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13.2. Reurbanització de l’Av. Elies Pagès    650.000€ 
Des de la Plaça Madrona Prat fins inici Carrer Costa Pacheco 



 
  

 
 

Àmbit d’actuació 
Superfície total de l’àmbit d’actuació: 2.180 m² 



 
  

 
 

Estat Actual. Planta i perfil longitudinal 
Superfície total de l’àmbit d’actuació: 2.180 m² 



 
  

 
 

Estat Actual. Línies aèries existents 
Superfície total de l’àmbit d’actuació: 2.180 m² 



 
  

 
 

Estat Actual. Secció transversal 
Superfície total de l’àmbit d’actuació: 2.180 m² 



 
  

 
 

Estat Actual 
 

- Calçada segregada 

- Un únic carril de circulació compartit pels dos sentits 

- Aparcament: 22 places per cotxes, 4 places per motos, 20m de c/d 

- Vorera mínima de 1,00 m d’amplada 

- Manca d’itinerari accessible amb amplada mínima de 1,50 m 

- Presencia de pals d’instal·lacions aèries que redueixen l’amplada de pas dels vianants 

- Manca d’arbrat i mobiliari urbà 

- Manca de passos de vianants 



 
  

 
 

Estat Actual. Imatges 



 
  

 
 

Estat Actual. Imatges 



 
  

 
 

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 
 
- Reurbanització de l'Av. Elies Pagès , entre la Pl. Madrona Prat i el C. Costa Pacheco 
 
- Millora de la mobilitat, a peu i rodada, del barri. 

- Dotar el carrer d’una secció adequada al seu ús 
 
- Millora de l’accessibilitat 

- Aixamplaments de voreres 
- Supressió de pals de serveis, soterrament de línies aèries dels serveis existents 

(enllumenat i telefònica). 
 

- Millora de la circulació rodada 
- Cotxes, autobús, vehicles d’emergència 
 

- Millora de les xarxes de serveis: enllumenat i clavegueram. 
 
- Garantir les condicions de seguretat (vianants, vehicles d’emergència i serveis, etc). 

 
- Millora del mur de la Pl. Madrona Prat  
 



 
  

 
 

PROPOSTA. OPCIÓ 1. Característiques: 
 
- Calçada segregada 
 
- Itinerari accessible amb vorera d’amplada mínima (1’50m) 
 
- Vorera mínima de 1’20 m d’amplada 

 
- Un carril de circulació en un únic sentit (3’40m). Millora de la seguretat 

 
- Filera 50m disponible per 10 places d’aparcament o zona de Càrrega i Descàrrega o Motos 

 
- Modificació de l’actual recorregut de l’autobús. T185 de baixada 

 
- Possibilitat de plantació d’arbrat de port petit 

 
- Possibilitat de creació de zones d’estada: col·locació de bancs 
 
- Manteniment dels contenidors d'escombraries al lloc actual 
 



Proposta. Opció 1: calçada segregada + 1 sentit de circulació + 1 filera d’aparcament 



 
  

 
 

Proposta. Opció 1: calçada segregada + 1 sentit de circulació + 1 filera d’aparcament 



 
  

 
 

Proposta. Opció 1: calçada segregada + 1 sentit de circulació + 1 filera d’aparcament 



 
  

 
 

Proposta. Opció 1: calçada segregada + 1 sentit de circulació + 1 filera d’aparcament 



 
  

 
 

Proposta. Opció 1: calçada segregada + 1 sentit de circulació + 1 filera d’aparcament 



 
  

 
 

Proposta. Opció 1: calçada segregada + 1 sentit de circulació + 1 filera d’aparcament 



 
  

 
 

OBJECTIUS. PLA DE MOBILITAT  
 
Sentit únic. La opció d’implantar un únic sentit millora la seguretat i evita els actuals  
problemes amb l’encreuament de dos vehicles. Creació d’un recorregut més segur en 
relació a la seguretat i les possibles incidències del Bus del barri. Es fa un bucle d’un únic 
sentit en el recorregut d’aquest servei. 
 
Els carrers que passarien a tenir únic sentit pel motiu especial de Bus serien Viver i 
Cànoves, aquest  últim carrer amb una excepció entre el c. Natzaret i la zona esportiva  que 
es mantindria en doble sentit. 
 
També es pot habilitar el sentit únic a l’Av Elies Pagès entre Costa Pacheco i la Pl.  Madrona 
Prat. Per fer aquests canvis s’ha de modificar la senyalització vertical i horitzontal que 
regulen les cruïlles i l’estacionament als trams del c. Viver,  Cànoves i Elies Pagès abans 
esmentats. 
 
Estacionaments. Els vehicles en tota la zona estacionen d’una forma bastant anàrquica, i 
tot i ordenar els sentits de circulació, no es podrà incrementar el número d’estacionaments. 
 
Es manté el doble sentit d’aquells carrers on l’orografia, be per amplada, be per ser carreres 
en atzucac,  hi obliga.  



Estat Actual. Recorregut actual de la línia de Bus 185 



Proposta recorregut línia de Bus 185 



 
  

 
 

PROPOSTA. OPCIÓ 2. Característiques: 
 
- Calçada segregada: 
 

- Itinerari accessible amb vorera d’amplada mínima (1’50 m).  
 

- Vorera mínima de 1’20 m d’amplada. S'eixampla fins 2’10m.  
 

- Dos carrils de circulació, un per a cada sentit (2’35m/sentit) 
 

- Eliminació de l’aparcament 
 

- Manteniment de l’actual recorregut de l’autobús 
 

- Impossibilitat de plantació d’arbrat 
 

- Impossibilitat de creació de zones d’estada 
 
- Desplaçament dels contenidors d'escombraries actuals a fora de l‘àmbit 
 



 
  

 
 

Proposta. Opció 2: calçada segregada + 2 sentits de circulació + sense aparcament 



Proposta. Opció 2: calçada segregada + 2 sentits de circulació + sense aparcament 



 
  

 
 

Proposta. Opció 2: calçada segregada + 2 sentits de circulació + sense aparcament 



 
  

 

13.3. Reurbanització dels entorns del Casal de Gent Gran, a la Plaça Meguidó. 
        130.000 € 



 
  

 
 

Estat Actual. Planta 
Superfície de l’àmbit d’actuació: 472 m² 



 
  

 

Estat Actual 



 
  

 

Estat Actual 



 
  

 
 

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 
 
 
 
- Reurbanització de l‘accés del nou Casal de Gent Gran de Sant Genís 
 
- Millora de l’accessibilitat amb la nova pavimentació de l’espai lliure 
 
- Millora de les xarxa clavegueram 

 
- Execució de les previsions per a futurs serveis 



 
  

 

Estat Proposat. Planta  
Superfície de l’àmbit d’actuació: 472 m² 



 
  

 

Proposta. Imatge  



 
  

 

Sense horts. 425.000€    

Proposta global. Presentada al 6è Grup Impulsor 20.06.17  



 
  

 

13.5. Millora dels jardins del Carrer Tir 5 i Carrer Judea.             715.000 € 

Inici de l’obra: juliol 2018  
Final obra: febrer 2019
  



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 

Estat actual   

2. Unió (rampa) i millora escala entre Plaça Palestina a la Plaça Getsemaní.  68.500 € 



 
  

 



 
  

 



WEB INFORMATIVES BCN 

http://pladebarris.barcelona/ 
 
http://pladebarris.barcelona/plans-de-
barri/93/inici  Sant Genís i la Teixonera 
directament.  
 
http://pladebarris.barcelona/plans-de-
barri/93/inici#download-details Sant Genís i la 
Teixonera directament. 
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Moltes gràcies, 
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