
Dispositiu de Servei 
 

Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 
Gran Premi Jean Bouin 

 
Informació general 
 
Dades de caràcter general i descripció 
 
El diari El Mundo Deportivo, Zona Vips Events i l’Assessoria de la Federació Catalana 
d’Atletisme amb la col·laboració de l’Institut Barcelona Esports organitza les curses de: 
 
- El 96 Gran Premi Jean Bouin (circuit Open 10 i 5 km). 
- El 70 Trofeu internacional Ciutat de Barcelona (circuit Jean Bouin). 
- La 37 edició dels Trofeus Escolars Generalitat de Catalunya (circuit A). 
- Els 34 Premis Promeses Diputació de Barcelona (circuit Jean Bouin). 

 
En total hi haurà quinze curses , amb inici la primera a les 09.00 hores (cursa Open de 
5 i 10 km amb sortida conjunta ) i la última a les 13.20 hores (cursa sub 16 / sub 18 M, 
circuit A). 
 
Les curses Open de 5 km i 10 km, són les úniques que discorren per fora del parc de 
Montjuïc.  
 
Al finalitzar la cursa Open de 10 km (aproximadament a les 10.30 hores), tindran lloc la 
resta de curses de les diverses categories al parc de Montjuïc. 
 
Data  

 
Diumenge, 24 de novembre. 
 
 
Recorreguts 
 
Circuit Open 5 km 
 
Sortida:  av. Rius i Taulet – Reina Maria Cristina. 
 
Itinerari:  av. Rius i Taulet – Lleida – Tamarit – Entença – Gran Via (calçada central) 
Aribau – Consell de Cent – Balmes – Gran Via (calçada central) entre Rambla 
Catalunya i pg. de Gràcia (calçada mar) – pl. Tetuan (costat mar) – pg. Sant Joan 
(calçada Llobregat) – Ausiàs Marc – Bailèn – Ronda Sant Pere (en sentit contrari) – pg. 
Sant Joan (calçada Llobregat) – pg. Lluís Companys (andana central). 
 
Arribada: pg. Lluís Companys (andana central). 
  



 
Circuit Open 10 km 
 
Sortida:  av. Rius i Taulet – Reina Maria Cristina. 
 
Itinerari:  av. Rius i Taulet – Lleida – Tamarit – Entença – Gran Via (calçada central) 
Aribau – Consell de Cent – Balmes – Gran Via (calçada central) entre Rambla 
Catalunya i pg. de Gràcia (calçada mar) – pl. Tetuan (costat mar) – pg. Sant Joan 
(calçada Llobregat) – Ausiàs Marc – Bailèn – Ronda Sant Pere (en sentit contrari) – pg. 
Sant Joan (calçada Llobregat) – pg. Lluís Companys (calçada Llobregat) – pg. Pujades 
(calçada central, costat muntanya) – pg. Picasso (calçada central, costat Llobregat) – 
av. Marquès de l’Argentera (calçada muntanya) – Pla de Palau (calçada muntanya) – 
pg. Isabel II (calçada bus) – pg. Colom (calçada bus) – pl. Portal de la Pau (calçada 
muntanya) – pg. Josep Carner (calçada muntanya) – pl. Drassanes (3 carrils costat 
muntanya) – av. Paral·lel (calçada Besòs) – Calàbria – Tamarit (en sentit contrari) – 
Lleida – Segons Jocs Mediterranis – Guàrdia Urbana – av. Rius i Taulet. 
 
Arribada:  av. Rius i Taulet – Reina Maria Cristina. 
 
Els circuits Open 5 km i 10 km comparteixen recorre gut fins a Pg. Lluís 
Companys. 
 
Circuit Jean Bouin, parc de Montjuïc (recorregut de  3.300 metres) 
 
Sortida:  av. Reina Maria Cristina (davant la pl. de l’Univers) 
 
Itinerari: av. Reina Maria Cristina – av. Rius i Taulet – Guàrdia Urbana – pg. Santa. 
Madrona – av. dels Montanyans (per darrere del Palau Nacional) – Mirador del Palau 
Nacional – av. dels Montanyans – pl. Sant Jordi – av. Francesc Ferrer i Guàrdia – av. 
Reina Maria Cristina. 
 
Arribada:  av. Reina Maria Cristina (davant la pl. de l’Univers) 
 
Circuit A, parc de Montjuïc  (recorregut de 1.200 metres) 
 
Sortida:  av. Reina Maria Cristina (davant la pl. de l’Univers) 
 
Itinerari: av. Reina Maria Cristina – av. Rius i Taulet – Guàrdia Urbana – pl. Carles 
Buïgas (tram també conegut com vial 6025) – pl. Josep Puig i Cadafalch – calçada 
Fundació Mies van der Rohe – av. Francesc Ferrer i Guàrdia – av. Reina Maria Cristina. 
 
Arribada:  av. Reina Maria Cristina (davant la pl. de l’Univers) 
 
 
Cronològic 
 
Dissabte 23 
 
Horaris  Lloc Activitats 

14.00 h. Av. Reina Maria Cristina Tall de trànsit  pel muntatge de les 
instal·lacions 

 
  



 
Diumenge 24 
 
Horaris  Lloc Activitats 

05.00 h. Av. Rius i Taulet i av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia Tall de trànsit  per muntatge instal·lacions 

08.00 h. 
Recorregut Inici subdivisió de calçades per 

l’organització 
Zones circulació prohibida (Cursa 
Open) 

Inici restriccions  

08.30 h. 
Recorregut  Aïllament del circuit  
Ronda Sant Pere, de pg. Sant Joan 
a Bailèn 

Inici muntatge dels arcs de segregació de 
curses 

09.00 h. Av. Rius i Taulet Sortida curses Open de 5 i 10km. 

09.50 h. Pg. Lluis Companys Final cursa Open 5km. 

10.00 h. Zones circulació prohibida (Resta 
curses) 

Inici restriccions 

10.30 h. 
aprox. Av. Rius i Taulet Final cursa Open 10km. 

10.55 h. 
Av. Reina Maria Cristina 

Inici curses en circuit Jean Bouin 

11.40 h. 
Finalització curses en circuit Jean Bouin 
Inici curses en circuit A 

13.40 h. Av. Reina Maria Cristina Final curses en circuit A 

17.00 h. Av. Rius i Taulet Obertura al trànsit 

20.00 h Av. Reina Maria Cristina Obertura al trànsit 
 
 
Àmbit Territorial 
 
Districtes: Ciutat Vella, l’Eixample i Sants – Montjuïc. 
 
  



 
Informació complementària 
 
Muntatge d’instal·lacions 
 
Talls de trànsit pel muntatge d’instal·lacions sort ida-arribada (zona Montjuïc) 
 
Dissabte, a les 14.00 hores. 
 
− Av. Reina Maria Cristina. 
 
Diumenge, a les 05.00 hores. 
 
− Av. Rius i Taulet de Guàrdia Urbana a av. Reina Maria Cristina. 
− Av. Francesc Ferrer i Guàrdia de av. Reina Maria Cristina a Morabos. 
 
Mesures de caràcter general 
 
Estacionaments 
 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclòs motos a vorera), des de les 06.00 
hores del dissabte dia 23 fins a les 15.00 hores del diumenge dia 24, a: 
 
− Av. de la Reina Maria Cristina (ambdós costats). 
− Av. de Rius i Taulet, de l’av. Reina Maria Cristina a Guàrdia Urbana (ambdós 

costats). 
− Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat mar) des de la calçada d’accés al Pavelló 

Mies van der Rohe fins a l’av. Reina Maria Cristina. 
 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles, des de les 18.00 hores del dissabte dia 23 
fins a les 11.00 hores del diumenge dia 24, a: 
 
− Ronda de Sant Pere, de Bailèn a pg. Sant Joan (costat mar).  
 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclòs motos a vorera), des de les 22.00 
hores, del dissabte dia 23 fins a les 11.00 hores del diumenge dia 24 a: 
 
− Gran Via CC, de rambla Catalunya a pg. de Gràcia (calçada mar, costat mar). 
  



 
Mobilitat 
 
Es prohibeix la circulació de vehicles a totes les vies del recorregut durant la celebració 
de la cursa. 
 
Evitar posada en moviment 
 
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 prohibida , entre les 08.00 i 11.00 hores del diumenge 24 de novembre, a 
les següents vies: 
 
− Tamarit de Lleida a Calabria (ambdós costats). 
− Entença de l’av. Paral·lel a Gran Via de CC (ambdós costats) 
− Aribau, de Gran Via CC a Consell de Cent (ambdós costats) 
− Aribau amb Consell de Cent (xamfrà mar-Besòs). 
− Consell de Cent, de Aribau a Balmes (ambdós costats) 
− Balmes amb Consell de Cent (xamfrà mar-Llobregat). 
− Balmes, de Consell de Cent a Gran Via C.C. (ambdós costats) 
− Ausiàs Marc de pg. de Sant Joan a Bailèn (ambdós costats). 
− Bailèn d’Ausiàs Marc a rda. de Sant Pere (ambdós costats) 
− Pg. Sant Joan, de ronda Sant Pere a Trafalgar (costat Llobregat). 
− Pg. de Lluís Companys de Comerç a pg. de Pujades (costat Llobregat). 
− Pg. de Pujades, de pg. Lluís Companys a pg. Picasso (Lateral muntanya). 
− Pg. Picasso de Pujades a Marquès de l’Argentera (calçada central costat Llobregat). 
− Av. Marquès de l’Argentera, de pg. de Picasso a Pla de Palau (costat muntanya). 
− Av. Paral·lel de la pl. Drassanes a Calabria (costat Besòs). 
− Calàbria d’av. Paral·lel a Tamarit  (costat Besós). 
− Lleida, de Mare de Déu del Remei a Maria Montessori (costat Besòs). 
− Lleida, de Joaquim Blume a Segons Jocs Mediterranis (costat Llobregat). 
− Segons Jocs Mediterranis (ambdós costats). 
 
Circulació prohibida , entre les 10.00 i 14.00 hores del diumenge 24 de novembre, a 
les següents vies: 
 
− Pl. Carles Buïgas (Vial 6025) 
− Pl. Carles Buïgas (calçada Fundació Mies van der Rohe). 
− Pl. Carles Buïgas (voltants pavelló d’Itàlia). 
− Guàrdia Urbana (ambdós costats). 
− Guàrdia Urbana, esplanada davant Segons Jocs Mediterranis (pl. les Viudes). 
− Pg. Santa Madrona (costat mar) entre Guàrdia Urbana i pg. de l’Exposició. 
− Av. dels Montanyans (ambdós costats, inclòs part posterior i laterals del MNAC). 
  



 
Principals desviaments 
 
UT 1 Ciutat Vella (Open 10km) 
 
Pg. Isabel II i pg. Colom 
Resta anul·lada la circulació d’autobusos per la calçada central Bus, espai per on aniran 
els corredors.  
 
UT 2 l’Eixample (Open 5km i 10km) 
 
Gran Via Corts Catalanes 
El trànsit de la calçada central es desvia pel carrer Entença. 
La circulació de les vies transversals es desviarà pels laterals de la Gran Via CC. 
 
UT 3 Sants – Montjuïc (Sortida curses Open i circui t A) 
 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 
El trànsit descendent de l’av. Francesc Ferrer i Guàrdia es desvia pel carrer del Polvorí 
i, en cas necessari, per Jocs del 92. 
 
UT 3 Sants – Montjuïc (Circuit Jean Bouin) 
 
Av. de l’Estadi 
Els vehicles que circulin per la calçada descendent de l’av. de l’Estadi seran desviats 
per Jocs dels 92. 
 
Pg. Santa Madrona 
Es talla el trànsit en sentit descendent des de l'av. de l'Estadi. 
 
 
Vies en que s’inverteix la circulació 
 
UT 1 Ciutat Vella (Open 5km i 10km) 
 
Pl. Sant Pere 
Per tal de donar sortida al trànsit residual del Trafalgar per Sant Pere Més Baix, 
s’invertirà el tram de la pl. Sant Pere entre Sant Pere Mitjà i Sant Pere Més Baix. 
 
UT 2 l’Eixample (Open 5km i 10km) 
 
Casp   
S’invertirà el sentit de circulació entre Bailèn i Bruc. 
 
Ali Bei 
S’invertirà el sentit de circulació entre Girona i pg. Sant Joan. 
 
Marquès de Campo Sagrado 
S’invertirà el sentit de circulació entre Viladomat i Borrell. 
 
Girona 
S’invertirà el sentit de circulació entre Ausiàs Marc i Ali Bei. 
 
Rocafort 
S’invertirà el sentit de circulació entre av. Mistral i Floridablanca. 



 
Subdivisió de calçades 
 
UT 1, Ciutat Vella (Cursa Open)  
 
Pg. Pujades (calçada central) 
Es divideix amb cons des de pg. Lluís Companys (Llobregat) a pg. Picasso, es deixa el 
carril Bus i el primer de circulació en sentit Besós per als vehicles i la resta de carrils 
pels corredors. 
 
Pg. Picasso (calçada central) 
Es divideix amb cons entre pg. Pujades i av. Marquès de l’Argentera reservant el carril 
Bus i un de vehicles del costat Besòs (parc) per a la circulació ascendent i la resta pels 
corredors. 
 
Av. Marquès de l’Argentera 
Es divideix amb cons la calçada muntanya, deixant el primer carril des de Comerç fins a 
la calçada muntanya – Besòs de Pla de Palau pels vehicles i la resta pels corredors. 
Es divideix amb cons la calçada mar, deixant el primer carril des de la calçada mar – 
Besòs de Pla de Palau fins a Circumval·lació pels vehicles i la resta pels corredors. 
 
UT 2 l’Eixample (Cursa Open) 
 
Gran Via Corts Catalanes (entre Rambla Catalunya i pg. 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 CC (entre Balmes i Rambla Catalunya) 
Es col·loca una línia de cons transversal en la calçada central de Gran Via CC (fent una 
falca) per tal d’orientar als corredors vers el costat mar de la Gran Via CC. 
 
Pl. Tetuan 
Es divideix amb cons el costat Llobregat–mar de manera que els vehicles puguin 
rodejar la plaça per un carril interior del costat mar, deixant la resta pels corredors. 
 
UT 3 Sants – Montjuïc (Cursa Open) 
 
Lleida – Tamarit  
Es col·locarà una línia de tanques per orientar els corredors i protegir els fitons de 
plàstic (sortida curses Open) 
 
Pl. Drassanes 
Es divideix amb cons el costat Besòs–muntanya, deixant tres carrils pels corredors i la 
resta pels vehicles. 
 
UT 3 Sants – Montjuïc (Curses Open, Jean Bouin i A)  
 
C. Guàrdia Urbana 
Es divideix amb cons la calçada per la doble línia contínua, entre Joaquim Blume i av. 
Rius i Taulet, reservant la calçada Besòs per l’accés a l’edifici de la Prefectura de la 
Guàrdia Urbana. 
  



 
UT 3 Sants – Montjuïc (Cursa Jean Bouin) 
 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia  
Es divideix amb cons per la doble línia continua entre Polvorí i la pl. Sant Jordi, de 
manera que els corredors aniran per la calçada descendent i els vehicles per 
l’ascendent. 
 
Pg. Santa Madrona 
Es divideix amb cons per la doble línia continua entre Lleida i Mirador del Palau 
Nacional, reservant la calçada ascendent pels corredors i la calçada descendent pels 
vehicles, en sentit contrari. 
 
Pl. Sant Jordi 
Es divideix amb cons el costat Besòs de manera que els vehicles puguin rodejar la 
plaça per un carril interior del costat mar, deixant la resta pels corredors. 
 



 

Annex 3

Jean Bouin (circuits Open 5km i 10km)

ARRIBADA: 
Open 5km. 

 
 

Recorregut compartit curses Open 5km i 10 km. 
 
 

Continuació cursa Open 10km. 
 
 
 

Carpa mèdica 

SORTIDA CURSES: 
Open 5km i 10km. 

ARRIBADA: 
 Open 10km. 



 

Annex 3

Jean Bouin (circuit Jean Bouin) 



 

Annex 3

Jean Bouin (circuit A)


