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PRINCIPALS TREBALLS PREVISTOS EN AQUESTA FASE

Es realitzaran treballs a la zona central de la calçada que 
consistiran en:

Supressió d’un pas de vianants, a diferent nivell, localitzat a la 
travessera de Dalt entre el carrer de Sors i el de l’Escorial, 
mantenint el pas de vianants d’Escorial.

Retirada de 3 palmeres que es portaran a viver municipal a 
l’espera de ser trasplantades en altres espais verds de la ciutat.

Retirada de la barana existent a la mitjana.

Demolició de la mitjana i dels carrils adjacents a banda i banda.

Excavació de la rasa d’alta tensió de Red Eléctrica de España.

Execució del clavegueram.

Per possibilitar aquests treballs prèviament ha estat necessari:

Reducció del número de parades de BUS.

Trasllat de les parades de bus turístic a carrers propers.

Canvis en la circulació dels vehicles a l’encreuament del 
carrer de l’Escorial i la travessera de Dalt.

Imatge dels desviaments a la calçada

REMODELACIÓ DE 
LA TRAVESSERA 
DE DALT

TRAM PL. DE LESSEPS - C. DE L’ESCORIAL

Butlletí informatiu: desembre 2015

Els treballs que s’inicien aquest mes de desembre es realitzen a 
la part central de la calçada, ocupant dos carrils a banda i banda 
de la mitjana, entre el carrer de l’Escorial i el carrer del Santuari 
de Sant Josep de de la Muntanya. 

Hi haurà dos carrils de circulació de vehicles en cada sentit.-
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Zones 30 per 
a bicicletes

Parades de bus

Les parades del Bus Turístic i City Tour, s’han desplaçat al carrer 
de l’Escorial i de la Mare de Déu de la Salut, respectivament.

Zones de càrrega i descàrrega més properes

Les noves zones de càrrega i descàrrega estan habilitades als carrers 
adjacents de la travessera de Dalt. Aquestes substitueixen les que 
abans s’ubicaven al llarg de la travessera.

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

Punts amb contenidors de recollida selectiva

Els punts amb contenidors de recollida selectiva que hi havia a la 
travessera de Dalt, en el tram d’obres, han estat retirats. A l’entorn 
del tram d’obres hi han diferents punts en funcionament (       ).

Noves zones de 
càrrega i descàrrega 
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Sentit Llobregat:

      2777 CAP Larrard: línies 24, 32, H6 i N0,   anul·lada
      9422 travessera de Dalt, 37: línies 24, 32, 116, H6 i N0  desplaçada a
   
Sentit Besòs:
      9421 travessera de Dalt, 6: línies 24, 32, H6 i N0
        505 travessera de Dalt - La Granja: línies 24, 32,116, H6 i N0,    
desplaçada a
    368 travessera de Dalt - Torrent de les Flors: línies 24, 32, H6 i N0,  
anul·lada
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