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» Nota de premsa 

30 d’abril de 2020 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Barcelona prepara els barris per afavorir el passeig a 

prop de casa 
 

» Des de demà, cada dia de 9h a 21h es tallarà el trànsit a 44 carrers per destinar 18,5 

km i uns 74.000 m2 als vianants  

 

» L’objectiu és garantir que, davant l’inici del desconfinament gradual, tots els barris 

tinguin una xarxa d’itineraris segurs per on passejar i fer esport individual 

respectant les distàncies de seguretat 

 

» Sumats als 30.000 m2 que es guanyaran properament a l’avinguda Diagonal, la Gran 

Via, la Via Laietana i els carrers del Consell de Cent, Rocafort i Girona, en total la 

ciutat disposarà de 104.000 m2 nous per als desplaçaments a peu 

 

» També a partir de demà divendres s’obriran al públic 70 parcs dels 10 districtes de la 

ciutat per complementar la xarxa d’itineraris millorant la connectivitat i la manca 

d’espais verds d’algunes zones de la ciutat. 

 

» El parcs, per tant, esdevenen zones de pas, no d’estada, i les zones de joc infantil 

dels parcs restaran tancades i per tant no se’n podrà fer ús. Les platges de la ciutat, 

en aquesta fase, també romandran tancades al públic. 

 

Barcelona posa a punt tots els barris per afavorir que la ciutadania pugui sortir a passejar i fer 

activitat esportiva a prop del seu domicili de forma segura. Un cop els menors de 14 anys ja 

poden sortir a passejar –des de diumenge passat– i a les portes de l’inici del desconfinament 

gradual, l’Ajuntament ha preparat una sèrie de mesures que s’implementaran des d’aquest 

divendres mateix.  

 

Es tracta del tancament del trànsit a 44 carrers i l’obertura de 70 parcs i zones verdes. 

Aquestes mesures permetran ampliar l’espai reservat per al vianant per tal que la represa 

progressiva de l’ús de l’espai públic es pugui fer de manera segura i respectant les distàncies 

entre persones, les recomanacions sanitàries i els criteris marcats per les autoritats 

competents. 
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El mapa en alta resolució es pot descarregar aquí. 

 

 

Xarxa d’itineraris segurs a cada barri 

 

Les progressives etapes del desconfinament fan necessari reforçar la xarxa d’itineraris segurs 

als 73 barris de Barcelona per on poder caminar i fer esport individual respectant una distància 

de 2 metres entre persones, tal com recomanen les autoritats sanitàries. Els itineraris han de 

tenir una amplada de pas lliure de com a mínim 4 metres, i inclouen carrers amb voreres més 

amples de 4m, carrers amb prioritat per a vianants més amples de 4m, places i rambles. 

 

Per ampliar la xarxa d’itineraris segurs, l’Ajuntament tallarà des d’aquest divendres el trànsit de 

pas a 44 carrers que permetran destinar un total de 18,5 quilòmetres i uns 74.000 m2 nous per 

al vianant. El tancament es farà cada dia de 9h a 21h, i s’efectuarà amb tanques metàl·liques 

senyalitzades que s’ubicaran al principi i final de cada carrer i a cada cruïlla. Es permetrà el pas 

dels vehicles d’emergència, de serveis municipals, serveis de càrrega i descàrrega i accés del 

veïnat. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/04/mapa_COVID2020.pdf
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Per escollir els carrers, s’ha prioritzat els barris on es disposa de menys espais segurs per al 

passeig tenint en compte el context actual; que no tenen accés directe a grans espais oberts –

com Collserola, Montjuïc, el front litoral o el Parc Fluvial del Besòs–, i que tenen alta densitat de 

població i manca d’espais oberts. 

 

Els carrers seleccionats no formen part de la xarxa bàsica de circulació i no hi circulen 

autobusos. A més, s’han triat vials connectats amb la xarxa de carrers segurs ja existent i que 

complementin itineraris a equipaments com mercats, centres d’atenció primària o parcs que 

obrin a partir de divendres. També s’ha tingut en compte que siguin carrers que es creuin entre 

ells perpendicularment en algun punt singular o central del barri. 

 

El llistat de carrers és el següent: 

 

Districte Barri Carrers 

Sants-Montjuïc Poble-sec c/Olivera 
c/Magalhães 

 Sants c/Alcolea 
c/Violant d’Hongria Reina d’Aragó 

 Sants-Badal c/Violant d’Hongria Reina d’Aragó (continuació) 

 Hostafrancs c/Leiva 
c/Béjar 

Sarrià-Sant Gervasi Sarrià c/Manuel de Falla 
c/dels Caponata 

 Les Tres Torres c/Vergós i c/Carrencà (formen un sol eix) 

 El Putget i el Farró c/Escipió 
c/de la Costa 

 Sant Gervasi - Galvany c/Brusi (fins a Via Augusta) i c/Dènia 
c/Marià Cubí 

 Sant Gervasi – la 
Bonanova 

c/Sant Gervasi de Cassoles 
c/Arimon i c/Cerignola (formen un sol eix) 

Gràcia Vallcarca i els Penitents c/Cardedeu 
c/Castellterçol 

 El Coll c/Beat Almató 

 La Salut c/Mercedes 
c/dels Albigesos 

 Vila de Gràcia c/Torrent de l’Olla (Lesseps-Providència)  

 Camp d’en Grassot c/Taxdirt 

Horta-Guinardó Horta c/Canigó 

 El Carmel c/Lluís Marià Vidal 
c/Lugo 

 La Font d’en Fargues c/Peris i Mancheta i c/Marí (són perpendiculars) 
av/Frederic Rahola 

 Can Baró c/Vallseca 

 Guinardó c/Amílcar i c/Vinyals 
Passatge Flaugier 

 Baix Guinardó c/Taxdirt 

 La Teixonera c/Fastenrath 

Nou Barris Roquetes c/Vidal i Guasch 
c/Simancas 
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 Verdum c/Casals i Cuberó 
c/de la Font d’en Canyelles 

Sant Andreu Trinitat Vella c/Finestrelles 
c/de la Mare de Déu de Lorda 

Sant Martí Camp de l’Arpa del Clot c/Muntanya 
c/Coll i Vehí 

 

Aquests carrers se sumen als 785,8 quilòmetres lineals que ja formen part de la xarxa 

d’itineraris segurs a Barcelona. Suposen el 52% de totes les vies de la ciutat.  

 

Uns 104.000 m2 nous destinats al vianant en total 

 

Totes aquestes actuacions s’afegeixen als 12 quilòmetres de carrer i 30.000 m2 ja anunciats 

que també es guanyaran per a l’ús dels vianants a partir de pacificacions de carrers, 

tancaments del trànsit a laterals i ampliacions tàctiques de voreres.  

 

En concret, els carrers del Consell de Cent, Rocafort i Girona es pacificaran; es tallarà el trànsit 

dels laterals de la Gran Via –lateral sud entre les places d’Espanya i Tetuán– i l’avinguda 

Diagonal –lateral sud entre Francesc Macià i passeig de Gràcia, i lateral nord entre passeig de 

Gràcia i Marina–, i s’ampliaran fins a 4,15 metres les voreres de la Via Laietana. Les 

intervencions es duran a terme en els propers dies. 

 

Si s’afegeixen aquests 30.000 m2 als 74.000 dels carrers tallats al trànsit que s’afegeixen a la 

xarxa d’itineraris segurs, la ciutat disposarà d’un total d’uns 104.000 m2 d’espais per on els 

vianants podran anar a peu i fer esport de manera individual amb total garantia de seguretat. 

 

Obertura de parcs i espais verds 

 

A la xarxa d’itineraris segurs i els espais guanyats per a vianants, s’hi suma que a partir de 

demà divendres començaran a reobrir alguns dels parcs que han estat tancats des del 14 de 

març. Es tracta de 70 parcs dels 146 que tenen accessos amb tancament. 

 

L’obertura dels parcs es farà sota dos criteris tècnics en aquesta primera fase.  

 

✓ La connectivitat, és a dir, per afavorir una connexió amb garanties entre carrers i entre 
barris. 

✓ La manca d’espai verd d’algunes per poder completar la xarxa d’itineraris segurs. 
 

Seguint aquests criteris per tant, s’obriran 2 parcs a Ciutat Vella, 28 a l’Eixample, la major part 

interiors d’illa i per manca d’espai verd al districte, 9 a Sants-Montjuïc, 4 a les Corts, 7 a Sarrià 

– Sant Gervasi, 7 a Gràcia, 3 a Horta-Guinardó, 1 a Nou Barris, 3 a Sant Andreu i 6 a Sant 

Martí. A partir de dilluns 4 de maig, també reobrirà el Parc de la Ciutadella, al districte de Ciutat 

Vella. Els parcs que reobren se sumen a les 794 hectàrees de zona verda que ja està oberta a 

la ciutadania.  
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Cal tenir en compte, però, que aquests 70 parcs que reobriran han estat un total de set 

setmanes tancats i per tant, de forma gradual, s’anirà fent el manteniment sempre garantint les 

condicions de seguretat i protecció establertes pels protocols de la COVID-19. En aquest sentit, 

les brigades de Parcs i Jardins i els equips de neteja municipals han començat ja aquesta 

setmana les tasques de manteniment i posada a punt dels parcs i s’ha programat que les 

brigades de manteniment de jardineria i arbrat facin per ordre de prioritat les següents tasques:   

 

✓ Revisió i gestió de les incidències que puguin suposar un risc, retirada de branques, 
poda de l’arbrat, etc. 

✓ Neteja de les diferents zones i les papereres. 
✓ Retirada de males herbes, prioritzant els espais de pas: camins, escales, superfícies 

d’ús de sauló o paviment, àrees de gossos o escocells on hi hagi vegetació que dificulti 
el pas de les persones. 

✓ Reg de les plantacions i l’arbrat 
✓ Retall d’arbustos, plantes enfiladisses o entapissants en llocs que envaeixin accessos o 

serveis i en zones de poca visibilitat. 
✓ Retirada de grups arbustius o flors de temporada en mal estat. 
✓ Sega. 
✓ Altres tasques 

 

Els equips de jardiners i jardineres estan analitzant l’evolució de la vegetació durant les més de 

sis setmanes que els parcs han estat tancats per analitzar quina gestió se’n farà. Per aquest 

motiu es demana a la ciutadania que respecti la vegetació tal i com estigui perquè l’equip de 

Parcs i Jardins pugui acabar la tasca d’anàlisi abans d’intervenir-hi. 

 

L’arribada de la primavera, la pluja abundant de les últimes setmanes i l’absència d’ús dels 

parcs i jardins ha propiciat que la vegetació s’hagi renovat i les gespes, prats i arbustos es 

troben florits. Aquesta situació és una oportunitat única d’observació de la natura a la ciutat en 

aquestes circumstàncies i per posar en valor el verd, la flora i la fauna urbanes. La natura a la 

ciutat és un actiu a favor de la salut i la nova gestió del verd, més ecològica i que afavoreix la 

naturalització, permet una major diversitat de plantes que conformen hàbitats saludables per a 

la ciutadania i que permeten una millor conservació de la biodiversitat. 

 

A més, durant aquestes setmanes de tancament cal tenir en compte que algunes espècies 

d’ocells poden haver fet niu a llocs més accessibles del que és habitual. Cal respectar els nius 

de les aus i allunyar-se’n al màxim possible per poder garantir i preservar la temporada de cria. 

La majoria de les aus urbanes i els seus nius estan protegits per la legislació vigent. 
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Tant els treballadors i treballadores de parcs i jardins com els de serveis i neteja continuen 

treballant amb els plans de contingència en el marc de l’estat d’alarma. Per tant, no 

s’incorporaran el 100% dels equips perquè s’han de continuar fent els torns corresponents 

establerts arran de l’estat d’alarma per garantir el servei arreu de la ciutat.  

 

 

Recomanacions per a la ciutadania 

 

Atenent l’actual fase de desconfinament, l’Ajuntament de Barcelona demana la màxima 

col·laboració ciutadana pel bon funcionament de la reobertura dels parcs de la ciutat.  

 

✓ Els parcs esdevenen en aquest moment llocs de pas, per tant no s’hi pot romandre. 
✓ Les àrees de joc infantils, tant si estan situades a l’interior del parc com en altres espais, 

continuen tancades i no es poden fer servir. 
✓ S’han de mantenir les mesures de distanciament amb els altres usuaris del parc. 
✓ Cal fer servir les papereres dels parcs i ser especialment curosos amb no deixar-hi 

deixalles per facilitar la tasca de neteja dels espais. 
✓ Portar els gossos lligats en els espais verds, excepte en els llocs especialment adaptats, 

les àrees d’esbarjo de gossos. 
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✓ Cal fer un bon ús de les àrees d’esbarjo de gossos: 
o Portar el gos lligat fins arribar a dins de l’àrea d’esbarjo de gossos. 
o Ser-hi durant el mínim de temps indispensable, individualment i evitant la 

socialització amb altres persones i gossos. 
o Portar sempre una ampolla d’aigua i sabó per netejar les miccions de l’animal. 
o Recollir els excrements del gos i dipositar-los a la paperera corresponent. 
o Recordar que els gossos d’assistència tenen ús preferent de les àrees de 

gossos. En el cas de coincidir-hi, evitar que els animals no socialitzin, mantenir 
la distància de prevenció i avisar la persona responsable del gos d’assistència 
perquè sàpiga que hi ha un altre usuari a l’àrea. 

 
 
A partir de demà també es permetrà l’accés a la vintena d’horts comunitaris en sòl municipal de 

la ciutat i que són autogestionats per diferents col·lectius. Aquesta reobertura es farà amb un 

seguit de recomanacions preventives: 

 

✓ Accedir-hi un màxim de 2 persones que pertanyin a la/les entitat/s gestores dels horts. 

✓ Evitar que hi vagin els col•lectius de risc. 

✓ No anar a l’hort en cas de presentar febre o malestar. 

✓ Prioritzar l’accés de les persones que visquin a prop i no hagin d’agafar transport públic. 

✓ Mesures de protecció: ús de mascaretes en espais comuns i mesures de distanciament 

social. 

✓ Reforçar la higienització dels espais i eines comuns. 

 

En canvi, els horts municipals, que estan gestionats per gent gran, de moment restaran tancats 

per protegir les persones especialment vulnerables a la COVID-19. 

 

Totes les platges de la ciutat, en aquesta fase, romandran tancades al públic. 

 

 

Llistat de parc oberts 

  

Ciutat Vella Jardins Rubio i Lluch 
 Parc Sant Pau del Camp 
 Parc de la Ciutadella (*a partir de dilluns 4 de maig) 
Eixample Parc Joan Miró 
 Illa Clínic 
 Illa Montserrat Figueras 
 Jardins de la Torre de les Aigües 
 Parc de l’Estació del Nord 
 Illa Sebastià Gasch 
 Illa Maria Matilde Almendros 
 Illa Rosa Deulofeu 
 Illa Constança d’Aragó 
 Illa Cèsar Martinell 
 Illa Montserrat Roig 
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 Ila Henri Dunant 
 Illa Clotilde Cerdà 
 Jardins de Safo 
 Illa Tres Tombs 
 Illa Joan Olivé – Càndida Pérez 
 Illa Jaume Perich 
 Illa Maria Mercè Marçal 
 Illa Emessenda de Carcassona 
 Illa Macaia 
 Jardins de Flora Tristán 
 Illa Lina Òdena 
 Illa Paula Montal 
 Illa Mercè Vilaret 
 Illa Camí antic d’Horta 
 Illa Laura Albéniz 
 Illa Beatriu Pinós 
 Illa Tete Montoliu 
Sants-Montjuïc Parc de Can Sabaté 
 Jardins Aramon i Serra 
 Jardí Priorat 
 Parc de l’Espanya Industrial 
 Jardins Elisard Sala 
 Jardins de Sant Cristòfol 
 Jardins de ca l’Elena 
 Jardins dels Drets Humans 
 Jardins del Tenor Massini 
Les Corts Jardins de Gaietà Renom 
 Colònia Castells 
 Jardins de Josep Goday i Casals 
 Jardins de Can Salvi 
Sarrià - Sant Gervasi Jardins de Can Ferrer 
 Jardins de la Vila Florida 
 Parc Can Castelló 
 Illa La Costa 
 Jardins de Can Sagnier 
 Plaça Wagner 
 Jardins de Can Senillosa 
Gràcia Jardins del Mestre Balcells 
 Passatge d’Isabel Vicente 
 Parc de la Creueta del Coll 
 Plaça Manuel Torrente 
 Espai Punt Verd- Vallcarca 
 Jardins de Maria Baldó 
 Carrer Santa Rosa 
Horta-Guinardó Parc de les Aigües 
 Jardins Pla i Armengol 
 Illa Escola de Música Can Fargas 
Nou Barris Illa Pi i Molist 
Sant Andreu Parc de la Pegaso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 Parc de la Trinitat 
 Illa Cinca-Palomar (3) 
Sant Martí Parc del Centre de Poblenou 
 Jardins de Joana Tomàs 
 Illa Sancho d’Ávila – Almogàvers 
 Jardins de Gabriela Mistral 
 Jardins de Margarida Comas 
 Diagonal Mar 

 

 

Tot el paquet sencer de nous espais destinats al vianant i també la reobertura de parcs i espais 

verds es poden consultar al web següent: 

https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/una-nova-mobilitat-sostenible-en-un-

nou-espai-public. 

 

 

I en aquesta infografia es pot consultar el conjunt d’espais oberts. 

https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/una-nova-mobilitat-sostenible-en-un-nou-espai-public
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/una-nova-mobilitat-sostenible-en-un-nou-espai-public
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/04/Infografia_Obertura1maig3.pdf

