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El 26 d’abril comencen els treballs d’urbanització de la vorera 
costat muntanya de la travessera de Dalt.

El trànsit rodat d’aquest costat es desplaça a la part central i es 
mantenen els dos carrils de circulació per sentit.
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Sentit Llobregat:
      9422 travessera de Dalt, 51-61: línies 24, 32, 116, H6 i N0
     Es manté en el mateix punt, només desplaçada uns metres cap
     a la calçada

Sentit Besòs:
        505 travessera de Dalt - La Granja: línies 24, 32,116, H6 i N02
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PRINCIPALS TREBALLS PREVISTOS

Per fer possible aquesta nova fase de l’obra els carrils de circulació del 
costat muntanya s’han desplaçat cap a la mitjana. Això ha permès 
alliberar l’espai necessari per començar a executar la nova vorera. Els 
treballs s’inicien per la part de la vorera més pròxima a la calçada i l’altra 
meitat es manté com a zona de pas i d’accés a comerços i habitatges.

Els treballs que es faran principalment són:

Fresatge de l’aglomerat i demolició de les voreres.

Execució de cales per a la localització de serveis.

Excavació i execució de les canalitzacions per al sistema de recollida 
d’escombraries RSU.

Execució de les canalitzacions soterrades de serveis (gas, aigua...).

Retirada de l’enllumenat antic i col·locació del provisional. 

Circulació de vehicles

Els carrers del Lliri (     ), del Clavell (     ) i un tram de Sors (     ) estaran 
tallats i només podran accedir veïns i serveis.

L’accés de vehicles als guals de la travessera estarà permés en tot 
moment.
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