Itineraris segurs
caps de setmana

ITINERARIS SEGURS caps de setmana
Informe tècnic
22 de maig de 2020
Objectiu
Ampliar durant el cap de setmana i festius la quantitat d’espai públic , destinat al passeig,
activitats d’oci, esbarjo, joc i pràctica esportiva, dels ciutadans de Barcelona, per a garantir
l’acompliment de les mesures de seguretat a l’espai públic, durant la fase de desescalada
del confinament en la crisi del COVID-19.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona proposa tancar al trànsit algunes de les
vies i espais de la ciutat en cap de setmana i festius.
Justificació de l’ampliació d’espai públic mitjançant talls de trànsit
La població de la ciutat de Barcelona està confinada per motiu de la pandèmia del COVID
19. El confinament i les mesures de distància social a què ha obligat aquesta pandèmia han
comportat canvis rellevants en la mobilitat, en el nombre i en el repartiment modal dels
desplaçaments de la població. A data d’avui, les dades son esperançadores i la corba de
contagis està començant a baixar. En aquest escenari, cal planificar el procés de
desconfinament i la tornada a la normalitat garantint la salut pública, i el manteniment, en
la mesura del possible, d’aquestes tendències observades.
Això suposa un repte en l’espai públic i en la mobilitat atès que la pandèmia canvia
determinades condicions en relació al que coneixíem pel que fa a aquesta qüestió, i molt
especialment la necessitat de garantir la distància de seguretat mínima d’1,5m entre
persones. Aquesta dada impacta directament en la manera de moure’ns i d’utilitzar els
espais lliures que hem tingut fins ara, i genera uns riscos de gran abast, impossibles de
predir amb anterioritat que generen una situació d’emergència a l’espai públic. Aquesta
situació d’emergència exigeix acció immediata.
Les progressives mesures de desconfinament i de flexibilització de les sortides a l’espai
públic, sumades a la prohibició de sortir de la ciutat per temes no relacionats amb
activitats essencials, el tancament de les instal·lacions esportives, o el tancament de les
àrees de joc infantil, fan que els espais públics de la ciutat tinguin més pressió de la que ja
tenen habitualment, sobretot en caps de setmana i festius, i que es faci molt difícil garantir
l’acompliment de la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.
Proposta
Per tant, i seguint les recomanacions de l’informe “l’Emergència COVID-19 i mesures de
mobilitat activa”, emès per l’Agència de Salut Pública , amb data de 27 d’abril de 2020 que
recomana: fomentar els desplaçament a peu, implementar mesures de millora i espai
segur al transport públic, fomentar els desplaçaments en bicicleta i afavorir la transició
energètica y compartida de la mobilitat privada, L’Àrea d’Ecologia Urbana proposa tancar
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al trànsit algunes de les vies i espais de la ciutat en cap de setmana i festius, amb l’objectiu
d’ampliar la quantitat d’espai públic dedicat a les activitats d’oci i esbarjo, la pràctica
esportiva així com a la mobilitat activa. Amb aquests talls de trànsit es preveu guanyar 12
km lineals de carrer els caps de setmana i festius, que són els moments on els espais lliures
dedicats a l’oci i esbarjo de la població s’acumula més nombre de persones, per facilitar
l’acompliment de les distàncies de seguretat.
Criteris
S’han identificat els espais i vies a tallar al trànsit segons els següents criteris:
-

Espais lliures que actualment pateixen gran pressió en les activitats d’oci i
esportives.
Vies que connectin espais d’oci a l’aire lliure de la ciutat altament freqüentats per
la ciutadania
Tinguin un caràcter estructural
que puguin formar llargs recorreguts
que estiguin repartides per tot el territori.

Es proposa tallar al trànsit les següents vies i espais:
-

Muntanya de Montjuic (tallat al trànsit en la seva globalitat)
Creu Coberta – Ctra de Sants (entre Pl Espanya i Arizala)
Via Laietana (entre Pl Urquinaona i Pl Antonio López)
Gran de Gràcia (entre Jardinets i pl Lesseps)
Pi i Margall – Pg de Sant Joan (entre Rda Guinardó i Pg Lluís Companys)
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-

Fabra i Puig – Onze de setembre (entre Tajo i Segre)
Avda Litoral (laterals ronda, entre Marina i Josep Pla)

Carrer
Via Laietana
Creu Coberta + Sants
Gran de Gràcia
Pi i Margall + Pg Sant Joan
Fabra i Puig + Onze de
Setembre
Avinguda Litoral

Km lineals
1,1km
1,9km
1,1km
2,7km
2,8km

Superfície (m2)
22.000 m2
39.900 m2
18.700 m2
121.000 m2
72.800 m2

2,4km
12 km

36.000 m2
310.400 m2

En el cas de la muntanya de Montjuïc, els talls a tots els seus accessos
alliberen la totalitat de la muntanya, que equival a 3,76km2 = 376Ha.
Dades generals de l’operativa
Temporalitat: Els talls s’efectuaran caps de setmana i festius durant la desescalada del
confinament. Es preveu que sigui fins a final de juny (6 caps de setmana). En total s’han
programat 14 dies de talls.
Data inici: cap de setmana del 23 -24 de maig
Hora: de 9h a 21h. En cap de setmana, dissabtes a les 9h a diumenge a les 21h
Col·locació i retirada de tanques: Les tanques es proveiran per part de l’Àrea d’Ecologia
Urbana, i els talls de trànsit i senyalitzacions viàries es realitzaran amb efectius de la
Guardia Urbana. Es comptarà amb personal auxiliar de suport contractat.
Accés a aparcaments: Durant l’actuació està prohibida la circulació lliure en aquestes vies,
es permetrà pas a residents, serveis i distribució urbana de mercaderies.
Nombre d’auxiliars per tall:
ACTUACIONS

Via Laietana
Creu Coberta i Sants
Gran de Gràcia
Pg. de Sant Joan – Pi i Margall
Onze de setembre - Fabra i Puig
Av. Litoral
Montjuïc
TOTAL mati
TOTAL tarda
TOTAL

ALTRES EFECTIUS
(per dia i torn)
Coordinador
2
2
1
2
2
1
1
11
11
22

Auxiliars
28
39
14
29
22
10
15
157
157
314
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S’han programat 14 dies de servei (6 caps de setmana i 2 festius), en horari de 8,30 a
21,30 hores a cobrir en dos torns amb 314 auxiliars i 22 coordinadors.
Detalls operativa per tall
-

Via Laietana:
o Carrers transversals: igual que en les edicions anteriors
o Afectació al bus: igual que en les edicions anteriors
 Sentit muntanya: Lluís Companys
 Sentit mar: Lluís Companys

-

Creu Coberta:
o Carrers transversals: igual que en les edicions anteriors
o Afectació al bus: igual que en les edicions anteriors
 Sentit muntanya: Entença
 Sentit mar: Numància

-

Gran de Gràcia:
o Carrers transversals: igual que en les edicions anteriors
o Afectació al bus: igual que en les edicions anteriors
 Sentit muntanya: Via Augusta
 Sentit mar: Via Augusta

-

Pi i Margall - Pg Sant Joan (de Trafalgar a Travessera de Gràcia)
o
o

Carrers que mantenen el trànsit obert:
 Roger de Flor – Trav. Gràcia – Joaquim Ruyra – Pl Joanic – Escorial
 Sardenya
Afectació al bus: PENDENT DEFINIR DETALL

Carrers que mantenen el trànsit obert:
 Trafalgar- Lluís Companys
 Lluís Companys a Rda Sant Pere
 Gran Via
 Aragó
 València
 Diagonal
Afectació al bus: Desviaments per Roger de Flor, Sardenya, Lepant i Padilla.
PENDENT DEFINIR DETALL
o

-

Onze de Setembre / Fabra i Puig (des de Josep Soldevila fins a Cartellà)
Carrers que mantenen el trànsit obert:
 Josep Soldevila – Segre (extrem del projecte)
 Meridiana
 Arnau d’Oms
 Pi i Molist – Av dels Quinze
 Mestre Dalmau – Cartellà (extrem del projecte)

-

Av Litoral (de Pl Voluntaris a Selva de Mar)
o Carrers que mantenen el trànsit obert:
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Marina – Port Olímpic (extrem del projecte)
Accés a l’entrada 23 de Rda Litoral sentit Besòs des del c\ Vicens
Vives
 Accés al c\ Llacuna des de la sortida 23 de Rda Litoral sentit Besòs
 Selva de Mar – Av Litoral (extrem del projecte)
Afectació al bus: trasllat de la parada terminal de V23



o
-

Montjuïc: definició de detall per part de GUB
o Punts de restricció de trànsit:
Es permetrà l’accès amb vehicle els treballadors essencials que han
d’accedir als equipaments oberts a la muntanya.

o

 Ctra Miramar
 Pg Montjuïc – Exposició
 Lleida
 Maria Cristina
 Mèxic
 Foc
 Altres carrers amb auxiliars
El bus no circula en l’àmbit de l’actuació

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Ariadna Miquel Amengual, Cap de Departament, el dia 22/05/2020 a les 14:59, que informa.

