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TREBALLS PREVISTOS EN AQUESTA FASE

Connexió dels tubs d’instal·lacions de la travessera de Dalt amb el 
del carrer de la Mare de Déu del Coll.

Adequació, senyalització i pintada de les zones d’estacionament 
especial i les zones de càrrega i descàrrega als carrers adjacents 
a la travessera de Dalt.

Preparació i adequació d’un carril de circulació provisional, en 
cada sentit, situat a l’espai més proper a la vorera. Aquest 
permetrà els desviaments de trànsit durant les obres (i quan 
finalitzin quedarà urbanitzat definitivament com a vorera).

Eliminació del carril actual d’estacionament i càrrega i 
descàrrega. Asfaltatge i pintada del nou carril de desviament.

Retirada del mobiliari urbà de la zona de les voreres més 
propera a la calçada.

Retirada d’arbrat.

Enderroc dels trams de voreres que ocupen l’espai del nou 
carril de desviament.

Imatge dels desviaments previstos per a la fase d’enderroc de la mitjana
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Han començat les obres de remodelació de la travessera de Dalt 
que donen continuïtat a la urbanització global de la ronda del Mig.

L’actuació és el resultat d’un procés de participació col·lectiu i  
suposa un guany d’espai per als vianants amb l’ampliació de les 
voreres. Per altra banda, es creen més passos de vianants amb 
l’objectiu de millorar la connexió dels barris de la Salut i la Vila de 
Gràcia, situats a banda i banda de la travessera de Dalt. També 
s’instal·la la xarxa de recollida pneumàtica de residus i es 
renovarà el mobiliari urbà.

Els treballs que s’inicien en aquesta fase tindran una durada 
aproximada d’un mes. Es realitzaran, bàsicament en zones 
puntuals de les voreres i en la part de la calçada més a tocar de 
les voreres. L’objectiu és preparar la calçada provisional que 
després, en la fase següent de les obres, haurà d’acollir el 
desviament del trànsit que permetrà treballar en la franja central 
de la travessera. Això garantirà l’existència de dos carrils de 
circulació, per cada sentit, durant tot el procés d’obres.
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Zones 30 per 
a bicicletes

Parades de bus

Durant aquest període d’obres inicial totes les parades de bus de la travessera de 
Dalt continuaran funcionant amb normalitat. Únicament cal assenyalar que les 
parades de bus del tram del carrer de Verdi (ambdós sentits) es desplacen uns 
metres de la seva ubicació habitual (                     i                       ). Les parades 
traslladades estaran adequadament senyalitzades.

Sentit Llobregat:
      2777 CAP Larrard: línies 24, 32, H6 i N0
      9422 travessera de Dalt - Verdi: línies 24, 32, H6 i N0
   
Sentit Besòs:
      9421 travessera de Dalt - Verdi: línies 24, 32, H6 i N0
      505 travessera de Dalt - la Granja: línies 24, 32,116, H6 i N0
      368 travessera de Dalt - Torrent de les Flors: línies 24, 32, H6 i N0

Zones de càrrega i descàrrega més properes

En aquesta fase d’obres es mantindran algunes zones de càrrega i descàrrega a 
la mateixa travessera, que s’aniran desplaçant segons avancin les obres. 
Aquestes zones de càrrega i descàrrega estaran degudament senyalitzades.

A més, s’habilitaran noves zones de càrrega i descàrrega en carrers adjacents a 
la travessera de Dalt.

c. de Verdi   c. del Cardener
c. de Larrard   c. de Massens
c. del Torrent de l’Olla  c. del Torrent de les Flors

Noves zones de càrrega i 
descàrrega durant l’obra
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Parades de bus turístic en 
funcionament
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