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Dia Sense Cotxes 

 

 
» L’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb el teixit associatiu 

del territori ha programat més d’un centenar d’activitats als 11 
carrers que es tallaran al trànsit  

 
» La circulació es restringirà entre les 9:00 hores i les 20:30 hores 

del dissabte dia 17 d’octubre  
 

» L’Ajuntament de Barcelona convida a no utilitzar el vehicle privat i 
desplaçar-se a peu, en bici o en transport públic durant tot el dia  

 
» El Govern Municipal ha recuperat aquesta iniciativa per tal de 

donar un nou impuls a la mobilitat sostenible a la ciutat   
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Dia Sense Cotxes  
 
De l’11 al 18 d’octubre Barcelona està celebrant una nova edició de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que sota el lema “Tria.Canvia.Combina” proposa una cerca de noves 
formes de mobilitat que passen per allunyar-se de la preeminència del cotxe en l’ús i disseny 
de l’espai públic i evolucionar cap a un transport més sostenible, segur i saludable.  

Enguany, el Govern Municipal ha volgut donar un nou impuls a aquesta iniciativa, que es 
celebra des de l’any 2002 a nivell europeu, i entre les diferents activitats programades ha 
recuperat la celebració del Dia Sense Cotxes amb la finalitat de potenciar la mobilitat 
sostenible.  

L’objectiu és el de:  

 Fomentar una ciutat més verda, a escala humana 

 Visualitzar al carrer els canvis possibles d’ús de l’espai públic  

 Millora de la qualitat de l’aire i reducció de la contaminació 

D’aquesta manera aquest dissabte 17 d’octubre es crearan uns espais temporalment tancats al 
trànsit a tots els districtes de la ciutat. En total hi haurà deu talls de trànsit als deu districtes, un 
per districte, i un tall de ciutat.   

En aquests àmbits s’han programat diferents tipus d’activitats que contribuiran a la 
conscienciació ciutadana i a la promoció de nous modes de transport més sostenibles així com 
a la dinamització del nous usos que tindran aquests espais públics guanyats en favor del 
ciutadà. Els  carrers que es tallaran el trànsit són els següents: 

 Tall de ciutat: Av. Diagonal entre pl. Joan Carles I i pl. Mossèn Jacint Verdaguer.  
 Ciutat Vella: Via Laietana entre pl.Antoni Maura i pl.Antonio Lopez. 
 Eixample: c/ Comte Borrell entre c/Tamarit i c/Manso.  
 Sants-Montjuïc: c/Consell de Cent entre c/Tarragona i c/ de la Creu Coberta//c/Moianès 

entre c/ de la Creu Coberta i crta. de la Bordeta 
 Les Corts: Av. Madrid entre c/Galileu i c/Guitard 
 Sarrià-Sant Gervasi: c/Sant Gervasi de Cassoles entre Rda.General Mitre i pl. 

Bonanova.  
 Gràcia: c/Gran de Gràcia, entre el pla de Nicolàs Salmeron fins al c/de Nil Fabra// 

Travessera de Gràcia de pl. Gal.la Placídia al c/Sardenya.  
 Horta-Guinardó: Pg. Maragall entre Av.Borbó i  c/Tajo.  
 Nou Barris: Pg. Verdum entre pla de las Madres de la Plaza de Mayo i pl. Llucmajor.  
 Sant Andreu: c/Gran de Sant Andreu entre c/Malats i la Rambla Onze de Setembre  
 Sant Martí: Àmbit limitat pels carrers Llacuna, Bilbao, Tànger i Pallars. 
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Els talls de trànsit tindran lloc de 9:00 hores a 20:30 hores del dissabte dia 17, i les activitats 
programades es faran entre les 10:00 hores i les 20:00 hores. En el cas dels talls programats a 
la Via Laietana i el Pg. Verdum el tancament de la circulació s’iniciarà mitja hora abans (8:30 
hores) per facilitar el muntatge d’elements de protecció de les vies.  

 
Recomanacions de mobilitat  
 
Durant el Dia Sense Cotxes es preveu que en els àmbits dels talls de trànsit es podran produir 
afectacions a la mobilitat privada. Per aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona convida a que 
aquest dissabte els ciutadans realitzin els seus desplaçaments a peu o en bicicleta o bé 
en transport públic.  
 
En aquest sentit Ferrocarrils de la Generalitat (FCG) i Renfe-rodalies donaran el servei habitual 
d’un dissabte i es reforçarà la capacitat de la xarxa de metro amb més trens a les línies 
convencionals (de la 1 a la 5), en funció de la demanda que es pugui produir.  
 
Pel que fa als autobusos, 23 línies de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es veuran 
afectades per desviaments o modificacions a les parades en aquells àmbits on es produeixi el 
tall de trànsit. No obstant, des de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb TMB, s’ha 
treballat perquè deixin o recullin al ciutadà el més a prop possible del seu itinerari habitual.  
 
Aquest dissabte als 11 carrers tallats s’impedirà el trànsit de pas dels vehicles privats i només 
es permetrà la circulació de vianants, bicicletes, vehicles que hagin d’accedir als parkings i en 
algunes vies també dels autobusos. Els agents de la Guàrdia Urbana duran a terme els 
desviaments de trànsit corresponents per tal de minimitzar les afectacions viàries.  
 
La celebració del Dia sense Cotxes també comportarà la prohibició d’estacionaments en alguns 
carrers de la ciutat:  
Des de divendres 16 a dissabte 17: 
 c/Consell de Cent, ambdós costats, de c/Tarragona a c/Creu Coberta. 
 c/Moianès, costat Besòs, de c/Creu Coberta a ctra. De la Bordeta. 
 c/Sant Gervasi de Cassoles, costat Besòs/muntanya, de Rda.General Mitre a c/Bisbe 

Sivilla. 
 c/Sant Gervasi de Cassoles, ambdós costats, de c/Reus a pl. Bonanova. 

 
De les 6:00 hores a les 22:00hores de dissabte 17 a: 
 Av. Madrid, ambdós costats, de c/Galileu a c/Comtes de Bell-lloc. 
 c/Berlín, ambdós costats, de c/Comtes de Bell-lloc a c/Guitart. 
 Pg. Maragall, costat mar, d’Av.Borbó a c/Tajo. 
 c/Gran de Sant Andreu, ambdós costats, de c/Malats a Rbla. Onze de Setembre. 
 c/Pere IV, ambdós costats, de c/Llacuna a c/Bilbao 
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Més de 100 activitats programades  
 
L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb una cinquantena d’entitats del teixit 
associatiu del territori, ha programat més d’un centenar d’activitats als diferents espais 
que es tallaran al trànsit amb l’objectiu que els ciutadans puguin gaudir d’una jornada lúdica i 
alhora rebin informació sobre la importància d’una mobilitat sostenible a la ciutat. 
 
A banda de les activitats concretes que es duran a terme als diferents districtes, a cada un dels 
11 espais tancats al trànsit s’hi incorporarà: 
  
 Un punt d’informació: en aquest espai hi haurà un informador que realitzarà un taller 

dues vegades al dia per tal de divulgar informació sobre el Dia Sense Cotxes.  

 Un espai de lectura: zones d’estada i lectura a l’aire lliure amb gandules, taules, 
cadires, premsa i llibres a disposició dels ciutadans.  

 Una instal·lació artística amb un vehicle en desús:  aquesta iniciativa, batejada amb 
el nom d’”Aparkats”, consistirà en la instal·lació d’un vehicle recuperat d’un dels dipòsits 
de desballestament que s’anirà transformant artísticament al llarg del dia. Els cotxes es 
col.locaran tallant el carrer i cada vehicle serà un escenari improvisat on es podrà gaudir 
d'una o diverses propostes que van des de les arts plàstiques fins a la perfomance 
passant pel teatre, la música, la dansa i la il•lustració.    

 
Tall de “ciutat” a la Diagonal  
 
El tall de l’Av. Diagonal serà el que s’ha anomenat el tall de “ciutat”. Durant el dissabte es 
tallarà la circulació al tronc central de la via entre la pl. Joan Carles I i la pl. Mossèn Jacint 
Verdaguer, deixant els laterals pel pas del transport públic i els veïns. En aquest tram es 
mantindran obertes al trànsit les transversals del c/Rosselló, c/Pau Claris, c/Roger de Llúria, 
c/Bruc i c/Mallorca.  

A l’Av. Diagonal es potenciaran les activitats divulgatives amb la finalitat de donar a conèixer 
els objectius que persegueix el Pla de Mobilitat 2013-2018 (PMU). En aquest sentit, s’han 
programat iniciatives relacionades amb la seguretat vial, el transport sostenible i la reducció de 
la contaminació, entre d’altres, a més d’activitats lúdiques.  

Algunes de les activitats previstes seran: instal·lació d’un camp de futbol rígid amb gespa 
artificial, un espai on els nens i nenes podran construir castells de sorra, una jornada de proves 
amb 14 bicicletes elèctriques, un taller del RACC amb jocs interactius pels més petits, un parc 
d’educació viària, una visita a l’interior d’un autobús a partir de la qual els nens podran realitzar 
dibuixos de l’activitat i participar en un taller de xapes, una visita i informació sobre  la Unitat 
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d’Atestats de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el joc “ens movem pels barris” i un taller 
educatiu del Servei Català de Trànsit. 

A més, en aquest espai, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha instal·lat 
una unitat mòbil que mesurarà la contaminació atmosfèrica en aquest punt de la ciutat. 
D’aquesta manera s’analitzarà comparativament la contaminació per òxids de nitrogen, 
partícules fines i soroll d’un dia “normal” en relació al Dia Sense Cotxes. Durant la jornada 
també hi haurà la possibilitat de visitar la unitat mòbil i conèixer el seu funcionament. A banda, 
a la Diagonal, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha programat una iniciativa per 
conscienciar a la ciutadania de l’existència del soroll ambiental a la ciutat i explicar de quina 
manera pot arribar a afectar aquest tipus de contaminació; així com les mesures per contribuir a 
disminuir-lo. Hi haurà 12 sonòmetres a disposició dels barcelonins perquè cadascú experimenti 
amb aquests aparells com es quantifica el soroll.   
 
Pel que fa a les restriccions del transport públic, els autobusos de TMB de les línies 6, 33, 34 i 
H8, circularan en ambdós sentits pels laterals, per la qual cosa es traslladaran les parades del 
tronc central. 
 

Talls de districte  i afectacions de bus 
 
Als deu districtes les diferents propostes de dinamització dels carrers comprendran un ampli 
ventall d’activitats:   

Ciutat Vella: Via Laietana (entre pl.Antoni Maura i pl. Antonio Lòpez)  

Àrea de descans i pícnic amb taules i bancs per menjar, karts ecològics, cursa de cavalls de 
joguina, cercavila itinerant “Sambao”, Batucada "Batala”, taller de reciclatge, actuacions 
musicals, jocs infantils a un dels patis d’escola, torneig d'escacs, jocs interactius, ballada de 
gegants, activitats del cau al carrer i tallers oberts durant tot el matí.  

En aquest àmbit, tot i que l’espai reservat a les activitats anirà des de la pl. Antoni Maura a la 
pl.Antonio Lòpez, s’impedirà que la circulació general entri a la Via Laietana ja des del 
c/Fontanella, excepte vehicles autoritzats. Pel que fa a l’autobús, les línies V15, V17, 45 i 120, 
en el tram d’activitats, circularan en ambdós sentits pel costat Besòs per un vial de doble 
amplada protegit per la banda de la calçada amb elements separadors continus. Les parades 
del sentit descendent es desplaçaran a pl. Antoni Maura i a pl. Antonio López. 
 
Eixample: c/Comte Borrell (entre c/Tamarit i c/Manso).  

Cercavila i tallers de dibuix, taller obert i debat-vermut on es farà un punt de reflexió veïnal 
entorn del mercat, jocs gegants fets de fusta per a totes les edats per a desenvolupar l’enginy, 
la memòria i l’habilitat, tots ells de gran format.  
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La línia 120 es desviarà per  c/Tamarit, c/Viladomat, c/Parlament, Rnda. Sant Pau i c/Manso. 

Sants-Montjuïc: c/Consell de Cent (entre c/Tarragona i c/Creu Coberta) i c/Moianès (entre 
c/Creu Coberta i crta. de la Bordeta)  

Cistelles de bàsquet i dinamització pels joves, jocs gegants per a totes les edats, rocòdrom, 
taller “Un barri a velocitat humana” i espai verd amb gespa artificial on s’hi faran activitats 
infantils i gimcana.  

La línia 115 (bus del barri) es desviarà per c/Tarragona-pl.Espanya- crta.de la Bordeta 

Les Corts: Av.Madrid (entre c/Galileu i c/Guitard) 

Cistelles de bàsquet i espai per a futbol, espai d'skate amb exhibició i taller, espai infantil amb 
jocs i màquina de fer xapes, taller de maquillatge, actuació de jazz, xocolatada, poesia al 
carrer, ruta guiada en bicicleta pel barri, escacs al carrer, velers aeromodelisme i treball amb 
horts urbans.  

La línia 54 es desviarà en sentit Llobregat des del c/Marquès de Sentmenat per c/Can Bruixa, 
c/Joan Güell i Av.Madrid. En sentit Besòs es desviarà per Av. Gran Via Carles III, Travessera 
de les Corts i c/Numància. En els dos sentits s’anul.laran dues parades. Pel que fa a l’H10 es 
desviarà en sentit Llobregat des d’Av.Roma, c/Nicaragua, c/Marquès de Sentmenat, c/Can 
Bruixa, c/Joan Güell i Av. Madrid. En el sentit Besòs farà el mateix itinerari que la línia 54.  
 
Sarrià-Sant Gervasi: c/Sant Gervasi de Cassoles (entre la Ronda General Mitre i la pl. 
Bonanova) 

Mostra de tardor, carpes d'establiments del mercat, xocolatada, actuacions durant tot el dia, 
mercat obert de nit, festa lúdica infantil a la pl. Bonanova amb inflables, tallers infantils i màgia i 
tallers de mandala.  

No hi ha afectació a línies d’autobús.  

Gràcia: c/Gran de Gràcia (pla de Nicolàs Salmeron fins al c/de Nil Fabra)  i Travessera de 
Gràcia (pl.Gala Placídia fins al c/Sardenya) 

Mostra de comerç artesà, activitats esportives i musicals, tallers infantils, festa de l’esport i 
actuacions musicals.   

Les línies sentit muntanya (V17, 22 i 24) es desviaran per Via Augusta, pl. Gal·la Placídia 
i Av. Príncep d’Astúries. La línia 114 (bus del barri) quedarà limitada a Pi i Margall/pl. Joanic. 
La línia 116 (bus del barri) quedarà limitada des de c/Verdi a Travessera de Dalt, pl. Lesseps i 
Maignon. La línia 39 no tindrà afectació. 
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Horta-Guinardó: Pg. Maragall (entre Av. Borbó i el c/Tajo) 

Punt ITB de la Bici on s’ofereix realitzar una inspecció de les bicicletes i les possibles 
reparacions que caldrien, circuit d’aventures, karts ecològics, sala de lectura a l’aire lliure o 
bicicletada.  

Las línies 19, 39 i 45 circularan normalment pels seus propis carrils. La part central de la 
calçada s’habilitarà com a carril bici. 
 
Nou Barris: Pg. Verdum (entre pla de las Madres de la Plaza de Mayo i pl. Llucmajor)  

Jocs gegants, rocòdrom, espai infantil de lectura, circuit Handbike (iniciació i competició), taller 
de sensibilització sobre la discapacitat motriu, taller de xapes i educació vial, batucada itinerant, 
taller i assaig obert de Voces por la Paz y la Integración, stand de sensibilització sobre 
l’adopció de gats, masterclass de zumba, taller: “Porta i repara’t la teva bicicleta, t’ajudem a fer-
ho” i exposició “Practica el Transport Públic”.  

Circulen les línies 32, 45, 47, 50 i 51 (també la 82, no operada per TMB).  S’habilitarà la 
circulació d’autobusos en ambdós sentits pel costat muntanya, protegida amb elements 
separadors continus. S’anul·larà una parada. 
 
Sant Andreu: c/Gran de Sant Andreu (entre c/Malats i la Rambla Onze de Setembre)  

Jocs gegants, taller de patinatge, tenis taula, entrenament obert de castells, ball en línia, 
ballada de country, masterclass de Crossfit i Zumba.  

Afecta a la línia 126 (bus del barri), que es desviarà per c/Palomar, Pg.Torres i Bages, c/Segre, 
c/Virgili, Rambla Onze de Setembre i c/Gran de Sant Andreu. 

Sant Martí: interior de l’illa delimitada pels carrers Llacuna, Bilbao, Tànger i Pallars.  

Rocòdrom, circuit de bicicleta adaptada, taller “Un barri a velocitat humana”, classe oberta de 
swing, passejada dels Quatre Cantons fins al metro Bogatell, photocall, pintada de persiana a 
Pere IV, exhibició de dansa infantil, masterclass de hip hop, cercavila de tabalers, taller 
d’estampació de samarretes i pintura, animació infantil de ball, masterclass de zumba, patis 
oberts a l’escola Pere IV amb activitats a l’entorn de la mobilitat, taller d’exhibició de country, 
jocs infantils, taller a l’aire lliure amb materials i explicacions per conèixer tècniques com el 
grattage, assemblatge o el dripping, o escacs a la via pública.  

Estaran afectades les línies 40 i 42 en ambdós sentits i es desviaran en sentit Besòs 
per c/Roc Boronat, c/Pallars i c/Lope de Vega i en sentit Llobregat per c/Tànger, c/Roc Boronat 
i c/Almogàvers. S’anul.la una parada en cada sentit.  
 
Per més informació es pot consultar la web de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: 
www.barcelona.cat/setmanamobilitat 


