Actuacions de millora urbana
2009
 La ciutat aborda importants obres d’infraestructures del transport
com les de la LAV o la nova estació Ernest Lluch de la Línia 5.

 A l’acabament de l’estiu s’hauran finalitzat un gran nombre d’obres i
millores rellevants com l’enderroc del viaducte del Guinardó o la
pavimentació del túnel de la Rovira.

Dilluns, 13 de juliol de 2008

Fent una Barcelona millor
A fi d’evitar tant com es pugui les molèsties als ciutadans així com els problemes de
mobilitat, la ciutat abordarà durant els mesos de l’estiu un gran nombre d’actuacions.
Moltes d’aquestes actuacions, concretament 30 d’importància, comprenen fases
d’obres més complexes sovint relacionades amb les infraestructures del transport o bé
es tracta d’altres necessàries per raons òbvies com ara la pavimentació de carrers. Tot
plegat, el resultat final repercutirà positivament en la qualitat de vida dels barcelonins.
A aquestes obres s’afegeixen enguany també les 300 actuacions finançades amb el
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). En aquest moment el nivell d’execució de les
obres del FEIL supera el 70% la qual cosa posa en relleu el fet que s’estiguin
acomplint satisfactòriament les previsions inicials. Són actuacions que en la immensa
majoria dels casos no suposen afectacions importants en la mobilitat i que, a la
pràctica, i gràcies als treballs previs dels serveis tècnics municipals iniciats la
primavera passada, no han dificultat en cap moment les tasques habituals de l’estiu.
Així mateix, cal notar que en el mes de setembre s’hauran finalitzat moltes actuacions,
sovint de molta rellevància com l’enderrocament definitiu del viaducte del Guinardó, la
pavimentació del túnel de la Rovira, l’acabament de l’aparcament de l’Avinguda Roma,
intervencions de neteja o rehabilitació en la xarxa del clavegueram o la urbanització de
molts carrers a més d’una desena de Plans de Millora Integral.
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Millores a diferents districtes de la
ciutat
En algunes zones la concentració d’obres serà més important. Són àrees on els
serveis tècnics han intensificat la seva tasca de planificació i control.
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Zona Collblanc-Zona Universitària
Interconnexió col·lectors Diagonal (Cofeb)
Reparació de juntes de l’Avinguda Madrid-Carles III.
Impermeabilització i canvi de paviment a Rambla Brasil i Miquel Àngel.
Línia 5 nova estació Ernest Lluch.
Pavimentació Manel Girona (pl. Prat de la Riba-Av. Pedralbes).

Eixample esquerra

















Comprovació xarxa 220 KV entre les SE d’Urgell i Maragall.
Serveis afectats d’aigua i gas per la LAV a l’av. Roma-Rocafort.
Reparació cable AT Plaça Joan Carles I.
Reparació col·lector Mallorca (Rambla Catalunya-Roger de Lluria).
Connexió clavegueram Nicaragua-Berlin.
Interconnexió col·lector Carrer Mallorca-Comte Borell.
Arranjament Gran Via (Comte Urgell-Aribau).
Arranjament Comte Urgell (Francesc Macià-Provença)
Reordenació Balmes (Diagonal-Provença).
Pavimentació Plaça Universitat (costat mar).
Pavimentació Ronda Sant Pere.
Pavimentació Ronda Universitat.
Pavimentació Pelai (Balmes-Universitat).
Pavimentació Entença (Paral·lel-Josep Tarradellas).
Carril bus carrer Tarragona.
Obres LAV carrer Mallorca amb Padilla davant Sagrada Familia.

Putget-Sant Gervasi





Desviament xarxa gas Passeig de la Bonanova obres L9 (Mandri-Horaci)
Pavimentació Muntaner (General Mitre-Via Augusta).
Pavimentació Muntaner (Via Augusta-Diagonal).
Pavimentació av. Princep d’Asturies (Via Augusta-Lesseps).

Guinardó
 Reordenació Verge de Montserrat-plaça Font de la Castellana, execució prisma
elèctric.

Nou barris
 Pavimentació Via Favència (Karl Marx-Federico Garcia Lorca).
 Pavimentació Via Favència (Palamós-Jaume Pinent) muntanya.
 Pavimentació carrer de la Fosca.

La Sagrera-Sant Andreu





Pavimentació Vinyals
Pavimentació Passeig Fabra i Puig.
Pavimentació Maresme (Menorca-Cantàbria).
Reparació juntes avinguda Madrid-Carles III.
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Obres de pavimentació
Aquest estiu es recobrirà el paviment d’una superfície de més 122.000 metres
quadrats més del triple que l’estiu passat. L’actuació garanteix una millor i més segura
mobilitat i cal que es faci periòdicament. Lògicament, s’escull el període estival a causa
de la disminució del trànsit que durant el mes d’agost pot arribar a ser entre d’un 20,
25% menys.
Els treballs es realitzaran en els següents trams:
 Av. Princep d’Astúries entre Via Augusta-plaça Lesseps.
 Via Favència (costat muntanya) entre plaça Karl Marx-García Lorca. En aquest
cas la pavimentació es renovarà.
 Manuel Girona entre plaça prat de la Riba-av. Pedralbes.
 Ronda Sant Pere entre passeig de Gràcia-Pau Claris.
 Ronda Universitat entre plaça Universitat-plaça Catalunya.
 Muntaner entre Via Augusta-Diagonal.
 Muntaner entre Mitre-Via Augusta.
 Plaça Universitat costat mar.
 Pelai entre plaça Universitat-Balmes.
 Passeig Fabra i Puig entre Gran Sant Andreu-Meridiana.
 Rambla Carmel entre Lletres i Betriu.
 Entença entre Avinguda Paral·lel i Josep Tarradellas.
 Gran Via (lateral muntanya) entre Marina i Roger de Flor. En aquest cas la
pavimentació es renovarà.
 Radas entre Passeig d’exposició i Magahlaes.
 Maria Montessori entre Lleida i Guàrdia Urbana.
 Av. Esplugues entre Gran Capitan i av. Pearson.
 Av. Bisbe Català entre av. Pearson i Bosch i Gimpera.
 Tunel de la Rovira.
 Tunels Vila Olímpica i Poblenou a Ronda Litoral. Es treballarà en horari nocturn
de 22:30 hores a 8:00 hores del matí. Els talls dels túnels es faran amb els
següents desviaments:
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Sentit Llobregat: es traurà el trànsit per la sortida nº 24 i es portarà per la calçada
lateral per passeig García Faria-pg de Calvell-Llacuna-Salvador Espriu.pl.
Voluntaris i incorporació a la ronda per la sortida nº 22. Les incorporacions nº 24 i
nº 23 es mantindran tallades sentit Llobregat. Es treballarà la nit del 11 al 12 de
juliol. Sentit Besòs: es traurà el trànsit per la sortida nº 22 i es portarà per la
calçada lateral per Dr. Aiguader-av. Litoral-incorporació a la ronda per la sortida nº
24. Les incorporacions nº 22 i nº 23 es mantindran tallades sentit Besòs. Es
treballarà la nit del 18 al 19 juliol.
 Vinyals.
 Baixada de la Plana entre Dante i Tajo.
 Dante Aligheri-Josep St. Genís.
 De la Fosca.
 Via Favència (costat muntanya) entre Palamós i Jaume Pinet.
 Maresme entre Menorca i Cantàbria.
 Selva de Mar entre Menorca i Gipúscoa.
 Menorca entre Cantàbria i Agricultura.
 Menorca entre Treball i Agricultura.
 Vilana entre passeig Bonanova i accés clínica Tecnon.
 Lateral muntanya Diagonal entre plaça Francesc Macià i av. Sarrià.
 Dr. Roux entre Via Augusta i General Mitre.
 Travessera Les Corts (calçada mar) entre Vallespir i Numància.
 Zones interiors carrer Figols amb Lluça i pobla de Lillet.
 Canvi paviment Rambla Brasil amb Miquel Àngel- A partir de la segona
setmana de juliol i durant poc més d’una setmana es canviarà el paviment
d’aquest tram de carrer.
 Renovament de juntes a Avinguda Madrid-Carles III-Durant la segona quinzena
d’agost es repararan les juntes del pont. Es treballarà per meitats mantenint el
doble sentit per l’av. Madrid.
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Millores en la mobilitat
Carril bus del carrer Tarragona
Durant el mes d’agost
s’iniciaran els treballs
del nou carril bus del
carrer Tarragona
consistents en pintura i
semaforització.
Afectació: Quedarà
afectada la calçada
lateral costat Llobregat.

Obertura viària carrer Albert Bastardas
Des de principis de
juliol i fins la segona
meitat d’agost es
procedirà a l’obertura
de la terciana del costat
mar de l’avinguda
Diagonal a l’alçada
d’Albert Bastardas.
Afectació: Els treballs
afectaran la calçada
durant una setmana al
lateral mar de l’av.
Diagonal i al tronc
central de l’av.
Diagonal per la
col·locació de la nova
semaforització i
senyalització
horitzontal.
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Obres d’urbanització i
d’infraestructures
Urbanitzacions
Arranjament Gran Via entre Urgell i Aribau
Des de primeries de juliol
es fan treballs en la Gran
Via entre Comte d’Urgell i
Aribau d’execució de la
caixa als laterals.
Actuació d’estiu: Se
treballa en ambdós costats
del tronc central de la Gran
Via entre Urgell i Aribau.
Afectació: Serà per trams
mantenint 4 carrils. Del 15
de juliol al 7 d’agost
s’actuarà al costat mar en
el tronc central i tall del
lateral mar entre Casanova
i Aribau. Del 8 d’agost a l’1
de setembre es treballarà
costat muntanya del tronc
central.

Arranjament Comte d’Urgell (Francesc MaciàProvença)
Actuació d’estiu: Durant el
mes de juliol treballs a la
vorera de l’Escola Industrial
al costat Llobregat de Comte
Urgell entre Rosselló-París.
De l’1 al 30 d’agost actuació
a la vorera costat Besós
entre Còrsega i París.
Afectació: Els treballs es
faran per meitats de vorera
afectant el carril bici i
mantenint tres carrils de
circulació.
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Reordenació carrer Balmes (Diagonal-Provença)
La nit del 16 de juliol s’iniciarà
les actuacions en calçada del
carrer Balmes entre l’avinguda
Diagonal i Provença per a
posteriorment eixamplar les
voreres.
Afectació: Els treballs es
faran mantenint 3 carrils de
circulació.

Pla Millora Integral carrer Mèxic (Cofeb)
A partir de la segona meitat de
juliol i fins a primeres de
setembre arranjament de
voreres del carrer Mèxic entre
Gran Via de les Corts
Catalanes i Sant Fructuós.
Afectació: S’ocuparan les
voreres desviant els vianants
per la vorera contrària i
s’ocuparà 1 metre de la
calçada amb un cordó New
Jersey a fi de separar la
circulació de l’obra.
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Reordenació Fastenrath-Santa Rosalia (Cofeb)
Des de principis de juliol
s’està procedint a la
reurbanització del carrer
Fastenrath en el tram
comprès entre Taxonera i
Llobregós, carrer Besós entre
sant Crispí i Santa Rosalia
entre Castellbisbal i Besòs.
Afectació: Els treballs es
faran per meitats de carrer
mantenint 1 carril de
circulació. Caldrà tallar el
trànsit en el tram de Santa
Rosalia per on circula la L19
de TMB desviant el
recorregut dels autobusos.

Reordenació Verge de Montserrat-Plaça Font de la
Castellana
Durant el mes d’agost s’executarà
el prisma elèctric a la calçada
costat mar d’aquesta plaça.
Afectació: S’ocuparà un carril de
circulació a la calçada costat mar
de la plaça mantenint-ne 1 de
3,20 metres d’amplada.
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Col·lectors i clavegueram
Interconnexió col·lector MallorcaComte Borrell
La primera setmana d’agost i fins
el 21 es realitzaran els treballs de
connexió del clavegueram del
carrer Comte Borrell amb el
carrer Mallorca.
Afectació: Es deixarà 1 carril de
circulació del carrer Mallorca
entre Comte d’Urgell i Comte
Borrell per a realitzar la connexió
amb el col·lector.

Interconnexió col·lector Roger de Flor
(Diagonal-Rosselló).
El dia 21 de juliol es procedirà a
començar la reparació del
col·lector des dels pous de Roger
de Flor entre l’avinguda Diagonal i
el carrer Rosselló. Durant el mes
de setembre continuaran els
treballs en Passeig de Gràcia entre
Provença i Rosselló.
Afectació: Es treballarà en illa
mantenint 2 carrils de circulació
alhora que es retirarà l’aparcament
d’ambdós costats.
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Interconnexió col·lectors Diagonal
(Cofeb)
A partir del 24 de juliol i fins a
principis de setembre es
rehabilitarà el clavegueram del
lateral muntanya de l’av. de la
Diagonal entre els carrers Tinent
Coronel Valenzuela i González
Tablas, i del lateral mar entre
Albert Bastardas i Dr. Gregorio
Marañon.
Afectació:
Lateral Muntanya
-A González Tablas els treballs es
faran en illa mantenint els carrils.
-Al lateral de l’av. Diagonal entre
Alfambra i González Tablas els
treballs es faran mantenint 1 carril
de circulació afectant el carril
d’aparcament.
-Al lateral de l’av. Diagonal entre
Coronel Valenzuela i Alfambra es
tallarà el tram desviant la circulació
per la calçada central de Diagonal.
Lateral Mar
-Els treballs al pou 1 i a la vorera
costat mar del lateral entre Albert
Bastardas i Torre Melina es faran
mantenint un carril de 3,50 metres
d’amplada.
-Durant els treballs d’execució del
nou tram de col·lector davant del
Palau de Congressos es tallarà el
tram del lateral entre Torre Melina i
González Tablas, permeten
l’accés a Torre Melina i desviant la
circulació per la calçada central de
l’av. Diagonal.
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Reparació col·lector Mallorca (Rambla
de Catalunya-Roger de Llúria)
El 4 d’agost s’iniciaran els
treballs de reparació del
clavegueram del carrer Mallorca
entre Rambla de Catalunya i
Roger de Llúria.
Afectació: Es treballarà des
dels pous en illa mantenint dos
carrils de circulació

.

Connexió clavegueram NicaraguaBerlin
La nit del 2 d’agost s’inicien els
treballs de connexió del nou
col·lector de Nicaragua amb el de
Berlin. Està previst que l’obra
finalitzi la darrer setmana aquest
mes.
Afectació: Quedarà afectat el
carrer Berlin realitzant-se els
treballs per meitats de carrer i
mantenint sempre 2 carrils de
circulació. Afectació també al
carrer Nicaragua mantenint-lo en
cul de sac i permetent
l’accessibilitat de veïns i de
serveis.
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Connexió clavegueram Fulton-Baixada
de la Combinació.
La darrer setmana de juliol es
procedirà a iniciar els treballs
d’entroncament del col·lector del
carrer Fulton amb el carrer
Horta i l’execució d’un tram del
col·lector al carrer de la Baixada
de la Combinació, executant
dos pous per la connexió amb
els carrers d’Horta i de Chapí.
Els treballs està prevista que
acabin cap a la darrera setmana
d’agost.
Afectació: S’afectarà el carrer
Fulton habilitant un carril de
circulació i ocupant part de la
vorera Llobregat de la cruïlla
Fulton amb la Baixada de la
Combinació. Durant la
realització del pou del carrer
Horta, aquest estarà tallat
desviant-se els autobusos per
l’av. de l’Estatut.

Infraestructures del transport
Obres LAV pilots a Mallorca, treballs
davant l’escola Octavio Paz
Des del 14 de juliol i fins el 23
d’agost s’escometran els
treballs d’execució dels pilots a
banda i banda del carrer en
relació a les obres de la LAV.
Afectació: El trànsit en aquest
tram, de Mallorca ja està tallat
per la qual cosa l’afectació es
reduirà a la retirada de
l’aparcament actual al costat de
mar.
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Obres LAV pilots de Mallorca davant
Sagrada Família
El 14 de juliol està previst el
desviament de trànsit i la
construcció de la pantalla de
pilots de protecció del temple de
la Sagrada Família.
Afectació: Es mantindrà el pas
d’autobusos amb un carril de
circulació, aparcaments de veïns,
vehicles de servei i
d’emergència. És una afectació
coordinada amb els treballs del
pou de Padilla i, per tant, amb
l’afectació del trànsit de Mallorca
que va des de Castillejos fins a
Sicília.
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Obres LAV pou Padilla-Mallorca
El 14 de juliol està previst afectar el trànsit
per continuar els desplaçaments de
serveis i l’execució de pantalles del pou
de Padilla-Mallorca.
Afectació: Es restringeix el trànsit en
Mallorca a un carril de circulació.
Posteriorment, a causa de l’execució del
pou es preveu la restricció total de la
cruïlla Mallorca-Padilla.

Línia 9, connexió del viaducte-tunel
A mitjans de juliol es treballarà en la
connexió del viaducte del carrer A de
la L9 amb el túnel.
Afectació: Es tallarà el vial inferior
d’accés al Port i es tallarà el vial
superior d’accés al sentit Besós de la
Ronda Litoral.
Altrament, es preveuen actuacions en
passeig de la Zona Franca en tasques
de suport a la tuneladora.

Línia 5, nova estació Ernest Lluch
Durant l’estiu continuen els treballs
previs per a la construcció d’una
nova estació de la L5 (entre
Collblanc i Pubilla Casa) a la
carretera de Collblanc-Camí de la
Torre Melina.
Afectació: Es tallarà el servei de
metro L5 entre les estacions de
Collblanc i Can Boixeres.
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Nova estació de rodalies a la Sagrera.
Pou de Garcilaso
Durant aquest estiu s’inicien els
treballs de desviaments de
col·lectors per a la construcció del
nou intercanviadors de rodalies de
La Sagrera. L’accés es situa al
costat muntanya de la Meridiana
proper al carrer de Martí i Molist.
La cota i pendent longitudinal
actual de les vies es incompatible
amb el nou vestíbul, per tant, s’ha
de rebaixar la cota del túnel uns 3
metres aproximadament.
Afectació: Per a poder rebaixar la
cota del túnel s’ha de desviar el
col·lector existent de l’av.
Meridiana. El nou traçat discorre
pels carrers Olesa i Garcilaso
entre Olesa i Meridiana. Es
restringirà el trànsit a un carril en
el tram de Garcilaso entre Olesa i
Meridiana com a actuació d’obra
d’estiu.
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Obres de remodelació i millora de
la infraestructura de metro
Diversos projectes de millora de la xarxa de metro a les línies 2, 5 i 11 entren en la
fase d’impuls decisiu. Les afectacions es concentren en l’època en què la demanda de
transport públic baixa fins a un 40%.
 Nova estació a la L5 entre Collblanc i Pubilla Cases: excavació, demolició de
túnel i cobriment. Es tallarà la L5 de Can Boixeres a Collblanc (dues estacions
sense servei), des del 3 d’agost fins a novembre. Les millors alternatives seran
Rodalies Renfe, Trambaix, L1 de metro i diversos serveis especials de bus,
depenent del trajecte.
 Nou vestíbul accessible a l’estació de Can Vidalet de la L5 a L’Hospitalet.
L’obra es realitzarà simultàniament amb l’anterior, amb les mateixes
alternatives de transport.
 Arranjament de la cua de maniobres d’Horta L5. La L5 es tallarà entre les
estacions de Vilapicina i Horta, des del 3 d’agost a l’inici del servei del 18 de
setembre. El trajecte, d’una sola estació, es podrà fer en un bus especial.
 Tancament d’andanes i automatització de la L11, i cobriment de l’estació Torre
Baró / Vallbona. La L11 (cinc estacions) deixarà de funcionar del 27 de juliol al
6 de setembre (tots dos inclosos). Un bus especial complementarà l’oferta de
bus regular dels barris afectats.
 Consolidació de plataforma de via a la L2 entre Verneda i Pep Ventura. La L2
es tallarà entre La Pau i Pep Ventura (cinc estacions) del 5 al 30 d’agost (tots
dos inclosos). Les alternatives seran un bus especial i el Trambesòs.

Obres que estaran finalitzades
quan acabi l’estiu
Obres d’urbanització
 Carrer Jaume Roig.
 Carrer Artesania.
 Fase 2 del carrer Mare de Déu de Montserrat.
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Enderrocament del viaducte de la Ronda del Guinardó.
Fase 3 del carrer Tissó.
Fase 1 del carrer Balmes.
Fase 2 del passeig Santa Coloma.
Fase 2 Barri del Bon Pastor.

Noves infraestructures del transport
 Obres d’accessibilitat de l’estació de Tarragona en la L3.
 FGC Sarrià-Cardenal Sentmenat.

Serveis
 Canonada de recollida neumàtica Espronceda-Bac de Roda.
 Barrera intrusió salina, pou carrer A en la Zona Franca.

Clavegueram







Torrent dels garrofers.
Passeig de Circumval·lació.
F2 Roger.
F2 Agregació.
F2 Papin.
Baró de la Barre.

Plans Municipals Integrals











Autonomia Eusebi Planes
García Robles
Gomis.
Passatge Sant Pau.
Joan Casas.
Badosa.
Josep Bundó.
Josep Serrano.
Passatge Dos de Maig.
Neopàtria.

Aparcaments
 Acabament superfície d’aparcaments avinguda Roma.

Obres Cofeb
 Passatge Exposició.
 Espai Marina-Gràcia
 F1 Alcúdia.

I19







PMI Passatge dormitori de Sant Francesc.
Pare Rodés.
F1 Passatge Urrutia.
F1 Plaça Doctor Barraquer.
F2 Gran Via.

 PMI Pou.




















PMI Nil.
PMI Passatge Xile.
PMI Comte Bell-Lloc
Comte Urgell entre Mallorca i Provença
Pare Pau.
F1 Enric Casanovas i Boada.
F1 Freixa.
Encarnació.
Claveguera Diagonal.
Obertura Diagonal-Albert Bastardas.
Joan Blanques.
Vorera Besós Salvat Papasseit.
Pallars entre Llacuna i Poble Nou.
F1 Sant Sebastià-Sant Idelfons.
Rector Ubach.
F1 Gallecs i Trèvol.
F1 Plaça Cerdà.
Illes Gràcia.
Tambor Glòries.
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