
Dispositiu de Servei Cursa dels Nassos 
 

Informació general 
 

Dades de caràcter general i descripció de l’activitat 
 
L’Institut Barcelona Esports (IBE) organitza la 22à edició de la Cursa dels Nassos amb 
la direcció tècnica del Club d’Atletisme La Sansi, on s’inclouen les següents curses: 
 
- Cursa internacional 5 km (elit). 
- Cursa internacional 10 km (elit). 
- Cursa open 10 km (popular, 3 series). 
 

Data 
 
Dijous 31 de desembre de 2020. 
 

Recorreguts 
 
Cursa internacional 5 km (elit) 
 
Inici: esplanada de la platja del Llevant (pàrquing tancat). 
 
Itinerari: esplanada de la platja del Llevant (pàrquing tancat) – sortida a l’av. Litoral 
per l’accés al pàrquing tancat (entre Selva de Mar i Josep Pla) – av. Litoral (en sentit 
contrari) – entre pl. Voluntaris i Arquitecte Sert gir de 180º – av. Litoral fins a Bac de 
Roda – carril bici (entre camp futbol Agapito Fernández i poliesportiu La Mar Bella) – 
carril bici del passeig Marítim del Bogatell – platja del Bogatell (zona asfaltada) entre el 
panell d’informació número 27 i 28. 
 
Final: platja del Bogatell (zona asfaltada) entre el panell d’informació número 27 i 28. 
 
Cursa internacional 10 km (elit) i open 10 km (popular) 
 
Inici: esplanada de la platja del Llevant (pàrquing tancat). 
 

Itinerari: esplanada platja del Llevant (pàrquing tancat) – sortida a l’av. Litoral per 
l’accés al pàrquing tancat (entre Selva de Mar i Josep Pla) – av. Litoral (en sentit 
contrari) – Bac de Roda – entre pg. Garcia i Faria i Taulat gir de 180º – Bac de Roda 
(en sentit contrari) – pg. Garcia i Faria – pg. Calvell (calçada mar) – Llacuna (calçada 
Llobregat) – Salvador Espriu – plaça Voluntaris (vorera costat Besòs) – av. Litoral – 
Bac de Roda – pg. Garcia i Faria – pg. Calvell (calçada mar) – Llacuna (calçada 
Llobregat) – Salvador Espriu – plaça Voluntaris (vorera costat Besòs) – av. Litoral fins 
a Bac de Roda – carril bici (entre camp futbol Agapito Fernández i poliesportiu La Mar 
Bella) – carril bici del passeig Marítim del Bogatell – platja del Bogatell (zona asfaltada) 
entre el panell d’informació número 27 i 28. 
 
Final: platja del Bogatell (zona asfaltada) entre el panell d’informació número 27 i 28. 
 
  



 

Cronològic 
 
Dijous 31 de desembre 
 

Horari Lloc Activitats 

15.00 h. Recorregut Inici circulació prohibida 

15.30 h. Recorregut Aïllament del circuït 

16.00 h. 
Esplanada de la platja del 
Llevant 

Sortida cursa internacional 5 km 

16.18 h. Passeig Marítim del Bogatell Final cursa internacional 5 km 

16.40 h. 
Esplanada de la platja del 
Llevant 

Sortida cursa internacional 10 km 

17.16 h. Passeig Marítim del Bogatell Final cursa internacional 10 km 

17.20 h. 
Esplanada de la platja del 
Llevant 

Sortida cursa open 10 km (series) 

19.55 h. Passeig Marítim del Bogatell Final cursa open 10 km (series) 

20.00 h. Recorregut Obertura al trànsit  

  



 

Mesures de caràcter general 
 

Mobilitat 
 
Es prohibeix la circulació de vehicles a totes les vies del recorregut durant la celebració 
de la cursa. 
 
Evitar posada en moviment 
 
Circulació prohibida de vehicles, entre les 15.00 i 20.00 hores del dijous 31 de 
desembre, a les següents vies: 
 

 Salvador Espriu (costat muntanya), des de Llacuna fins a Marina. 

 Av. Litoral (costat mar), des de Marina fins a Jonquera. 

 Pg. Marítim de la Nova Icària. 

 Pg. Marítim del Bogatell  

 Jonquera (costat Besòs), des de pg. Garcia Faria fins a av. Litoral. 

 Bac de Roda (costat Llobregat), des de pg. Garcia Faria fins a pg. Taulat. 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades, puguin quedar 
estacionats en aquests carrers seran encintats. L’organització disposarà de personal 
auxiliar per a aquesta tasca, per evitar que es puguin posar en moviment, circulin 
durant les proves i puguin posar en risc la seguretat dels participants. 
 
Principals desviaments 
 
Pg. Garcia Faria 
 
La circulació es desvia per Josep Pla i Provençals. 
 
Perelló 
 
La circulació es desviarà per Jonquera, en sentit muntanya, fins al pg. del Taulat. 
 
Av. Icària (sentit Besòs) 
 
Es prohibiran tots els girs cap a la dreta des de Joan Miró fins a Jaume Vicens Vives. 
 
Afectació a la Ronda Litoral 
 
A l’inici de la cursa es tallaran als accessos/sortides següents: 

 B-10 sortida 23, sentit Besòs (només accés benzinera i McDonald’s. 

 B-10 entrada 23, sentit Besòs. 

 B-10 entrada 23, sentit Llobregat. 
 
 
 



 

Arribada 

Sortida 

Annex 3 

Cursa dels Nassos – plànol general (Cursa internacional 5 km) 

 



 

Arribada 

Sortida 

Annex 3 

Cursa dels Nassos – plànol general (Cursa internacional i open de 10 km) 

             Tram inicial 

             2 voltes  

             Tram final 
Pl. Voluntaris per vorera 


