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Antecedents 
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Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2019-2024 
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Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 



Castelldefels 

Montgat 

Un passeig continu i un carril bici al llarg del litoral metropolità 

Eurovelo 8: Corredor Mediterrani 
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Principals conclusions del document: 
 

• Reduir el trànsit evitant que Montjuic esdevingui un espai de pas de vehicles 
• Millorar l’accessibilitat en transport públic, principalment el bus 
• Generar una xarxa de carril bici 
• Permeabilitzar la muntanya amb itineraris de vianants i obrint espais avui 

tancats 
• Ordenar l’afluència turística 
• Facilitar l’accés des del barris limítrofs 
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Proposta a curt termini 
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Ciutat 

Port 

Ciutat 

Port 

Àmbits d’actuació 

Ciutat i Port 



Fora dels límits del port  

ACCÈS OBERT 

Dins del port  

ACCÈS RESTRINGIT 

De tanca a control 

Dins del port  

ACCÈS OBERT 

Carril bici+ bus ex 

4 

2 3 

1030 mts 470 mts 1500 mts 

1 

4 TRAMS 

Ciutat/ Port 

Reubicació del carril bici 

a la plaça de les Drassanes 



PROPOSTA 



Carbonera 

Ciutat 

 

Port 

TRAM 1 (Ciutat/Port) 

- Proposta de reubicació del carril bici 



TRAM 2 (Port) 
- El carril bici és existent 

- Aquest discorre de forma bidireccional per vorera, tal i com es pot veure a les 

fotografies 

- Són uns vials amb poc trànsit on el bus circularia sense problemes 



TRAM 3 (Port) 

- S’eliminen les dues vies de ferrocarril més properes a la Ronda de Port 

- En aquest espai i fora l’espai restringit del port, es situa un carril per a 

autobusos en sentit Llobregat i un carril bici bidireccional compartit amb 

espai per a vianants. 

- Ara per ara, l’autobús sentit Besós, accedeix a l’espai restringit del Port 

per una doble tanca de seguretat situada en l’actual porta número 27 ( 

a l’accés del CLH)  

 



TRAM 4 (ciutat) 

S5 
S6 

- Desapareixen les vies centrals al passeig de 

Cantunis. 

- S’amplia la vorera costat muntanya per a encabir-hi 

un espai compartit d’uns 7m d’amplada per a 

bicicletes i vianants. 

 

S6 S5 



- Sota el pont de la Ronda Litoral : 

espai compartit per a vianants i 

bicicletes en la vorera existent 

ampliada. 

- En el lateral muntanya de la Ronda 

Litoral: espai compartit per a 

vianants i bicicletes en la zona verda 

existent. 

 

S4 

S4 

S3 

S3 

TRAM 4 (ciutat) 



- A Mare de Déu del Port: espai compartit 

per a vianants i bicicletes en el viari 

empedrat permetent el pas de vehicles de 

servei. 

- Al carrer dels Motors: curt termini: espai 

provisional per a bicicletes en la vorera 

costat muntanya. 

 

S1 

S2 

S2 

S1 

TRAM 4 (ciutat) 
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Proposta a mig llarg termini 
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ESTUDI INFORMATIU – APROVAT SETEMBRE DE 2022 

• El E. Informativo del MITMA presenta dos alternativas y divide proyecto en tres subtramos. 

 

 

 

 

 

 

 

• Las propuestas son muy parecidas excepto en el tramo 3 del Morrot, donde un tramo del nuevo 
trazado discurre sin viaducto a la cota de la actual playa de vías del Morrot. 

Zona sin viaducto. A 

nivel del suelo 



ESTAT ACTUAL 

PROPOSTA MINISTERI 1 

PROPOSTA MINISTERI 2 

SECCIONS PROPOSTES 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.barcelona.cat 


