
NOTA DE PREMSA 
 
La Fisiocrem Cursa dels Nassos tanca l’any esportiu 2018 
amb excel·lent xifres d’inscripcions 
 
 
Marta Carranza, comissionada d’Esports, dóna el tret de sortida de la Fisiocrem Cursa dels 
Nassos 2018 
 
A falta de les inscripcions presencials –obertes fins a les 14h del mateix dia 31-, la cursa 
manté els nivells d’inscripcions precedents, en arribar gairebé a les 11.000 inscripcions 
 
Un espectacle d’il·luminació i un Zeppelin amb una pantalla on els corredors es podran 
veure mentre corren, són les novetats més destacades d’enguany 
 
 
 
Aquesta tarda la comissionada d’Esports, Marta Carranza, dóna el tret de sortida de la Fisiocrem Cursa dels Nassos 
2018, a les 17.30 hores al c. Selva de Mar amb pl. Ramon Calsina. L’última cursa de l’any arriba amb 10.494 
inscripcions (xifra de la nit del 30 de desembre) i manté el mateix recorregut dels darrers anys, de 10 quilòmetres pel 
districte de Sant Martí. El percentatge de participació femenina és del 27’7% 
 
 
Atletes d’elit que han confirmat participació 
 
Diferents atletes han confirmat la seva participació, com l’olímpic Carles Castillejo (guanyador en set ocasions i que 
portarà set estrelles al dorsal per aquesta fita); Mourad El Bannouri (campió de la Cursa de la Mercè 2017 i 2018 
amb la millor marca històrica i segon a la Cursa dels Nassos 2017); o Abdessamad Oukhelfen (la nova sensació del 
cros aquesta temporada amb grans resultats, com el 5è lloc al cros internacional de Soria i 2n al de Granollers). Hi 
participaran atletes de més de 50 països. 
 
Més informació i resultats de la cursa al web www.cursadenassos.barcelona.  
 
 
Alteracions a la mobilitat de la ciutat 
 
La prova provocarà diverses alteracions de mobilitat a la ciutat. 
 
Trànsit: 
14.30h Tall de trànsit per a la instal·lació de la sortida/arribada: 
- Selva de Mar entre Llull i pg. del Taulat. 
- Llull entre Provençals i Selva de Mar. 
 
Tall de trànsit pel muntatge del punt d’avituallament arribada: 
- Pg. del Taulat (calçada mar) entre Provençals i Selva de Mar. 
 
16h Tall de trànsit per la instal·lació de la sortida/arribada: 
- Selva de Mar entre l’av. Diagonal i pg. Garcia Faria. 
- Pg. del Taulat entre Selva de Mar i Josep Pla. 
 
17h Tall del pg. Circumval·lació i av. Icària, des de Ramon Trias Fargas fins a av. Marquès de l’Argentera pel 



muntatge del punt de control de pas i avituallament del km 5. 
 
Ronda Litoral: a l’inici de la cursa, es tallaran els accessos/sortides 23 (sentit Llobregat) i 22 (sentit Llobregat) 
 
El c.Selva de Mar, en c.Llull i c.Taulat, quedarà tallat al trànsit des de les 13h. fins a les 20:30 h. 
 
Els accessos als pàrquinks d'aquesta zona es tancaran a partir de les 15:00 h. i es tornaran a obrir a partir de les 
20:30 h., aproximadament. 
 
 
Transport públic: 
 
Horari: de 14.30h a 20h (aprox.) 
 
Línies de bus afectades: D20 H14 H16 V13 V15 V21 V27 V29 V31 6 7 39 45 51 59 92 100 136 i 192. 
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