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Per avaluar l’accessibilitat a peu al Campus s’ha considerat que poden desplaçar-s’hi totes aquelles persones que es 
situïn en un radi d’influència màxim d’1,5 km, que correspon a un temps de viatge de 20 minuts . Tenint en compte que 
els trams amb pendent superior al 4% penalitzen significativament al viatger a peu, el Campus és accessible per als 
residents: 
• dels barris de la 

Maternitat-Sant 
Ramon i les Corts 
del Districte de les 
Corts, 

• del barri de Sants-
Badal i la part nord 
del barri de Sants 
del Districte de 
Sants-Montjuïc, 

• del barri de Sant 
Gervasi-Galvany i la 
part sud del barri de 
Les Tres Torres del 
Districte de Sant 
Gervasi, 

• de la zona nord de l’Hospitalet de Llobregat i la zona est d’Esplugues de Llobregat. 
Tanmateix, hi ha factors com el confort de la vorera (amplada, obstruccions de pas, estat del revestiment), el confort 
ambiental del recorregut (soroll, olors, presència d’ombra, contaminació de l’aire) o al temps d’espera als semàfors (els 
semàfors atribueixen al trànsit el temps d’espera més curt) que poden ajudar o desincentivar la realització dels despla-
çaments a peu. Avaluant alguns d’aquests aspectes al Campus de la Diagonal s’ha classificat la qualitat dels vials per al 
vianant, detectant tres trams de poca qualitat (en vermell al plànol): l’av. Diagonal davant l’edifici Diagonal 690 de la 
Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Dret, el carrer de Pau Gargallo davant el Parc de Bederrida i el carrer de 

Llorens Artigas al cantó 
mar. En tots els casos és 
degut essencialment a que 
alguns trams d’aquests 
carrers no tenen vorera o 
són voreres estretes i irre-
gulars sense continuïtat, 
fent molt difícil transitar-hi a 
peu. Altres vials tenen qua-
litat mitjana (en groc) per 
l’escassetat de l’arbrat, 
com bona part de la Diago-
nal a la vorera del Campus 
Sud, però en general pre-
dominen els de qualitat alta 
(en verd). 
Tot i que els trajectes són 

continus i ràpids amb passos per a vianants com a mínim a totes les cruïlles, i semàfors únicament per creuar 
l’avinguda de la Diagonal i a les cruïlles d’aquest eix amb els carrers transversals, el vianant troba obstacles per 
desplaçar-se a peu, tant físics (voreres sense continuïtat, indisciplina puntual en l’estacionament de motos), com 
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relacionats amb un entorn poc acollidor i la falta de confort climàtic associada 
a l’escassetat d’arbrat i ombra en molts trams. Afortunadament 
l’estacionament desordenat de cotxes, que durant anys havia dominat bona 
part dels vials del Campus i dificultava la circulació a peu, va quedant cada 
cop més restringit. 
Un aspecte positiu per afavorir els desplaçaments a peu és l’existència d’una 
completa senyalització viària específica per a vianants, amb panells que 
inclouen un plànol i indicadors de direcció als principals edificis  i instal·lacions 
del Campus. Aquesta senyalització va ser instal·lada l’any 2008, es troba 
ubicada a les principals cruïlles i és més utilitzada pels visitants que no pas 
pels usuaris habituals.  
L’accés a peu és el tercer mode de transport en importància per accedir al 
Campus, ja que en conjunt suma un 15% dels desplaçaments. Com és lògic, 
hi ha una major incidència entre els residents a Barcelona (19%) que entre els 
procedents de fora d’aquest municipi (10%), que corresponen en la seva 
majoria a municipis limítrofs (l’Hospitalet i Esplugues). 
Degut a la incidència tan rellevant del factor proximitat, els residents de Les 
Corts poden accedir al Campus en menys de 15 minuts en un 49% dels casos, 
i també són els que arriben majoritàriament caminat (en un 64% dels casos), 
juntament amb els residents de Sarrià- Sant Gervasi (amb un 28,6%). 
Els desplaçaments a peu són molt rellevants en els trajectes que es duen a 
terme per l’interior del Campus al llarg de la jornada. Tot i que només un 17% 
dels enquestats manifesten realitzar desplaçaments interns, principalment 
entre els dos edificis de la Facultat d’Economia i Empresa, i entre els edificis de 
la Facultat de Belles Arts (Principal, Parxís i Adolf Florensa), un 84% d’aquests 
es fan a peu. També s’accedeix majoritàriament a peu a les instal·lacions 
d’Esports UB (un 64%), però l’escassa cobertura de transport públic per 
accedir-hi, i la distància, el desnivell i la falta d’arbrat en aquest recorregut fan 
que fins a un 25% dels desplaçaments es facin en modes de transport privat 
motoritzat (cotxe i moto).  
El mode a peu és molt flexible, però es combina especialment amb els que 
accedeixen al Campus en metro, i entre els que arriben a peu però prèviament 
han accedit a les proximitats en Bicing, que té les estacions una mica allunya-
des de l’àrea universitària, o en cotxe, si han hagut d’aparcar lluny per les 
dificultats de trobar estacionament. 
En relació a la seguretat del vianant, els atropellaments es concentren a la Dia-
gonal i als vials perifèrics del Campus Sud (avingudes de Joan XXIII i del Doctor 
Marañón), en tant que l’interior del Campus és força segur. Com a punts con-
flictius destaquen la Plaça de Pius XII i la cantonada de la Diagonal amb el 
carrer de Martí i Franquès. 
Entre les actuacions de mobilitat previstes en un futur al Campus, la que més 
afectarà als vianants serà la implantació del Pla de millora urbana del sub-àmbit ponent del Campus Sud, que preveu 
l’establiment de vials per a ús exclusiu dels vianants en la majoria de l’espai públic. Això facilitarà de forma efectiva que 
els usuaris del Campus transitin amb facilitat entre edificis i que els desplaçaments a peu tinguin una consideració prio-
ritària en la jerarquia de mobilitat. 
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Usuaris del Campus utilitzant la senyalització per a 
vianants a la cruïlla de l’avinguda de la Diagonal 

Modes de transport utilitzats per realitzar els despla-
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