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Avaluació del dia sense cotxes 

OBJECTIU DE L’ACCIÓ 

En motiu del dia Internacional sense cotxes, el dissabte 17 d’octubre de 2015, es preveia una 
acció general a la ciutat per pacificar diferents carrers i avingudes i recuperar-los per a l’ús i 
gaudi ciutadà.  
  
La voluntat de l'acció era sumar-se a la iniciativa internacional i fer prendre consciència al 
ciutadà de la necessitat i dels avantatges de reduir la presència del cotxe dins les ciutats, a 
canvi de moure's en transport públic o transport sostenible.  
  
Fer prendre consciència dels nivells de contaminació (ambiental i acústica) que suposa l’ús 
massiu i indiscriminat del vehicle privat de motor dins una ciutat com Barcelona i dels riscos 
(a nivell de salut) que això té per la població, així com dels riscos per a la seguretat que 
suposa supeditar tot el disseny viari de la ciutat al transport a motor, en detriment de la 
mobilitat a peu o en bicicleta. 
  
El fet de pacificar certs carrers i convertir-los en nous espais públics pel ciutadà, també 
buscava ser el tret de sortida per una nova política de "pacificació" general dels barris pel 
que fa al transport rodat. Aquesta iniciativa, que hauria d'anar-se treballant durant aquest 
mandat, hauria d’aconseguir, en un futur, tenir àrees pacificades al trànsit en tots els barris   
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Avaluació del dia sense cotxes 

OBJECTIU DE L’ACCIÓ 

  
La voluntat des de la Gerència d’Ecologia Urbana era programar un tall de ciutat (al tram 
central de la Avinguda Diagonal, entre el Passeig de Gràcia i el Passeig Sant Joan) i un tall a 
cada Districte, que calia consensuar amb el propi territori. 
  
En base a aquests objectius, la Gerència d’Ecologia Urbana va encarregar a Foment de Ciutat 
SA la coordinació del procés de definició, programació i execució de la logística i les activitats 
necessàries per portar a terme l’acció del Dia sense Coxes. 

 

3 



Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

1.General 
 
Des del Districte es valora molt positivament. La jornada va servir per: 
 
Millorar significativament la contaminació atmosfèrica i sobre tot acústica de la Via Laietana 
 
Ampliar l'espai d’estada, i encara que només per un dia, convertir la Via Laietana en nexe 
d’unió i no de  separació entre ambdós barris.  
 
Oportunitat de millorar per properes ocasions: 
 
Caldria planificar amb molt  més temps: els permisos globals, la comunicació i difusió, etc  
S’hauria de millorar i incrementar la infraestructura, sobre tot un nombre suficient de taules i 
cadires. En activitats de dies sencer s’haurien d’incorporar WC  
 
 
 

4 



Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

2.Participacio 
 
Pel què fa a la participació, en general va ser molt bona i des de mig matí i fins al migdia 
l’afluència de públic va ser alta.  
 
Al migdia el punt de lectura estava ple de gent al sol, fent pic-nic, llegint o parant el sol. A la 
tarda les actuacions musicals d’Aparcats i de Silafa van ser les activitats que van tenir més 
èxit i públic. Més deslluïdes van quedar les activitats del Taller de reciclatge de AAVV 
d’Avinyó, i els tallers oberts de L’esplai Natzaret –Betània, que van tenir menys participació, i 
van quedar més pobres, i també la participació de la Pell de la Ciutat. 
 
Una idea per a properes ocasions, podria ser ajuntar diverses entitats més petites i amb poca 
infraestructura, i ubicar-les totes juntes perquè sigui com un mini circuit d’activitats diverses i 
l’una alimentaria a l’altra. No obstant, les entitats només van voler participar al matí, cosa 
que feia que a la tarda quedessin espais buits. 
 
Com a punt a millorar entre les activitats, caldria aprofundir en les activitats entorn als 
objectius que persegueix la setmana de la mobilitat. 
 
 
 
 

5 



Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

Activitats que es repeteixen a tots els talls:              
Espai de lectura.  
Punt informatiu de l'Ajuntament.  
Àrea de descans i pícnic amb taules i bancs per poder menjar. 
Aparcats. intervencions artístiques col·laboratives simultànies a onze punts de la ciutat.  
 
Alt nivell d’implicació i participació de les entitats dels territoris: 
Karts ecològics. Karts a pedals. 
Cursa de cavalls de joguina per infants. 
Cercavila itinerant “Sambao” - Batucada "Batala”  
Taller de reciclatge durant tot el dia de l'AAVV i comerciants carrer Avinyó. 
Actuacions musicals de l'associació Silafa  
Pati d'escola AMPA Baixeras / Comissió Groga. 
la Pell de la ciutat. Activitat participativa amb l'objectiu de fer sentir els ciutadans la ciutat on 
viuen i fer-los partícips d'ella a través de tots els sentits.   
Sala de lectura i estada a l'aire lliure a càrrec de BAM.  
Ballada de gegants. Gegants del Casc Antic. 
Tallers oberts a càrrec de l'Esplai Natzarè-Betània.  
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Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

3. trànsit 
 
Talls: 
 
El tall del trànsit va començar a la Gran Via amb Pau Claris, on es va instal·lar el primer filtre 
per anar desviant els vehicles. El segon filtre es va instal·lar a Ronda Sant Pere i el tercer a 
Fontanelles.  A partit de la plaça d’Antoni Maura la circulació estava prohibida. Per la banda 
sud el tall començava a l’Avinguda de Colom. 
  
Observacions: La informació de la senyalització era insuficient per a poder comprendre que 
es podia circular fins a la Plaça d’Antoni Maura. La presència de la policia era constant i els 
conductors s'aturaven per preguntar, generant petites retencions. 
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Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

Comparació dia sense tall 
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matí tarda matí tarda matí tarda
Vianats 3034 3726 3409 3778 12% 1%
Bicicletes 178 236 206 217 16% -8%
Turisme 2546 3810 0 0 -100% -100%
Bus 270 174 43 66 -84% -62%
Veh. Comercials 238 121 8 0 -97% -100%
Pesants 79 13 0 0 -100% -100%
Taxi lliure 737 436 9 0 -99% -100%
Taxi ocupat 830 679 0 0 -100% -100%
Motos 842 667 12 2 -99% -100%

Comparació
Ciutat Vella

Via Laietana dia amb cotxes dia sense cotxes



Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

Transport públic 
Pel costat Besòs del carrer es va delimitar un pas que permetia la circulació d’autobusos en 
els dos sentits. En sentit ascendent es feien totes les parades, mentre que en sentit 
descendent s’anul·laren les parades del lloc habitual i es van col·locar als extrems propers 
fora del tram tallat. 
 
Vianants i ciclistes 
No es va afectar cap vorera ni carril bici. 
 
Observacions: La delimitació de l’espai per a transport públic no va quedar clara per als 
vianants i ciclistes, encara que la zona d’activitats estava separada per tanques i new jerseis 
de plàstic, la gent circulava per la part de la calçada destinada als autobusos i es va prohibir 
la circulació dels busos per seguretat. 
Per aquest motiu les línies de bus es van desviar puntualment i no es va respectar l’itinerari 
programat per raons de seguretat. De 12 a 14 i de 17 a 19 hores no va circular cap bus. 
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Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

 
Cal dir que des del punt de vista general i pel què fa a la coordinació de les activitats, la 
col·locació de la New Jersey deixant un espai pels vianants força reduït va ser el major 
inconvenient. Aquesta situació va millorar cap a mig matí quan es va decidir moure les new 
jersey per tal de guanyar més espais per a les activitats.  
  
Durant les hores que hi va haver el tall de trànsit d’autobusos i es van poder reubicar 
activitats, donar més espai i oxigen a l’àrea de dinar de l’AMPA i més tranquil·litat als vianants 
malgrat l’equívoc que generava la segregació del carril bus. 
 
Òbviament la principal conclusió és la dificultat de fer conviure una via important com la Via 
Laietana sense trànsit per posar-la a disposició del ciutadà, amb la circulació dels autobusos, 
per una senyalització híbrida que no quedava clara pel ciutadà, ni pels usuaris de l'autobús. 
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Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

4.Valoració de la Guàrdia Urbana: 
  
Es talla el trànsit a les 07:30h, molta afluència de trànsit a la zona, molt complicat el torn de 
tarda per les dues manifestacions de la zona centre. S’obre el trànsit a les 21:00 hores. No es 
pot valorar positivament el desenvolupament en aquest espai. 
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Avaluació del dia sense cotxes 

VALORACIÓ DE L'ACCIÓ 

5. Valoracions de entitats participants: 
 L'A.E. Ermessenda (agrupament escolta del Casc Antic). Trobem que és una activitat amb 
una intenció molt bona, i valoraríem molt positivament que és seguís fent. No obstant, 
creiem que fets com que hi hagués un carril operatiu de Via Laietana no deixava 
desenvolupar certes activitats amb plenitud. Demanem que en properes edicions, si és 
possible, s'agrupin activitats de caire semblant. 
Associació cultural SILAFA i el Temple del Gòtic   
Volíem un punt de llum i no se’ns va facilitar. Se'ns va fer canviar diversos cops d’ubicació. 
L’actuació finalment va ser en un lloc molt poc adient. El concert va ser tot un èxit. 
La pell de la ciutat.  bona iniciativa que cal repetir en futures edicions però cal repensar la 
distribució entre els espais de la calçada destinats al pas del transport públic i els espais 
destinats al desenvolupament d’activitats.  Malgrat que veiem aspectes a millorar a nivell 
organitzatiu, creiem que és un bon inici per seguir treballant la Setmana de la Mobilitat a 
Barcelona i sobretot per tornar a veure i viure la Via Laietana sense cotxes. 
Batucada Batala. Tot va sortir molt bé. La resposta de la gent va ser palpable; s'ho van 
passar molt bé. Llàstima del carril bus i de les barreres que feien nosa. 
Com a iniciativa està molt bé, sense dubte, encara que per l'any que ve ho faríem més 
ampliat, a molts altres carrers i barris de Barcelona. A la ciutat continuen havent-hi massa 
cotxes.  
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ARRIBEN 3 NOVES LÍNIES  

DE LA NOVA XARXA DE BUS 

FES-LA MÉS 

TEVA 



Ecologia Urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 
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Ecologia Urbana 

MOBILITAT SEGURA 

MOBILITAT SOSTENIBLE 

MOBILITAT EQUITATIVA 

MOBILITAT EFICIENT 

 • Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. 

•  Facilitar el canvi cap a modes de desplaçament 

més sostenibles.  

•  Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica  

derivada del transport. 

• Moderar el consum d’energia en el transport i 

reduir la seva contribució al canvi climàtic.  

• Augmentar la proporció del consum d’energies 

renovables  i netes. 

  

 • Fomentar usos alternatius de la via pública. 

 • Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat. 

PMU 

Objectius 

 • Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport. 

 • Incorporar les noves tecnologies en la gestió . 

  de la mobilitat. 

 



Ecologia Urbana 

2011 

31,9% 

1,5% 

39,9% 

26,7% 

Escenari  

PMU 2018 

35,1% 

2,5% 

41,3% 

21,1% 

2011-PMU 2018 

+10% 

+67% 

+3,5% 

-21% 

PMU 

Repartiment modal 



NXBus  

Nova Xarxa de Bus 
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NXBus  Oferta de Bus abans de la NxBus 



NXBus  

Una Nova Xarxa  

de Bus feta per a tots 

els ciutadans  

Avantatges 



NXBus  Les noves línies 



NXBus  

Les àrees d’intercanvi faciliten les connexions entre línies de bus. Estan indicades amb 
senyalització horitzontal i vertical i hi ha plànols a totes les parades. 

AIXÍ ÉS UNA ÀREA D’INTERCANVI: 

Àrees d’intercanvi 



NXBus  

Nova Xarxa de Bus – Fase IV 
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NXBus  

Quines són  

les noves línies 

Noves línies 



NXBus  Noves línies 

H4:    ZONA UNIVERSITÀRIA - BON PASTOR 

V11:  ESTACIÓ MARÍTIMA - BONANOVA  

V13:  DRASSANES - AV. TIBIDABO 



NXBus  Afectacions a línies existents 

Fase IV – NxB V11 V13 H4  

Línies actuals  
modificades 
(modificació) 

20 – Terminal 
Moll de BCN a 
Hospital Clínic 

 
- 

33- Terminal Av. Exèrcit a J.M. Keynes 
60- Reducció recorregut (Terminals) 
75- Prolongació a Pl. Lesseps 

Línies actuals 
suprimides 

14 58 i 64 22 i 73 



NXBus  Actuacions parades  



NXBus  Actuacions priorització bus 



NXBus   Districte 1-CIUTAT VELLA | Actuacions parades 

1295 

1295 

1258 

1291 

La Rambla – Pl. Catalunya 

La Rambla – Palau Moja 

La Rambla – Boqueria 



NXBus  Districte 1-CIUTAT VELLA | Actuacions priorització bus 



NXBus  Districte 1-CIUTAT VELLA | Actuacions priorització bus | V13 | La Rambla 

Semàfors en àmbar per trànsit i verd per vianants / 
Canvi a verd al pas del bus i a vermell pels vianants 



NXBus  

LA NOVA  

XARXA DE BUS 

T’ESCOLTA 



NXBus  

PROPOSTA 
DESPLEGAMENT 

4a  FASE 

Reunió del Pacte 
per la Mobilitat amb 

entitats de ciutat 

Sessions 
específiques per 

col·lectius (escoles, 
gent gran...)  

Sessions de 
participació als 

barris amb entitats i 
veïns i veïnes 

Espais d’informació 
i aportacions en 

equipaments dels 
barris 

PROPOSTA FINAL 
DE 

DESPLEGAMENT 
DE LA 4a FASE 

INICI PARTICIPACIÓ 
ÚLTIMA FASE DEL 
DESPLEGAMENT 

DE LA NOVA 
XARXA BUS 

Procés de participació 4a fase Nova Xarxa Bus 



NXBus  

Elements de comunicació 

Butlleta de participació Fullet Punts informació Cartell porteria 



NXBus  

Moltes gràcies 


