
Pacificació del carrer Guillem Tell, barri El Farró. 

***Descripció breu: 

Pacificació del carrer Guillem Tell.  

***Barri: 

El Putxet i Farró al districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

 
*** Descripció ampliada: 
El carrer Guillem Tell fa de connector entre la plaça Lesseps i el nus que representa la Plaça 

Molina amb el carrer Balmes i Via Augusta com a vies principals. Neix a Riera de Cassoles i 

desemboca a Balmes  i és sense dubtes el carrer vertebrant més important d’El Farró. Malgrat 

estar pacificat al trànsit ha esdevingut una via ràpida que utilitzen els vehicles per arribar a 

Plaça Molina, sense respectar en la majoria dels casos ni la velocitat màxima ni els passos de 

vianants. El fet de que els semàfors  estiguin al principi i al final no afavoreix al compliment de 

les normes de circulació i representa un tram conflictiu per als vianants. 

*** Com incorpora la perspectiva de gènere el projecte? 
El carrer Guillem Tell és un carrer ple de vida on bull la vida comercial al barri, plena de tendes 
de tota mena i serveis sanitaris com la Clínica Barcelona. Disposar d’un espai segur i amable 
per a les veïnes de totes les edats i crear un espai controlat que permeti garantir la mobilitat 
sostenible.  Pensat  per a totes i en especial per les més vulnerables, persones amb mobilitat 
reduïda, gent gran i canalla. 
 
*** Quin és l'impacte esperat del projecte? 

Les mesures actuals per pacificar el trànsit no han sigut les desitjades i proposem elements 

dissuasius com radars informatius de la velocitat combinats amb senyalització, utilització de 

bandes sonores, semàfors  o qualsevol altre element que afavoreixi la mobilitat sostenible i 

augmenti la seguretat dels vianants, sobre tot els de mobilitat reduïda. 

 

*** Cost aproximat orientatiu: 
A determinar per un tècnic, però estimem que pot esser entorn als 60.000€. 
 

***Quins agents caldrà implicar en el plantejament i execució del projecte? 

L’Ajuntament de Barcelona, comerciants del carrer i veïnes del barri. 

 


