
Dispositiu de Servei  
Cursa de Bombers de Barcelona 

 
Informació general 
 
Data 
 
Diumenge 1 de desembre de 2019. 
 
Recorregut 
 
Inici:  av. Marquès de l’Argentera. 
 
Itinerari:  av. Marquès de l’Argentera – Pla de Palau – pg. Isabel II  – pl. Antonio López 
– pg. Colom (calçades muntanya i bus) – pl. Portal de la Pau (costat muntanya) – pg. 
Josep Carner (calçada muntanya) – pl. Drassanes (tres carrils costat Besòs-muntanya) 
– av. Paral·lel (calçada Besòs) – Floridablanca – Urgell – Gran Via CC (tota la calçada 
central fins a la rambla Catalunya) – Gran Via CC entre Rambla Catalunya i pg. Gràcia 
(tres carrils de la calçada mar) – Gran Via CC, entre pg. Gràcia pl. Tetuan tres carrils 
del costat mar de la calçada central) – pl. Tetuan (costat mar) – Gran Via CC, entre pl. 
Tetuan i Marina (tres carrils del costat mar de la calçada central) – Marina (calçada 
Llobregat) – Ausiàs Marc – pg. Sant Joan (calçada Llobregat) – ronda Sant Pere – pl. 
Urquinaona (calçada central) – Via Laietana – pg. Isabel II (calçada muntanya) – Pla 
de Palau (calçada muntanya) – av. Marquès de l’Argentera. 
 
Final:  av. Marquès de l’Argentera. 
 
Cronològic 
 
Divendres 29 
 
Horaris Lloc Activitats 

20.00 h. Zones prohibició estacionaments 
3.1.1 Inici de la prohibició 

 
 
Dissabte 30 
 

Horari Lloc Activitats 

07.00 h. Zones prohibició estacionaments  
3.1.2 Inici de la prohibició 

08.00 h. Av. Marquès d’Argentera 
Tall de trànsit (1a fase muntatge) 

 
15.00 h. Av. Marquès d’Argentera Tall de trànsit (2a fase muntatge) 

20.00 h. Pg. Picasso i av. Marquès 
d’Argentera 

Tall de trànsit (3a fase muntatge) 

22.00 h. 
Zones prohibició estacionaments 
3.1.3 Inici de la prohibició 

 
  



 
Diumenge 1 
 

Horari Lloc Activitats 

04.30 h. 
Pg. Picasso i av. Marquès 
d’Argentera Tall de trànsit (4a fase muntatge) 

06.00 h. Zones circulació prohibida 3.2.1 Inici restriccions 

08.30 h. Recorregut Aïllament del circuit 

08.50 h. 

Av. Marquès d’Argentera 

Sortida Bombers uniformats 

09.00 h. Sortida de la cursa. 

11.48 h. 
Arribada prevista de l’últim corredor. 

Inici de desmuntatge. 

15.00 h. Tall de transit (1a fase desmuntatge). 

16.00 h. Finalització tall de trànsit (2a fase 
desmuntatge). 

 
 
Àmbit territorial 
 
Districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants – Montjuïc i afectació a Sant Martí. 
 
 
  



 
Informació complementària 
 
2.1 Muntatge d’instal·lacions 
 
Fases talls de trànsit pel muntatge d’instal·lacion s sortida-arribada 
 
1a fase : dissabte, a les 08.00 hores. 
 

− Pg. Picasso, calçada bus del costat Besòs. 
− Av. Marquès de l’Argentera, carril bici, el carril d’estacionament i el carril bus del 

costat muntanya. 
 
2a fase : dissabte, a les 15.00 hores. 
 

− Av. Marquès de l’Argentera: a més dels carrils ocupats des del matí, també 
ocuparan un carril més de circulació del costat muntanya. 

 
3a fase : dissabte, a les 20.00 hores. 
 

− Pg. Picasso: calçada central (ambdós sentits) i lateral Llobregat, des de l’av. 
Marquès de l’Argentera a pg. Pujades. 

− Av. Marquès de l’Argentera: des de Pla de Palau a pg. Picasso, només queda 
obert a la circulació un carril del costat mar per donar accés a l’estació de França i 
al pg. Circumval·lació i la cruïlla amb Comerç. 

− Pg. Circumval·lació i av. Icària, des de Ramon Trias Fargas a av. Marquès de 
l’Argentera (calçada muntanya). 

− Pg. Pujades (calçada muntanya) des de pg. Lluis Companys a pg. Picasso. 
 
4a fase : diumenge, a les 04.30 hores. 
 

− Av. Marquès de l’Argentera: tall total entre Pla de Palau i pg. Picasso. 
 
Desmuntatge d’instal·lacions 
 
L’inici del desmuntatge de les instal·lacions començarà una vegada s’acabi la cursa. 
 
Fases talls de trànsit pel desmuntatge d’instal·lac ions sortida-arribada 
 
1a fase: diumenge, a les 15.00 hores. 
 

− Av. Marquès de l’Argentera: calçada costat muntanya tancada al trànsit i calçada 
costat mar oberta al trànsit. 

− Pg. Picasso, pg. Circumval·lació i pg. Pujades: oberts al trànsit. 
 
2a fase: diumenge, a les 16.00 hores. 
 

− Av. Marquès de l’Argentera: calçada costat muntanya oberta al trànsit. 
  



 
Mesures de caràcter general 
 
3.1 Estacionaments 
 
3.1.1 Des del divendres 29 de novembre, a les 20.00 hores, fins a diumenge 1 de 
desembre a les 16.00 hores, es prohibeix l’estacionament, inclòs motos en vorera  a: 

− Av. Marquès de l’Argentera (costat muntanya), des de pg. de Picasso a Pla de 
Palau. 

− Av. Marquès de l’Argentera (costat mar), des de Duana a pg. Circumval·lació. 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades per l’organització 
quedin estacionats en aquests carrers, podran ser retirats pel servei de grues de 
B:SM. 
 
3.1.2 De dissabte 30, a les 07.00 hores, fins a diumenge 1 de desembre, a les 15.00 
hores, es prohibeix l’estacionament, inclòs motos en vorera  a: 

− Pg. Circumval·lació, costat Besòs (vorera parc de la Ciutadella), un tram de 15 m. 
des del pas de vianants a l’entrada parc de la Ciutadella. 

− Pg. Picasso, calçada central des de Princesa a av. Marquès de l’Argentera (carril 
d’estacionament costat Llobregat). 

− Urgell des de Floridablanca a Sepúlveda (costat Besòs). 
− Ausiàs Marc des de Sicília a Nàpols (ambdós costats). 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades per l’organització 
quedin estacionats en aquests carrers, podran ser retirats pel servei de grues de 
B:SM. 
 
3.1.3 De dissabte 30, a les 22.00 hores, fins a diumenge 1 de desembre, a les 13.00 
hores, es prohibeix l’estacionament, inclòs motos en vorera  a: 
 
− Gran Via CC des de Rambla de Catalunya a pg. de Gràcia (costat mar). 
 
 
  



 
3.2 Mobilitat general 
 
Es prohibeix la circulació de vehicles a totes les vies del recorregut durant la celebració 
de la cursa. 
 
3.2.1 Evitar posada en moviment 
 
El Departament d’Espai Urbà ha col·locat senyalització excepcional de circulació 
prohibida , entre les 08.00 i 12.00 hores del diumenge 1 de desembre, a les següents 
vies: 
− Pg. Isabel II (costat mar). 
− Pg. Colom des de pl. Antonio Lopez a La Rambla (costat muntanya). 
− Av. Paral·lel (costat Besòs), des de pl. Drassanes a Vilamarí. 
− Floridablanca (costat muntanya) des de Vilamarí a Comte d’Urgell. 
− Comte d’Urgell des de Sepúlveda a Gran Via CC (costat Besòs). 
− Marina (costat Llobregat) de Gran Via CC a Ausiàs Marc.  
− Ausiàs Marc (ambdós costats), des de Marina a Sicilia. 
− Ausiàs Marc (ambdós costats), des de Nàpols a pg.de Sant Joan. 
− Ronda Sant Pere (costat mar) des de pg. de Sant Joan a pl. Urquinaona. 
− Via Laietana des de Fontanella a Jonqueres (costat Besòs). 
 
Subdivisió de calçades 
 
La col·locació de cons comença a les 07.00 hores. 
 
UT 2, l’Eixample 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, entre Rambla Catal unya i pg. de Gràcia 
Es divideix amb cons la calçada mar, deixant tres carrils costat muntanya pels 
corredors i el carril del costat mar per als vehicles. 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, entre pg. de Gràci a i Marina 
Es divideix amb cons deixant tres carrils del costat mar per als corredors i dos carrils 
del costat muntanya per als vehicles. 
 
Casp, entre pg. Sant Joan i Roger de Flor 
Es divideix la calçada per fer-la de doble sentit i facilitar l’accés i sortida als veïns. 
 
UT 3, Sants – Montjuïc 
 
Pl. Drassanes 
Es dividirà la calçada entre pg. Josep Carner (costat Besós) i l’av. Paral·lel, deixant 
tres carrils  del costat Besòs per als corredors i la resta per als vehicles. 
  



 
Vies en que s’inverteix el sentit de circulació 
 
UT 1, Ciutat Vella 
 
Al voltant del Born 
A les 04.30 hores, un cop tallada la sortida del c. Comerç cap a l’av. Marquès de 
l’Argentera, es facilitarà la sortida dels vehicles del pàrquing per l’itinerari: c. Ribera (en 
sentit contrari ) – c. Comercial – c. Fusina (en sentit contrari ) – c. Comerç (en sentit 
contrari ) – c. Princesa. 
 
Pla de Palau (calçada mar) 
El trànsit procedent dels carrers General Castaños, Ocata i Marquesa haurà de sortir 
per la calçada mar de Pla de Palau (calçada facultat de Nàutica), en sentit contrari, cap 
a la pl. Pau Vila. 
 
Josep Anselm Clavé  
S’invertirà la circulació entre el carrer Parc i La Rambla, per tal de donar sortida als 
vehicles dels carrers Ample i Josep Anselm Clavé. 
 
Àngel Baixeras / Fusteria 
S’invertirà la circulació per tal de donar sortida als vehicles pel carrer Ample. 
 
Sant Pere Més Baix 
S’invertirà la circulació entre els carrers Verdaguer i Callís, i General Àlvarez de 
Castro, per tal de donar sortida als vehicles de la zona. 
 
UT 2, l’Eixample 
 
Manso 
S’invertirà la circulació del carrer Manso, entre Rocafort i Calàbria, per tal de donar 
sortida als vehicles de la zona. 
 
Calàbria 
S’invertirà la circulació del carrer Calàbria, entre Manso i Parlament, per tal de donar 
sortida als vehicles de la zona. 
 
Marqués de Campo Sagrado 
S’invertirà la circulació del carrer Campo Sagrado, entre Viladomat i Borrell, per tal de 
donar sortida als vehicles de la zona. 
 
Casp entre Roger de Flor i Marina 
S’invertirà la circulació del carrer Casp, per tal de donar sortida als vehicles de la zona.  
 
Pg. Sant Joan (costat Besòs) 
S’invertirà la circulació entre Alí Bei i l’av. Vilanova, per tal de donar sortida als vehicles 
de la zona. 



 

Sortida

Cursa de Bombers – plànol general

Annex 3

Arribada


