Notícies
Afectacions al trànsit per obres de pavimentació a la via pública els
propers dies d’estiu
Obres. Aquest estiu tenen lloc a la ciutat un total de 25 actuacions de substitució
de l'asfaltat, amb una superfície total de 147.339 m2 de nou paviment

Aquest cap de setmana es pavimentarà l'avinguda Borbó, entre la plaça Virrei Amat
i el passeig Maragall, què coincidieixen amb els treballs de millora als laterals de la
Gran Via i l'Avinguda Diagonal i als carrers Tallers i Gran de Gràcia

L'Ajuntament de Barcelona està realitzant un seguit d'obres de pavimentació a la via pública
que comporten talls de trànsit o afectacions viaries. Aquestes millores s'emmarquen en el
conjunt d'actuacions que es fan a l'estiu i que permetran substituir una superfície total de
147.339 m2 de nou paviment, molt per sobre dels 67.045 m2 de l'any passat, amb
actuacions destacades a les Rondes. Els talls estan degudament senyalitzats i s'informa als
veïns de les afectacions i l'ús d'itineraris alternatius. A continuació es detallen les actuacions
més destacades:

OBRES MILLORA AL PAVIMENT

- Lateral Gran Via

Del 22 de juliol fins al 14 d'agost es duran a terme les obres de millora de la calçada, costat
mar, del lateral de la Gran Via de les Corts Catalanes, en el tram comprès entre la plaça
d'Espanya i el carrer de Comte d'Urgell. Per aquest motiu aquesta zona es veurà afectada
per una restricció en un carril de circulació. Així mateix, del 12 al 14 d'agost, quedarà tallat
al trànsit sense afectar les cruïlles i els vehicles es desviaran per la calçada central, ja que es
duran a terme les obres d'asfaltatge.

- Carrer Tallers

A partir del proper dia 22 de juliol i fins al 30 d'agost tindran lloc les obres de millora de la
vorera i de la calçada del carrer dels Tallers. Aquestes actuacions es duran a terme en
diferents fases de treball i implicaran els talls de trànsit següents:

· Del 22 de juliol al 2 d'agost: tram comprès entre la ronda de Sant Antoni i la plaça Castella.
L'accés al pàrquing privat de la plaça es durà a terme pel carrer de Gravina.

· Del 26 al 30 d'agost: tram comprès entre la plaça Castella i la Rambla.

- Carrer Gran de Gràcia

Fins al 4 d'agost s'estan duent a terme obres de millora de la calçada del carrer Gran de
Gràcia. Per aquest motiu aquest carrer es veurà afectat per una reducció a un carril de
circulació. Així mateix, el 4 d'agost, amb motiu de les obres d'asfaltatge, quedarà tallat el
trànsit, la qual cosa afectarà a tots els carrers contigus entre el carrer de Torrent de l'Olla i la
Via Augusta.

- Lateral de l'Avinguda Diagonal (costat muntanya)

Fins al 13 d'agost es duen a terme obres de millora de la vorera i de la calçada, costat
muntanya, del lateral de l'avinguda Diagonal, en el tram comprès entre el carrer del Tinent
Coronel Valenzuela i el carrer de l'Alfambra. Per aquest motiu el tram es veurà afectat per
una restricció a un carril de circulació. Els dies 12 i 13 d'agost quedarà tallat al trànsit
mentre es duguin a terme les obres d'asfaltatge. L'àrea d'aparcament quedarà anul·lada per
trams.

- Lateral de l'Avinguda Diagonal ( costat mar)

Fins al 5 d'agost es duen a terme obres de millora de la vorera i de la calçada, costat mar,
del lateral de l'avinguda Diagonal, en el tram comprès entre l'avinguda de Sarrià i la plaça de
Francesc Macià. Per aquest motiu el tram es veurà afectat per una restricció a dos carrils de
circulació. Els dies 4 i 5 d'agost només es permetrà el pas d'autobusos, ja que es duran a
terme obres d'asfaltatge.

- Avinguda Avinguda Borbó

Aquest cap de setmana es completaran les obres de millora de la calçada de l'avinguda de
Borbó, en el tram comprès entre la plaça del Virrei Amat i el passeig de Maragall. En concret,
tindrà lloc la pavimentació de l'avinguda. Fins al 28 de juliol les obres afecten un carril de
circulació a l'avinguda de Borbó entre el carrer de Costa i Cuxart i el passeig de Maragall.
Entre els dies 27 i 28 de juliol es restringirà el trànsit a un carril de circulació en tot el tram.
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