
Cursa de Bombers de Barcelona 
 

Diumenge 24 d’octubre de 2021. 
 

 
Recorregut 
 
Inici: av. Marquès de l’Argentera (Rera Palau). 

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 (Rera Palau). 

 

Cronològic 

Dissabte 23 

Horari Lloc Activitats 

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) 

 

  



Diumenge 24 

Horari Lloc Activitats 

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

Tall de trànsit (4a fase muntatge) 

07.00 h. Zona de concentració 
Tall de trànsit per concentració de 
corredors. 

08.30 h. Recorregut Aïllament del circuit 

08.50 h. 

Av. Marquès d’Argentera  

Sortida Bombers uniformats 

09.00 h. Sortida 1a onada de la cursa. 

09.06 h. Sortida 2a onada de la cursa 

09.12 h. Sortida 3a onada de la cursa 

09.18 h. Sortida últim corredor de la cursa 

11.48 h. Inici de desmuntatge. 

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

 



 

Sortida 

 

Arribada 


