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SENTIT MUNTANYA
1 CARRIL D’ÚS

EXCLUSIU VEÏNAT, 
APARCAMENTS I SERVEIS

CANVI DE SENTIT
C. ORTIGOSA

CANVI DE SENTIT
C. ORTIGOSA
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SENTIT MAR
1 CARRIL BUS +

1 CARRIL VEHICLES 
PRIVATS
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Des de La Barceloneta

MOBILITAT DURANT LES OBRES

Àmbit d’obra

SENTIT MAR
1 CARRIL BUS +

1 CARRIL VEHICLES 
PRIVATS

plaça
Palau

Mercat de
Santa Caterina

El 7 d’agost es realitza un canvi d’implantació en les obres de Via 
Laietana, que permetrà avançar en l’actuació de renovació i millora dels 
serveis i, també, en la reurbanització de la Via Laietana i el carrer de 
Jonqueres.

Obres de renovació i millora dels serveis:

Àmbit d’obres durant el mes d’agost: 

A partir del 7 d’agost, s’actua a la Via Laietana en el tram comprès 
entre el c. de Jonqueres i la plaça d’Antoni Maura, banda Besòs. 
Vegeu plànol.

Treballs a realitzar:

Execució de cales per a la detecció dels serveis al subsòl.

Demolició parcial de la calçada i vorera.

Excavació de rasa.

Substitució de la canalització antiga d’aigua.

Renovació de la xarxa elèctrica.

Execució de canonada de RSU.

Pavimentació provisional de la calçada i la vorera.

Obres de reurbanització:

Àmbit d’obres durant el mes d’agost: 

Via Laietana en el tram comprès entre la pl. d’Urquinaona i el c. 
Comtal, banda Llobregat, i c. de Jonqueres. Vegeu plànol.

Treballs a realitzar:

A la Via Laietana, en el tram entre la pl. d’Urquinaona i el c. Comtal, 
banda Llobregat:  

Demolició de paviment i excavació de rasa.

Execució de nou embornals i drenatge superficial.

Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions 
municipal.

Al carrer de Jonqueres, vorera banda Llobregat:

Demolició de la vorera i excavacions.

Tasques d’arqueologia.

Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions 
municipal.
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Destacats:

A la Via Laietana s’habilita un pas per als vianants protegit 
i senyalitzat a la vorera banda Llobregat. La vorera banda 
Besòs roman sense afectacions.
Al carrer de Jonqueres la vorera banda Llobregat queda 
amb una amplada reduïda i es recomana el pas per l’altra 
vorera.

Els busos de les línies 47, V15, V17, N8 i N28, en sentit 
muntanya, mantenen el desviament per l’av. Marquès 
de l’Argentera, pg. de Picasso, pg. de Lluís Companys i 
rda. Sant Pere.
Aquestes línies, en sentit mar, mantenen el seu 
recorregut habitual.
El bus de barri 120 manté les seves parades a la Via 
Laietana.

En sentit muntanya, la circulació de vehicles entre la pl. 
d’Antoni Maura i pl. d’Urquinaona està tallada (     ). 
Des de la pl. Idrissa Diallo - Correus només pot accedir el 
veïnat, serveis i usuaris d’aparcament.
En sentit mar, es manté un carril bus i un carril per a 
vehicles privats. 
Es manté el canvi de sentit provisional del carrer 
d’Ortigosa (     ).
L’accés al Palau de la Música es fa des de la Via Laietana 
i els carrers de Jonqueres i de Ramon Mas (     ).

Es mantindran les zones de càrrega i descàrrega 
existents.

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