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“Obrim carrers” suma nous espais pels vianants
incorporant l’eix Creu Coberta-Sants i el carrer Aragó
»

Aquest cap de setmana, 7 i 8 de març, es tallen al trànsit quatre vies de la ciutat,
alliberant 209.780m2 de carrer per a ús ciutadà per on deixaran de passar una mitjana
de més de 100 mil vehicles

»

El tall de trànsit al carrer Aragó tindrà lloc de 7:00 a 17:00 hores. Entre les 10:00 i les
15:00 aquesta via acollirà una trentena d’activitats entre les quals hi haurà tallers,
jocs al carrer, bàdminton, ping pong, futbol, música, sardanes o swing, entre altres

»

La xifra de carrers que es guanyaran pels vianants el primer cap de setmana de cada
mes s’anirà incrementant progressivament fins a sumar 10 vies troncals de ciutat a
finals del 2020

L’Ajuntament de Barcelona aposta per convertir el vianant en el protagonista de la ciutat.
L’objectiu és oferir un espai públic més amable, més segur, més confortable i lliure de fums. En
aquest marc, el Govern municipal treballa per pacificar carrers i guanyar espais de passeig i
d’estada per a les persones, amb projectes com el programa Superilles, la millora dels entorns
escolars o transformacions estratègiques com la de l’avinguda Meridiana, entre d’altres.
A totes aquestes actuacions s’hi suma el projecte “Obrim carrers” que es va iniciar el passat
mes de febrer i que vol visibilitzar l’espai que el transport motoritzat ocupa a la ciutat i els
efectes que hi provoca. “Obrim Carrers” recupera els carrers per als vianants cada primer cap
de setmana de mes, guanyant espais per a les persones a partir de talls de trànsit a diferents
vies troncals de Barcelona. Els objectius són.
 Visibilitzar els beneficis que suposa per a la ciutadania pacificar un carrer: més salut,
espais de convivència i de joc, mobilitat sostenible.
 Sensibilitzar sobre els efectes del transport motoritzat en la salut i en la contaminació.
 Visualitzar els usos alternatius de l’espai públic.
 Plantejar un canvi d’hàbits en mobilitat: menys ús del transport privat i aposta per la
mobilitat sostenible i el transport públic.
Les restriccions de vehicles es fan els dissabtes tarda i els diumenges al matí. S’aprofiten
aquests tancaments de la circulació per recuperar les vies com a espais de passeig, d’estada i
d’oci per a realitzar-hi activitats.
El mes de febrer la iniciativa va començar amb talls viaris a Gran de Gràcia i a Via Laietana el
dissabte tarda. Aquest cap de setmana s’hi sumen dues vies més: l’eix Creu Coberta- carrer de
Sants, dissabte tarda i el carrer Aragó, diumenge al matí.
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Sumant les quatre vies aquest cap de setmana s’alliberaran un total de 209.780m2 de carrer
per a ús ciutadà, per on deixaran de passar una mitjana aproximada de més de 100 mil
vehicles. En mesos posteriors el nombre vies s’anirà incrementant de manera progressiva fins
a sumar 10 carrers troncals de ciutat, un per districte, al finalitzar l’any 2020. Aquestes vies es
tancaran al trànsit durant el primer cap de setmana de cada mes de manera simultània.
Talls de trànsit de dissabte tarda
Gran de Gràcia: (tram entre Nil Fabra i pl. Nicolàs Salmerón). El tall de trànsit es farà
de 17:00 a 21:00 hores i les activitats també. Aquesta via torna a obrir-se als veïns i
veïnes perquè puguin gaudir del comerç i passejar-hi.
Via Laietana: (tram Urquinaona-pl. Antonio López). El tall de trànsit es farà de 15:30 a
22:30 hores per realitzar el muntatge de les activitats, que tindran lloc entre les 17:00 i
les 21:00 hores. Hi haurà activitats familiars i tallers, a banda d’hamaques i taules de
ping pong, entre altres.
Sants-Creu Coberta: (tram entre pl. Espanya- Arizala). El tall de trànsit es farà entre les
16:30 i les 21:30 hores per realitzar el muntatge de les activitats, que tindran lloc entre
les 17:00 i les 21:00 hores. Aquest eix se suma per primera vegada al projecte “Obrim
Carrers”. Hi haurà diverses propostes lúdiques amb dos escenaris, un a cada extrem,
amb programació organitzada pels comerciants i les entitats locals.
Tall de trànsit del carrer Aragó
Diumenge al matí per primera vegada tindrà lloc el tall de trànsit del carrer Aragó, en el tram
comprès entre l’Avinguda Meridiana i el carrer Tarragona. El tall viari s’iniciarà a les 7:00 hores i
durarà fins a les 17:00 hores i les activitats ciutadanes tindran lloc entre les 10:00 i les 15:00
hores. Per aquesta via un diumenge al matí hi poden arribar a circular més de 64.000 vehicles.
En total s’han programat una trentena d’activitats que tindran lloc a diferents punts del carrer
Aragó. Totes giraran al voltant dels següents eixos temàtics: cultura, ciència, esport, jocs,
ecologia, urbanisme i mobilitat. Hi haurà:
 Zones amb activitats fixes: zones de pícnic, pistes de bàdminton, taules de ping pong,
un piano on els ciutadans podran tocar, taller de circ, jocs al carrer, música, circuit de la
Guàrdia Urbana, Ecocuines...
 Activitats ciutadanes en horaris concrets: batukades, sardanes, partit de futbol entre
veïns de la Dreta i de l’Esquerra de l’Eixample, espai Rollers i swing.
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 Activitats itinerants al llarg del carrer Aragó: espectacles de carrer, martxing bands,
bicis sense edat o recorreguts ciclistes per alguns dels edificis més emblemàtics del
carrer Aragó.
A banda, s’instal·laran 5 estructures de petites dimensions que faran de miradors des d’on
observar com és el carrer Aragó sense cotxes.

La Guàrdia Urbana durà a terme els talls de trànsit i efectuarà els desviaments corresponents.
Atès l’abast d’aquest tall s’ha previst que els vehicles puguin creuar Aragó de manera
transversal en cinc carrers: Comte d’Urgell, Villarroel, Marina, Lepant i Padilla.
La restricció viària farà que diverses línies d’autobús modifiquin el seu recorregut i les parades
restaran anul·lades entre les 7:00 i les 17:00 hores. Les línies 54, 59, 63, 67, V9 i V13
modificaran els seus recorreguts desviant-se per Urgell (en sentit muntanya) i Vilarroel (en
sentit mar); les línies 6, 62, D50 i V23 modificaran els seus recorreguts desviant-se per Marina
(sentit muntanya) i Lepant (sentit mar); i finalment, les línies 7, 19, 22, 24, 39, 47, V15, V17 i
V19 tindran limitacions de recorregut i recorreguts parcials. Les alteracions en el servei de bus
pel tall d’Aragó i la resta de vies que restringeixen la circulació dins del marc del programa
“Obrim carrers” es detallarà a les parades, l'app i al web de TMB: www.tmb.cat.
La setmana passada l’Ajuntament de Barcelona va iniciar una campanya informativa al veïnat i
a la ciutadania per comunicar el programa “Obrim carrers”. La campanya inclou banderoles,
cartells de porteria, informació a xarxes socials i informació en hotels, aparcaments públics i
privats,
etc...Tota
la
informació
també
es
pot
consultar
a
la
web:
https://www.barcelona.cat/obrimcarrers
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