
L’execució dels túnels viaris de la plaça de les Glòries Catalanes és una obra de gran complexitat 
tècnica. L’excavació seguirà la traça de la Gran Via i passarà per sota dels 4 túnels existents: la 
línia L1 del Metro, la línia de Rodalies R1 a Maçanet - Massanes, les línies R3 i R4 a Puigcerdà i 
Manresa i la línia R2 de l’Estació de França a Sants, a més dels diferents col·lectors d’aigües 
pluvials del subsòl i d’altres xarxes de serveis subterrànies.  

L’obra es realitzarà mantenint en funcionament la densa xarxa de serveis del subsòl i també la 
viària en superfície, tot i que hi hauran afectacions que s’aniran informant  i senyalitzant 
degudament.

Per a la construcció de les rampes d’accés al túnel és necessari desviar el col·lector d’aigües 
d’Escultors Claperós i construir un de nou a la Gran Via. Aquests treballs comportaran            
noves afectacions als usuaris dels vehicles, carril bici i xarxa de bus de la banda mar de la plaça 
a partir del dia 21 de juny.

Aquestes afectacions es sumen a les ja existents al costat muntanya de la plaça, ja senyalitzades.
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La parada de les línies 7 i H12 dels 
Encants de la plaça de les Glòries 
en sentit Besòs queda anul·lada. 
S’habiliten dues noves parades, 
una per a cada una de les línies, 
en la zona central de la plaça. 

La parada Glòries per on circula la 
línia H12 en sentit centre ciutat, 
es trasllada 50 metres des de la 
seva ubicació actual, enfront de 
l’edifici de La Farinera, fins a la 
cantonada de la Gran Via amb el 
carrer dels Escultors Claperós.

BUS 7 i H12

nova paradaparada anul·lada

VEHICLES
El lateral de la Gran Via en sentit sortida de la ciutat, entre el carrer de Padilla i la plaça de les Glòries, estarà tallat 
(             ). Arran d’això, la calçada central tindrà 4 carrils: 1 de gir obligatori a Castillejos (             ) i 3 en sentit sortida 
ciutat (             ), un dels quals també permetrà l’accés al lateral de la Gran Via (             ).

El carril bici de la plaça de les 
Glòries en sentit Besòs quedarà 
tallat (       ) des del carrer de 
Padilla fins a l’avinguda Meridiana

Els trajectes alternatius estaran 
senyalitzats per facilitar l’enllaç 
amb els carrils bici existents del 
carrer de Ribes, de l’avinguda 
Meridiana i de la plaça de les 
Glòries.

CARRIL BICI

carrils bici existents

itineraris de connexió
dels carrils bici


