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El carrer de Tànger s’estrena com a nou eix connector 

entre el 22@ i l’Eixample i de foment de la mobilitat 

sostenible 
 

» Finalitza la reforma del tram de Tànger comprès entre el carrers de Pamplona i Àvila, 

al districte de Sant Martí, que millora la connectivitat de l’entorn i afavoreix el 

transport públic i la mobilitat sostenible 

 

» Les obres també han inclòs la reurbanització dels carrers de Pamplona i Àlaba entre 

Bolívia i Sancho de Ávila, i en conjunt s’han renovat més de 17.000 m2 on s’ha 

augmentat el verd i l’espai per als vianants 

 

» Els carrers de Tànger i Pamplona incorporen un nou carril bici unidireccional que 

sumen un total d’1,1 km de longitud, així com un carril bus i dos de circulació 

general, i Pamplona s’ha pacificat seguint el model d’eixos verds del 22@ 

 

El carrer de Tànger ja fa d’eix connector entre el 22@ i l’Eixample. L’Ajuntament, a través de 

l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), ha finalitzat les obres del tram de Tànger entre 

Pamplona i Àvila, i també dels carrers de Pamplona i Àlaba entre Bolívia i Sancho de Ávila, al 

districte de Sant Martí. En total, s’ha renovat més de 17.000 m2 per revitalitzar l’espai públic, 

fomentar la mobilitat sostenible i l’accessibilitat i millorar la connectivitat de l’anomenat sector 

de ‘Ponent 22@’, a tocar de l’avinguda Meridiana i la plaça de les Glòries Catalanes. La 

reforma ha comptat amb una inversió d’uns 5,3 milions d’euros, i respon al model urbà que el 

Govern municipal està aplicant en el nou planejament de tot l’àmbit del 22@ i amb l’impuls 

d’eixos pacificats. 

 

Els carrers de Tànger i de Pamplona incorporen un nou carril bici unidireccional, un carril bus i 

dos carrils de circulació general. S’han ampliat les voreres i s’han alliberat d’obstacles i s’hi ha 

plantat jardineria i parterres amb nou arbrat i espècies arbustives. També s’ha instal·lat 

aparcaments per a bicicletes i mobiliari urbà, i s’ha renovat l’enllumenat. La secció a tots dos 

carrers és la mateixa que la del carrer de Marroc entre Selva de Mar i Puigcerdà, que es va 

acabar de reurbanitzar a finals de 2020. Així doncs, el foment de l’ús de la bicicleta i el 

transport públic i el creixement de l’espai destinat al vianant té continuïtat en tot l’eix Marroc-

Tànger. 
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El carrer de Tànger. 

 

Pel que fa als nous carrils bici, entre el de Tànger i Pamplona se suma 1,1 km més a la xarxa 

ciclista de la ciutat, i es milloren les connexions amb l’entorn. El de Tànger és en sentit 

Llobregat i s’uneix amb els carrils bici de Ciutat Granada, Meridiana, Àlaba i el nou de 

Pamplona. I el de Pamplona és en sentit mar i connecta amb els carrils del carrer de Ribes, 

Encants Nous, Meridiana, Sancho de Ávila i el de Tànger. 

 

 
Nous carrils bici de Tànger i Pamplona. 

 

 

 

El carrer d’Àlaba, entre Bolívia i Sancho de Ávila, s’ha pacificat. Hi ha un sol carril de circulació 

per a ús de veïns i veïnes i servei i la resta de l’espai es destina al passeig i el verd. La 
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reurbanització s’ha fet seguint les directrius del nou planejament del 22@, que comprèn Àlaba 

com un dels eixos verds de l’àmbit, i també s’ha renovat l’enllumenat i el mobiliari urbà. 

 

   
El carrer d’Àlaba. 

 

El conjunt de les actuacions signifiquen, doncs, una millora important en la mobilitat de la zona. 

El fet de donar continuïtat a tot l’eix Marroc-Tànger permet enllaçar-lo amb Alí Bei i per tant unir 

el barri de Provençals del Poblenou amb l’Eixample. A més, el carrer de Pamplona s’ha acabat 

d’obrir fins a la cruïlla amb Bolívia i l’avinguda Meridiana i ha quedat connectat amb el carrer de 

los Castillejos, de manera que s’ha deixat enrere la discontinuïtat que hi havia degut a 

l’obstacle arquitectònic de les vies del tren de Rodalies. La connexió en aquest punt concret, 

que ja va quedar habilitada el febrer passat, ha permès eliminar un desnivell d’uns set metres  

entre la Meridiana i Pamplona i facilitar els desplaçaments a l’entorn de la plaça de les Glòries. 

 

 
Àmbit de la reurbanització. 


