
Cursa de la Mercè 2021 
 
 
Data i horari 
 
Diumenge 19 de setembre de 2021, a les 08.30 hores. 
 
 
Recorregut 
 
Inici: av. Reina Maria Cristina. 
 
Itinerari: av. Reina Maria Cristina – pl. Espanya (costat mar) – av. Paral·lel, de pl. 
Espanya a Lleida (calçada Llobregat) – av. Paral·lel, de Lleida a Calàbria (calçada 
Besòs, en sentit contrari) – Calàbria – Gran Via Corts Catalanes, de Calàbria a Rambla 
Catalunya (calçada central) – Gran Via Corts Catalanes, de Rambla Catalunya a pg. 
de Gràcia (calçada mar) – Gran Via Corts Catalanes, de pg. de Gràcia a pl. Tetuan 
(calçada central) – pl. Tetuan (costat Llobregat-mar) – pg. Sant Joan (calçada 
Llobregat) – pg. Lluís Companys (calçada Besòs en sentit contrari) – Buenaventura 
Muñoz – Nàpols – pg. Pujades, carril sentit Llobregat – pg. Lluís Companys (andana 
central) – Ronda Sant Pere – pl. Catalunya (calçada muntanya) – Ronda Universitat – 
pl. Universitat (costat muntanya de la calçada mar) – Ronda Sant Antoni (costat 
Llobregat) – Sepúlveda – Viladomat – Parlament (en sentit contrari) – av. Paral·lel, de 
Parlament a Lleida (calçada Besòs) – av. Paral·lel, de Lleida a pl. Espanya (calçada 
Llobregat en sentit contrari) – pl. Espanya (costat mar) – av. Reina Maria Cristina. 
 
Final: av. Reina Maria Cristina. 
 
Dissabte dia 18 
 
15.00 h. Av. Reina Maria Cristina Tall de trànsit. 

 
 
Diumenge dia19 
 

06.00 h. 

Francesc Ferrer i Guàrdia de 
Mèxic a av Reina Maria 
Cristina Tall de trànsit. Av. Rius i Taulet de av Reina 
Maria Cristina a Guàrdia 
Urbana 

08.30 h. Av. Reina M. Cristina Sortida de la cursa 1a sèrie 
08.37 h. Av. Reina M. Cristina Sortida de la cursa 2a sèrie 
08.44 h. Av. Reina M. Cristina Sortida de la cursa 3a sèrie 
10.30 h. Av. Reina M. Cristina Fi de les 3 sèries de la cursa. 
11.00 h. Zona d’arribada Inici de desmuntatge. 

 
  



Divisió de calçades 
 
L’Eixample 
 
Gran Via CC, entre Rambla Catalunya i pg. de Gràcia 
 

La cursa anirà per la calçada costat mar, la qual es dividirà, deixant tres carrils per als 
corredors (costat muntanya) i un per als vehicles. 
 
Ronda Universitat entre pl. Catalunya i Balmes 
 

S’habilitarà un carril des de la sortida del pàrquing de pl. Catalunya (costat Llobregat) 
fins al carrer Balmes, reservant el costat muntanya per als corredors. 
 
Pl. Universitat (costat mar) 
 

Es dividirà per sobre de la doble línia contínua, reservant la calçada muntanya pels 
corredors procedents de rda. Universitat i que es dirigeixen cap a rda. Sant Antoni, i la 
calçada mar per a la circulació procedent de la rda. Sant Antoni direcció a Pelai. 
 
Ronda Sant Antoni, entre pl. Universitat i Sepúlveda 
 

Es dividirà la calçada, per sobre la doble línia continua, deixant la calçada Llobregat 
pels corredors i la calçada Besòs per als vehicles. 
 
 
Sants – Montjuïc 
 
Pl. Espanya (calçada mar) 
 

Es subdividirà el costat mar de la plaça, entre l’av. Paral·lel i l’av. Reina Maria Cristina 
de la següent manera: 
 

- Els dos carrils més propers a la vorera, pels corredors. 
- A continuació hi haurà un doble tancament (amb tanques) per tal de permetre el 

pas de vianants (pel mig d’aquest doble tancament). 
- Els carrils més propers a la font central es deixaran per a la circulació dels 

vehicles. 
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