en sentit contrari) – Perú 
(costat muntanya) – Rambla Poblenou (costat Llobregat en sentit contrari) – gir de 
180º – Rambla Poblenou (costat Besós en sentit contrari) – Perú (costat muntanya) – 
Bilbao (sentit contrari) – Gran Via Corts Catalanes (lateral mar) – Josep Pla (en sentit 
contrari) – Perú – Bac de Roda (costat Besòs, en sentit contrari) – gir de 180º a 
l’alçada de passatge Klein – Bac de Roda (calçada Llobregat, en sentit contrari) – Perú 
– Espronceda, divisió de calçada indicada amb cons i panell informatiu per la cursa de 
5 km (costat muntanya) i la de 10 km (costat mar). La cursa de 10 km continuarà fent 
una segona volta al recorregut anterior. 
 
Arribada (cursa de 5 km i de 10 km): Perú, entre Bac de Roda i Espronceda. 
 
Muntatge i desmuntatge d’instal·lacions 
 
A les 07.00 hores del diumenge 8 de setembre s’iniciarà el muntatge de les 
instal·lacions per a la sortida i arribada (Perú, entre Bac de Roda i Espronceda), tallant 
el trànsit de vehicles. 
 
Les tasques de desmuntatge de totes les instal·lacions començarà aproximadament a 
les 11.30 hores. 
 
Prohibició d’estacionaments 
 

Des de les 06.00 fins a les 14.00 hores del diumenge 8 de setembre, es prohibeix 
l’estacionament de vehicles a: 

− Espronceda (ambdós costats, inclòs motos en vorera), des de G. V. Corts 
Catalanes a Perú.  

− Perú  – Espronceda (xamfrans costat mar). 
 



Els vehicles que quedin estacionats en aquests carrers, malgrat la senyalització i les 
mesures adoptades per l’organització, han de ser retirats amb grua. 
 

El Departament d’Espai Urbà s’encarrega de la col·locació de la senyalització 
excepcional per a la prohibició d’estacionaments. 
 

Mobilitat 
 

Es prohibeix la circulació de vehicles a totes les vies del recorregut durant la celebració 
de la cursa. 
 

Evitar posada en moviment 
 

El Departament d’Espai Urbà s’encarrega de la col·locació de la senyalització 
excepcional de circulació prohibida, entre les 06.00 hores i 11.00 hores del 
diumenge 8 de setembre, a les següents vies: 
 

− Perú (ambdós costats, inclosos vehicles en plena calçada), des de Josep Pla a 
Selva de Mar (inclosos xamfrans mar i xamfrà muntanya – Besòs) 

− Perú (ambdós costats), des de Selva de Mar a Bac de Roda (inclosos xamfrans 
mar i xamfrà muntanya – Llobregat). 

− Bac de Roda (costat Besòs), des de ptge. Klein a Perú. 
− Perú  – Bilbao (xamfrans mar i muntanya). 
− Perú  – Bilbao (zona de pàrquing costat muntanya). 
− Perú  – Castella (xamfrans costat mar). 
− Perú (costat mar i pàrquing de motos costat muntanya), des de Llacuna a rbla. 

Poblenou. 
− Bilbao (costat Llobregat), des de Bolívia a Marroc. 
− Marroc (costat muntanya), des de Bilbao fins av. Diagonal. 
− Av. Diagonal (costat muntanya), des de Marroc a Llacuna. 
− Ciutat de Granada (costat Llobregat), des de av. Diagonal a G.V. Corts Catalanes. 
− Llacuna (costat Llobregat), des de G. V. Corts Catalanes a Perú. 
− Rbla. Poblenou (zona càrrega i descàrrega costat Besòs), des de Perú a G. V. 

Corts Catalanes. 
− Bilbao (ambdós costats), des de G. V. Corts Catalanes a Perú. 
− G. V. Corts Catalanes (costat mar), des de Bilbao a Josep Pla. 
- Josep Pla (ambdós costats), des de G. V. Corts Catalanes a Perú.  
 

Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades puguin quedar 
estacionats a aquells carrers del recorregut on no s’ha prohibit expressament 
l’estacionament, restaran immobilitzats per tal d’evitar la seva posada en moviment 
durant la celebració de la prova, mitjançant la col·locació de cinta o elements similars 
pel personal auxiliar. 
 
  



 
Circulació 

 
Divisió de calçades: 
 

Perú, entre Bac de Roda i Espronceda 

Es subdivideix la calçada per tal de separar les curses de 5 km i 10 km. 

(Divisió amb cons i un panell informatiu, col·locats i retirats per l’organització). 
 

Av. Diagonal (costat muntanya), entre Bilbao i Ciutat de Granada 

Es subdivideix la calçada deixant el carril del costat muntanya per als corredors i el 
carril del costat mar (andana) per als vehicles. Els cons s’instal·laran des de Bilbao 
formant una cunya per tal de dirigir als conductors cap a l’únic carril que queda 
disponible per a la circulació de vehicles a l’av. Diagonal (costat muntanya). 

(Divisió amb cons col·locats i retirats per l’empresa PROSEÑAL SL). 

 

Bac de Roda, entre Perú i ptge. Klein 

Es subdivideix la calçada per tal de separar els dos sentits de la cursa. 

(Divisió amb cons i un panell informatiu, col·locats i retirats per l’organització). 
 

Vies en què s’inverteix el sentit de la circulació: 
 
G. V. Corts Catalanes – Bilbao 

Es deixa oberta la sortida dels vehicles que circulin per la G. V. Corts Catalanes, 
procedents de la pl. de les Glòries, sentit Besòs, que vulguin sortir al carrer Bilbao. 
Es desvien els vehicles a l’alçada de Bilbao, en sentit contrari i per sobre el pont, cap 
al lateral muntanya de G. V. Corts Catalanes, sentit Llobregat. 
 
Principals desviaments: 
 
Pl. Glòries  
 
S’impedeix l’accés a la calçada lateral mar de la G. V. Corts Catalanes, sentit Besòs. 
 
Bilbao – Aragó 

La circulació de Bilbao es desvia per Aragó. 
 

Bilbao – G. V. Corts Catalanes  

El trànsit residual de Bilbao es desvia cap al lateral muntanya de G. V. Corts 
Catalanes, sentit Llobregat.  
 
Espronceda – G. V. Corts Catalanes 
 
La circulació d‘Espronceda es desvia cap al lateral muntanya de G. V. Corts 
Catalanes, sentit Llobregat. 
 
 Selva de Mar – G. V. Corts Catalanes 
 
La circulació de Selva de Mar es desvia cap al lateral muntanya de G. V. Corts 
Catalanes, sentit Llobregat. 
  



Bac de Roda – Marroc 

 
La circulació de Bac de Roda es desvia per Marroc. Es permetrà l’accés i la sortida a 
la benzinera ubicada a Bac de Roda, entre Marroc i ptge. Klein. 
 
Marroc – Espronceda 
 
La circulació de Marroc es desvia per Espronceda. Els vehicles que quedin estacionats 
a Marroc, entre Espronceda i Bilbao, es desviaran per Bilbao. 
 
Bicing 
 
La Unitat de Planificació de Dispositius ha informat a Bicing que la parada situada a 
Ciutat de Granada (entre G. V. Corts Catalanes i av. Diagonal) restarà anul·lada des 
de les 06.00 a les 11.00 hores del diumenge 8 de setembre. 
 


