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Afectacions del trànsit pels treballs de la
línia de l’AVE al carrer Mallorca
L’objectiu de l’obra és la construcció d’un pou de ventilació i sortida
d’emergència de la línia AVE al carrer Mallorca.

Les afectacions s’iniciaran a partir del proper 14 de juliol. Hi hauran restriccions
circulatòries als carrers Mallorca, Padilla i desviaments.

Al carrer Mallorca:
 Des del carrer Dos de Maig fins al carrer Castillejos es passarà de
l’actual configuració d’1 carril de bus i 3 de circulació a 1 de bus i 2 de
circulació.
 Entre Castillejos i Padilla, romandrà un carril de circulació al costat marmuntanya -segons les necessitats- per als autobusos de TMB i taxis, i hi
haurà accessos pels veïns, aparcaments, serveis i emergències.
 El carrer Mallorca entre Sardenya i Sicília es tallarà al trànsit excepte per
als autobusos de TMB i taxis els quals circularan per un carril ubicat al
costat mar. Hi haurà accessos per als veïns, aparcaments, serveis i
emergències.
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Al carrer Padilla:
 El carrer restarà tallat al trànsit a l’alçada del carrer Mallorca per tant,
entre Mallorca i Provença i Mallorca i Padilla es permetrà la circulació
de veïns, transport col·lectiu i aparcaments i serveis d’emergència.

Al carrer Castillejos:
Entre els carrers Mallorca i Aragó se suprimirà l’estacionament al costat
Llobregat per a poder passar de 2 carrils a 3 carrils.

Afectacions al transport públic:

Les línies de TMB i taxis continuaran el seu recorregut pel carrer Mallorca
mentre ho possibiliti l’estat de les obres.

A més, la parada de bus existent al carrer Mallorca entre Marina i Sardenya es
desplaçarà al tram entre Marina i Lepant (plaça Gaudí).

En sentit ascendent, la línia 19 de bus es desviarà des de València per Marina i
Rosselló, des d’on reprendrà l’itinerari per Padilla.

No es podrà estacionar en doble filera al tram del carrer Marina comprés entre
el carrer Mallorca i Provença, així mateix es prohibirà el gir dels autobusos
turístics des de Marina cap a Provença.
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Desviaments del trànsit:
S’informarà del tall de Mallorca:
 Des de l’av. Meridiana a fi que una part del trànsit direcció Llobregat
agafi els carrers de Concepció Arenal i Sant Antoni Maria Claret com a
primers punts de desviament.
 Posteriorment s’informarà a la mateixa av. Meridiana per que gran part
de la circulació agafi el carrer Aragó.
 A Mallorca, des de l’avinguda Meridiana fins Castillejos s’informarà del
tall aconsellant itineraris alternatius per les transversals de Mallorca.
 A la cruïlla de Mallorca amb Castillejos es desviaran els dos carrils de
circulació per Castillejos sentit mar.
 Per la circulació de Padilla s’efectuaran desviaments del trànsit per l’av.
Diagonal sentit Llobregat i pels carrers d’Aragó i València.
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