
 
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

David Escudé dóna el tret de sortida de la Cursa Bombers 

Barcelona 

 

 

El comissionat d’Esports dóna el tret de sortida i presideix l’entrega de premis de la Cursa 

Bombers Barcelona, que se celebra aquest diumenge 7 de maig amb inici i arribada a l’avinguda 

Marquès de l’Argentera. 

 

L’esdeveniment s’emmarca dins els actes de commemoració del vint-i-cinquè aniversari dels Jocs 

Olímpics i Paralímpics de Barcelona 92, i per això la samarreta de la cursa se suma a la celebració. 
 

 
 

Escudé dóna el tret de sortida de la 19a Cursa Bombers Barcelona diumenge 7 de maig a les 9.00 hores a l’avinguda 

Marquès de l’Argentera. Vora 15.000 persones, entre les quals centenars de bombers i bomberes, prendran part 

d’aquesta cursa tan estimada pels barcelonins i les barcelonines, i que acabarà en el mateix punt al cap d’una hora i 

mitja, temps límit per realitzar-la. L’entrega de premis, prevista per a les 9.45 hores, serà presidida pel comissionat.  

 

La Cursa Bombers Barcelona 2017 arriba a les 19 edicions en plena forma. És una de les cites d’atletisme popular 

clau del calendari de curses de la ciutat, amb un major grau de participació de públic i vinculació emocional, i amb 

una aposta clara per a la participació femenina. Enguany, a més, torna a la seva època de celebració habitual, la 

primavera, i se suma a la celebració dels 25 anys dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona 92. Per aquest 

motiu, la samarreta de la Cursa Bombers serà única i commemorativa, i la fira del corredor tindrà lloc de nou a 

l’Estadi Olímpic. La fira estarà oberta divendres i dissabte de 10.00 a 20.00 hores.  

 

La cursa, de deu quilòmetres de traçat, repeteix el mateix recorregut que l’any passat: sortida a av. Marquès de 

l’Argentera/Rere Palau, Pla de Palau - pg. d’Isabel II - pl. d’Antonio López - pg. de Colom - pl. Portal de la Pau - pg. 

de Josep Carner - pl. de les Drassanes - av. del Paral•lel -c. de Floridablanca - c. del Comte d’Urgell - Gran Via de les 

Corts Catalanes - pl. de Tetuan - Gran Via de les Corts Catalanes - c. de la Marina - c. d’Ausiàs Marc - pg. de Sant 

Joan - rda. de Sant Pere -pl. d’Urquinaona - Via Laietana - pg. d’Isabel II - Pla de Palau, arribada a av. Marquès de 

l’Argentera. 



 
 

 

Alteracions a la mobilitat de la ciutat 

 

La prova provocarà diverses alteracions de mobilitat a la ciutat.  

 

Afectacions: 

 

Trànsit: diumenge 7 de maig entre les 8.30 i les 11.30 h aproximadament, restriccions de trànsit i dels accessos als 

pàrquings, que es restabliran a partir del pas de la cursa. 

 

Transport públic: diumenge 7 de maig, de 6.00 a 15.00 h aproximadament, les següents línies d’autobús es veuran 

afectades: D20- H12-H14-H16-V11-V13-V15-V17-V21-6-7-13-19-21-22-24-37-39-40-41-42-45-47-50-51-54-55-59-62-

63-66-67-68-100-101-120 i 121. També hi haurà desviaments de línies el dia 6 de maig per muntatge d'instal•lacions. 

Diverses estacions del servei de Bicing poden veure’s afectades també el dia de la cursa. 
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