
Districte de
Ciutat Vella

OBRES DE 
TRANSFORMACIÓ DE 

LA VIA LAIETANA
TRAM PL. URQUINAONA -

PL. ANTONI MAURA

Butlletí informatiu: març 2022

Imatge virtual

L’1 de març s’inicia la reforma de la Via Laietana, en el tram comprès 
entre la plaça d’Urquinaona i la plaça d’Antoni Maura. 

Àmbit d’obres durant el mes de març: 

Tram comprès, entre la pl. d’Urquinaona i el c. de Jonqueres banda 
Besòs. Vegeu plànol.

Treballs a realitzar:

Implantació del tancament d’obra i tasques prèvies
Demolició parcial de la calçada i vorera
Excavació de rasa
Substitució de la canalització antiga d’aigua
Pavimentació provisional de la calçada i la vorera

Destacats:

S’habilitarà un pas per als vianants protegit i senyalitzat 
a la vorera banda Besòs, en aquest tram de la Via 
Laietana.      
La vorera banda Llobregat romadrà sense afectacions.

Els busos mantindran les seves parades habituals a la 
Via Laietana, tant en sentit mar com en sentit muntanya.

No s’afectarà la circulació de vehicles en sentit 
muntanya.    
En sentit mar, quedarà un carril bus i un carril per a 
vehicles privats.   
El c. Ortigosa mantindrà el sentit de circulació habitual. 
Es permetrà el gir des de Via Laietana cap al c. de 
Jonqueres.

S‘ampliarà la zona de càrrega i descàrrega del c. de 
Fontanella, ja existent, fins a la Via Laietana (      ). 
La resta romandran sense canvis.

L’ accés als aparcaments es podrà fer de manera 
habitual.
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