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Dia sense cotxes  
 
Informació general 

 
Dades de caràcter general i descripció  
 
La Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, amb la participació 
d’entitats i associacions de la ciutat, organitza el “Dia sense cotxes”, dins dels actes de 
la Setmana Europea de la Mobilitat que es celebra entre els dies 16 i 22 de setembre. 
 
L’activitat promou els següents objectius generals: 
 

− Sensibilitzar la ciutadania sobre els efectes del t ransport motoritzat en la salut 
i en la contaminació de la ciutat.  

− Fomentar una mobilitat amb menys congestió, més sos tenible i segura.  
− Visualitzar usos alternatius de l’espai públic.  
 
La celebració comporta l’adopció d’una sèrie de mesures especials de trànsit en 
diversos espais, si bé aquest dispositiu detalla només l’acte que té consideració 
d’àmbit ciutat a la Via Laietana. 
 
Data i horari 
 
Data:  diumenge 22 de setembre. 
Horari activitat:  des de les 11.00 hores a les 20.00 hores. 
 
Lloc 
 
Via Laietana (ambdós costats), entre pl. Urquinaona i pl. Antonio López. 
 
Cronològic 
 

Data Horaris Activitats 

22/09 

05.00 hores 
Tall de trànsit de Via Laietana, entre pl. Urquinaona i pl. Antonio 
López. 
Inici del muntatge d’instal·lacions 

11.00 hores Inici de l’activitat. 

20.00 hores 
Finalització de l’activitat. 
Inici del desmuntatge. 

24.00 hores Finalització del desmuntatge i normalització del trànsit. 

 
Àmbit territorial 
 
Districte de Ciutat Vella, amb afectació al districte de l’Eixample. 
 
  



 
Informació complementària 

 
Vial d’emergències 
 
Al llarg de tota la Via Laietana, al costat Llobregat, es deixa un carril d'emergència, 
lliure d’instal·lacions, per tal que els vehicles dels serveis d’emergència puguin 
transitar en cas necessari. 
 
Per aquest carril només podran circular els vehicles indicats al paràgraf anterior i 
l’anomenada “bici sense edat”, que facilita que les persones amb mobilitat reduïda es 
puguin moure per la Via Laietana. 
 
Coincidència amb activitats de les Festes de la Mer cè 
 

Horaris Lloc Activitats 
11.00 a 14.00 

hores. 
Avinguda de la Catedral 

Concurs de sardanes 

22.00 a 24.00 
hores 

Activitats musicals 

10.00 a 24.00 
hores Plaça de Sant Jaume 

Activitats tradicionals 

12.00 hores Diada castelera 
 
Mesures de caràcter general 

 
Mobilitat 
 
Tall Via Laietana 
 
A partir de les 05.00 hores, es talla totalment el trànsit (inclosos busos, bicicletes...) 
d’ambdós sentits, entre pl. Antonio López i pl. Urquinaona. 
 
La normalització de la via al trànsit es preveu a les 00.00 hores de dilluns 23, una 
vegada finalitzat el desmuntatge de les instal·lacions i la neteja de la calçada. 
 
Inversions de sentits de marxa 
 
Sagristans i Capellans 
 
S’inverteix el sentit de marxa de tots dos carrers per tal que el trànsit residual en tingui 
sortida pel c. Portaferrisa. 
 
Sant Pere Més Alt 
 
S’inverteix el sentit de marxa entre Via Laietana i Amadeu Vives. 
 
Sant Pere Més Baix 
 
S’inverteix el sentit de marxa entre Via Laietana i General Álvarez de Castro. 
  



 
Bòria i Corders 
 
S’inverteix el sentit de marxa entre Via Laietana i placeta d’en Marcús per tal que el 
trànsit residual en tingui sortida pel c. Montcada. 
 
Princesa 
 
S’inverteix el sentit de marxa entre Via Laietana i Rec. 
 
Argenteria i Manresa 
 
S’inverteix el sentit de marxa de tots dos carrers per tal que el trànsit residual en tingui 
sortida pel c. Sombrerers. 
 
Àngel Baixeras 
 
S’inverteix el sentit de marxa a tot el carrer. 
 
Fusteria  
 
S’inverteix el sentit de marxa entre Àngel Baixeras i Ample per tal que el trànsit 
residual en tingui sortida per aquest últim carrer. 
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