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S’amplien les afectacions al trànsit per les obres de 
remodelació de la Travessera de Dalt  
 
 
» A partir del 9 de desembre s’amplia el tram que passarà a tenir dos carrils per banda, 

que s’estendrà a tota la zona d’obres compresa entre la pl. Lesseps i el c/Escorial 
 

» L’Ajuntament de Barcelona recomana utilitzar itineraris alternatius per evitar aquest 
àmbit d’obres i minimitzar les afectacions viàries  
 

» Les obres de remodelació tenen una durada prevista de 18 mesos  i posaran el punt i 
final a la pacificació de tota la Ronda del Mig 

 
La nit del 8 al 9 de desembre l’Ajuntament de Barcelona implantarà la restricció a dos carrils de 
circulació per banda a tot el tram d’obres de la Travessera de Dalt, a l’àmbit comprès entre la 
pl. Lesseps i el c/Escorial. La limitació a dos carrils es va configurar el passat 29 de novembre 
entre el c/Escorial i l’Av. del Santuari de Sant Josep de la Muntanya per l’inici dels treballs a la 
zona central de la calçada, i ara s’amplia l’espai d’actuació.  
 
Els serveis tècnics senyalitzaran amb cons la zona on es limita la circulació i entrarà en 
funcionament una nova regulació semafòrica per contribuir a la fluïdesa viària. Les obres de 
remodelació es realitzen amb l’ocupació de la mitjana i els carrils de la calçada més propers a 
la mitjana de la Travessera de Dalt, en el tram esmentat. La circulació es trasllada als laterals 
del carrer, sense afectar les cruïlles, mantenint en tot moment dos carrils de circulació per 
sentit.  
 
Les parades de bus H6, 32, 24 i N0  en el tram Lesseps-Escorial quedaran limitades a una 
única parada per sentit, de tipus “doble”, i la seva ubicació es mantindrà a l’alçada de l’Av. del 
Santuari de Sant Josep de la Muntanya.  
 
Itineraris recomanats pels vehicles  
 
Davant les afectacions de les obres, l’Ajuntament de Barcelona continua recomanant la 
utilització d’itineraris alternatius per tal d’evitar el tram on s’estarà actuant. En aquest sentit, es 
proposen els següents recorreguts:  
 
En sentit Llobregat:  

ü Pels vehicles que es dirigeixin a la zona de Sarrià, les Corts o els Túnels de Vallvidrera 
es recomana utilitzar el Túnel de la Rovira i la Ronda de Dalt.  

ü Pels vehicles que es dirigeixin a la zona de Gràcia o al Centre de la Ciutat es recomana 
utilitzar el c/Lepant.  
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En sentit Besòs:  
ü Pels vehicles que es dirigeixin a la zona d’Horta o Nou Barris es recomana utilitzar el 

c/Ganduxer (per Vila Arrufat), Vallcarca i la Ronda de Dalt.   
ü Pels vehicles que es dirigeixin al Centre de la Ciutat es recomana utilitzar la Via 

Augusta, el c/Muntaner i el c/Balmes.  
ü Pels vehicles que es dirigeixin a la zona de Gràcia es recomana utilitzar l’Av.Príncep 

d’Astúries.  
 
 

 
 
 
La pacificació d’aquest tram de la Travessera de Dalt, entre la pl.Lesseps i el c/Escorial és una 
obra llargament reivindicada pels veïns de Gràcia que permetrà, a grans trets, ampliar voreres, 
reduir els carrils de circulació i reordenar el mobiliari urbà i la senyalització.  
 


