
 
Barcelona, 21 de juliol de 2020.  
 
Comunicat de premsa:  Postura d’Eixample Respira sobre els laterals oberts de Gran 
Via i Diagonal: 
 
La plataforma veïnal Eixample Respira celebra la mesura d’obrir als vianants els laterals de 
Diagonal i Gran Via, que comporta  la disminució de fins a dos carrils en alguns trams 
d’aquestes autopistes urbanes.  
 
És un bon punt de partida per transformar les dues vies, augmentant l’espai per a vianants i 
millorant la qualitat dels espais existents, reduint la capacitat de flux de vehicles i per tant, 
la contaminació ambiental i acústica que pateixen els veïns i usuaris d’aquestes.  
 
Tot i així, i entenent que els vehicles de veïns i serveis encara han d’accedir als laterals, 
observem amb preocupació com les tanques son retirades reiteradament i no es tornen a 
situar al seu lloc pels usuaris de la via.  Això fa que la resta de vehicles continuïn circulant i 
la mesura sigui totalment ineficaç. A més posa en risc als vianants que confien en que no hi 
circulin vehicles. 
 
També volem destacar que no considerem suficient la senyalització vertical que substitueix 
les tanques en els carrers secundaris on es mantindrà la priorització de la via per a vianants. 
Aplicar senyalització vertical als laterals de Diagonal i Gran Via no farà que els vehicles 
deixin de transitar per aquests carrers i els vianants continuaran sense poder fer ús del nou 
espai. 
 
Per aquests motius demanem: 
 

1) Mantenir els laterals oberts als vianants de manera definitiva 
 

2) Control periòdic i freqüent per part de l’ajuntament (Guardia Urbana, Vigilants 
Àrea, Agents Cívics, etc) per mantenir els laterals tancats al trànsit. 
 

3) Mediació amb els comerços, hotels i taxistes per col·laborar a mantenir les 
tanques ben col·locades. 
 

4) Buscar alternatives efectives i permanents a la senyalització vertical que no 
requereixin de controls per assegurar el compliment, per exemple amb 
pilones de control d’accés o cul de sac amb zona de descàrrega només al 
accés. 

 
Més informació: 
www.eixamplerespira.com 
eixample.respira@gmail.com 
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