
 
 

Cursa de la Dona 
 

1. Informació general 
 
 
1.1 Descripció de l’acte 
 
L’empresa Motorpres Ibèrica SA i l’Institut Barcelona Esports (IBE) organitzen la Cursa 
de la Dona, amb un recorregut aproximat de 8,2 quilòmetres. 
 
L’activitat ha estat autoritzada pel Districte de Sants-Montjuïc. 
 
A l’última edició celebrada a Barcelona (any 2019) es van inscriure 37.000 corredores. 
Per a aquesta edició l’organització preveu una participació d’unes 16.000 participants. 
 
 
1.2 Data i horari 
 
Diumenge 21 de novembre, a les 09.00 hores. 
 
 
1.3 Recorregut 
 
Sortida: av. Reina Maria Cristina. 
 
Itinerari: av. Reina Maria Cristina – pl. Espanya (calçada mar - Besòs) – av. Paral·lel 
(calçada descendent) – Floridablanca – Calàbria – Gran Via CC (calçada central, des 
de Calàbria a rbla. Catalunya) Gran Via CC (calçada mar, des de rbla. Catalunya a pg. 
Gràcia) – Gran Via CC (calçada central, des de pg. Gràcia a pl. Tetuan) – pl. Tetuan 
(calçada mar – Besòs) – pg. Sant Joan (calçada descendent) – ronda Sant Pere – pl. 
Urquinaona (calçada central) – ronda Sant Pere – pl. Catalunya (calçada muntanya) – 
rda. Universitat – pl. Universitat (calçada mar, costat muntanya) – ronda Sant Antoni 
(calçada muntanya) – Sepúlveda – Viladomat – av. Paral·lel (calçada ascendent) – 
Tamarit (sentit contrari a la circulació) – Lleida – av. Rius i Taulet. 
 
Arribada: av. Rius i Taulet, entre Guàrdia Urbana i av. Reina Maria Cristina. 

 
  



 

2. Informació complementària 
 
2.1 Muntatge i desmuntatge d’instal·lacions 
 
2.1.1 Zona de sortida 
 
El muntatge de les instal·lacions de sortida a l‘av. Reina Maria Cristina començarà a 
les 10.00 hores del dia 20. A partir de les 14.00 hores de dissabte, s’ocupa la calçada 
deixant un carril de marxa per cada sentit de la circulació obert al trànsit. 
 
A partir de les 05.00 hores del diumenge 21 de novembre es tallarà la circulació d’av. 
Reina Maria Cristina en ambdós sentits. 
 
El desmuntatge s’inicia a les 12.00 hores i la previsió és finalitzar aproximadament a 
les 15.00 hores de diumenge 21. 
 
 
2.1.2 Zona d’arribada 
 
El muntatge de les instal·lacions d’arribada de l’av. Rius i Taulet, entre Guàrdia Urbana 
i av. Reina Maria Cristina, començarà a les 15.00 hores del dia 20. 
 
Caldrà tallar el trànsit d’av. Rius i Taulet (entre Guàrdia Urbana i av. Reina Maria 
Cristina) a partir de les 15.00 hores del dissabte 20 de novembre. 
 
L’organització comptarà amb personal auxiliar per realitzar els talls i serà responsable 
de senyalitzar el tancament amb enllumenat d’abalisament. 
 
El desmuntatge de tota la infraestructura instal·lada a la zona d’arribada amb motiu de 
la cursa (ponts, etc.), s’iniciarà tan aviat com ultrapassi el punt l’última corredora i ho 
permeti l’ocupació dels vials per part de corredores i públic. 
 
Es preveu que, com a màxim, el desmuntatge s’iniciï a les 13.00 hores i que finalitzi 
aproximadament a les 15.00 hores de diumenge 21, de manera que l’av. Maria Cristina 
i l’av. Rius i Taulet restin obertes al trànsit a aquesta hora. 
 
 
Mobilitat i TMB han informat que les parades de les línies d’autobusos ubicades a l’av. 
Reina Maria Cristina es desplaçaran provisionalment  als carrers Lleida, Joaquin 
Blume, Maria Montessori i Guàrdia Urbana. En aquests carrers s’ha instal·lat 
senyalització excepcional de prohibició d’estacionaments per facilitar la parada dels 
autobusos, però no s’ha realitzat amb l’antelació necessària i, per tant, no es podrà 
actuar per infracció amb els vehicles estacionats ni requerir el servei de grua. 
 
L’IBE informa a Bicing del recorregut de la cursa i de l’afectació de les estacions. 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha difós per diferents mitjans (web municipal, xarxes 
socials, etc.) les afectacions de l’esdeveniment a la mobilitat. 
 
  



3. Mesures de caràcter general 
 
 
3.1 Estacionaments 
 
3.1.1 Des de les 20.00 hores de divendres 19 i fins les 15.00 hores del diumenge 21 
de novembre, es prohibeix l’estacionament de vehicles, incloses les motocicletes en 
voreres, a:  
 

- Av. Reina Maria Cristina (ambdós costats). 
 
3.1.2 Des de les 06.00 hores de dissabte 20 i fins les 15.00 hores del diumenge 21 de 
novembre, es prohibeix l’estacionament de vehicles, incloses les motocicletes en 
voreres, a:  
 

- Av. Rius i Taulet (ambdós costats), entre av. Reina Maria Cristina i Guàrdia 
Urbana. 

 
L’organització disposarà del personal suficient, així com dels mitjans necessaris 
(tanques, cons, cinta, etc.) a partir de les dates i hores indicades, per tal d’evitar 
l’estacionament en els llocs ressenyats en el punts anteriors. 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades per l’organització, 
quedin estacionats en els trams ressenyats als apartats anteriors, es retiraran pel 
servei de grues de B:SM. 
 
El Departament de Xarxes Viàries ha col·locat la senyalització excepcional per a la 
prohibició d’estacionaments. 
 
 
3.2 Mobilitat 
 
Durant la celebració de la Cursa de la Dona, es prohibeix la circulació de vehicles a 
totes les vies del recorregut. 
 
Únicament estan autoritzats a circular pel circuït de la prova, en el sentit de la marxa 
els vehicles acreditats. 
 
 
3.2.1 Evitar posada en moviment 
 
Des de les 08.30 a les 13.00 hores del diumenge 21 de novembre, es prohibeix la 
circulació de vehicles a: 
 

- Vilamarí – Floridablanca – av. Paral·lel (tota la illeta). 
- Floridablanca (costat muntanya), entre av. Paral·lel i Calàbria. 
- Calàbria (costat Llobregat), entre Floridablanca i Gran Via CC. 
- Ronda Sant Pere (costat mar). 
- Ronda Universitat (costat mar). 
- Pl. Universitat, calçada mar, costat muntanya. 
- Sepúlveda (costat mar), de rda. Sant Antoni a Viladomat. 
- Viladomat (costat Besòs), de Sepúlveda a av. Paral·lel. 
- Av. Paral·lel (costat ascendent), des de Viladomat a Tamarit. 
- Tamarit (ambdós costats), des d’av. Paral·lel a Lleida. 
- Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat mar), entre Mèxic i l’av. Reina Maria Cristina. 



 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades puguin quedar 
estacionats en aquests carrers, seran encintats i l’organització disposarà de personal 
auxiliar per tal d’evitar la seva posada en moviment. Es prestarà especial atenció als 
carrers amb vehicles estacionats en sentit contrari a la cursa, per exemple el carrer 
Tamarit. 
 
El Departament de Xarxes Viàries ha col·locat la senyalització excepcional de 
circulació de vehicles prohibida. 
 
 
3.2.2 Principals desviaments de trànsit durant la cursa 
 
Districte de l’Eixample 
 
Gran Via CC – Entença 

El trànsit de la calçada central de la Gran Via CC en sentit Besòs es desvia per 
Entença i/o Calàbria. Per tall de facilitar els desviaments per Entença, personal de 
l’organització col·locarà una línia de cons, efectuant un estrenyiment de la calçada 
central de Gran Via CC. 
(Distribució, col·locats i retirada de cons per l’Organització). 
 
 
Districte de Sants – Montjuïc 
 

Pl. Espanya 
 
A la pl. Espanya es realitzarà un doble carril per permetre el pas de vianants al costat 
mar – Besós, sense envair ni la calçada ni la cursa. 
 
 
Av. Paral·lel 

La circulació ascendent de l’av. Paral·lel es desvia a la pl. Drassanes, i la residual en 
Portal de Santa Madrona i Nou de la Rambla. 
 
La circulació descendent de l’av. Paral·lel es desvia a la pl. Espanya. 
 
A més, s’efectuen els desviaments adients impedint els girs dels carrers transversals 
en sentit cap a pl. Espanya. 
 
  



3.2.3 Divisió de calçades 
 
Districte de l’Eixample 
 
Gran Via CC – rambla Catalunya 
 
Es delimitarà amb cons el desviament de les corredores des de l’andana central de 
Gran Via CC cap als tres carrils del costat mar que ocupa la cursa, entre rambla 
Catalunya i pg. de Gràcia. 
(Distribució, col·locació i retirada de cons efectuat per Guàrdia Urbana). 
 
Per comprovar la correcta execució d’aquestes tasques, el comandament de la UT 2 
contactarà a les 07.30 hores del diumenge dia 21 de novembre, a pl. Universitat amb 
l’encarregat de la col·locació dels cons. 
 
Pl. Catalunya (calçada muntanya) 

S’habilita un carril des de la sortida del pàrquing de pl. Catalunya (costat Besòs-
muntanya) fins a ronda Universitat, reservant el costat muntanya de la calçada per a 
les corredores. 
(Distribució, col·locació i retirada de cons efectuada per l’Organització). 
 
 
Ronda Universitat, entre pl. Catalunya (costat Llobregat – muntanya) i Balmes 

S’habilita un carril des de la sortida del pàrquing de pl. Catalunya (costat Llobregat-
muntanya) fins al carrer Balmes, reservant el costat muntanya de la calçada per a les 
corredores. 
(Distribució, col·locació i retirada de cons efectuada per l’Organització). 
 
 
Gran Via CC, entre Bailèn i pg. Sant Joan (calçada central) 

Línia de cons per la línia continua de la calçada central, orientant a les corredores fins 
a la calçada Llobregat del pg. de Sant Joan. 
(Distribució, col·locació i retirada de cons efectuada per l’Organització). 
 
 
Pl. Universitat (costat mar) 

Es divideix per sobre de la doble línia contínua, reservant la calçada muntanya per a 
les corredores procedents de rda. Universitat i que es dirigeixen cap a rda. Sant 
Antoni, i la calçada mar per a la circulació procedent de rda. Sant Antoni direcció a 
Pelai. 
(Distribució, col·locació i retirada de tanques i cinta efectuada per l’Organització). 
 
Ronda Sant Antoni, entre pl. Universitat i Sepúlveda 

Es divideix la calçada per sobre de la doble línia continua, deixant la calçada Llobregat 
per a les corredores i la calçada Besòs per als vehicles. 
(Distribució, col·locació i retirada de tanques i cinta efectuada per l’Organització). 
 
Pg. Sant Joan – ronda Sant Pere – av. Vilanova 

Es divideix la calçada amb tanques i cons per tal que els vehicles que circulin per pg. 
Lluís Companys, sentit muntanya, continuïn per pg. Sant Joan, sentit muntanya, o 
efectuïn canvi de sentit per continuar per pg. Lluís Companys, sentit mar. 
(Distribució, col·locació i retirada de tanques i cinta efectuada per l’Organització). 



 
Districte de Sants – Montjuïc 
 
Pl. Espanya (calçada mar), entre av. Reina Maria Cristina i av. Paral·lel 

S’efectua un doble tancament: 

- Deixant 4 carrils del costat mar de la plaça per a les corredores. 
- Deixant un pas per vianants entre la cursa i la circulació de vehicles. 
(Distribució, col·locació i retirada de tanques efectuada per l’Organització). 
 
 
3.2.4 Vies en que la cursa va en sentit contrari a la circulació 
 

Districte de Sants – Montjuïc 
 
- Tamarit, d’av. Paral·lel a Lleida. 
 


