
 

Re-urbanització-pacificació del carrer Piquer  
Sessió informativa  

Dia: 22 de juliol de 2021 Hora: 18:00 hores Lloc: Centre Cultural 
Albareda  

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
AAVV Comerciants 
de St. Bertran 
 
AAVV del Poble-sec 

Personal tècnic: 
 
Miquel Ángel Valdueza. Cap del 
Departament d'Obres i Manteniment 
del Dte S-M. 
Lluc Coma. Tècnic de BIMSA  
Aida Guillen. Gerenta  Dte S-M 
Cira Piquer. Tècnica participació PdB 
Mariona Prat. Cap de projecte de PdB 
del Poble-sec. 
 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
Carolina Lopez (BeComú)  
Eudosio Gonzalez (PSC) 
Ling Ling Masferrer (ERC)  

Nombre total de persones assistents:  
 
Ordre del dia: 
 

17:30h Preparació de l’espai i de l’equip tècnic per l’streaming  
18:00h Acollida i registre (Mesures Covid)  
18:10h Benvinguda i presentació del context 
18:20h Presentació de la proposta de re-urbanització i pacificació C/Piquer  
18:40h Torn obert de paraula  
19:00h Tancament 
 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
Informar de la proposta de pacificació i re-urbanització del carrer Piquer  
Aquest carrer té una longitud d’uns 400 metres aproximadament i una amplada mitja de 12m, i 
uneix el passeig de Montjuïc amb el carrer d’En Fontrodona amb una superfície de 6.000m2 
aprox.  
Re-emprendre el fil des de la passada reunió (finals 2018-principi del 2019) 
 

Acords a la sessió: 
1. Aprovar l’opció C (Zona aparcament zig-zaga). S’accepta la proposta per part dels/les 

assistents.  
2. Retorn de l’avantprojecte amb reunió informativa. Tardor 2021.  

 
 



 

 
Acta: 
 

La cap de projecte del PdB del Poble-sec (Mariona Prat) informa del contingut de la reunió, de 
les mesures de seguretat i salut establertes, com de la cessió de drets d’imatge i de protecció 
de dades.  
 
Així mateix s’informa que la sessió informativa serà gravada a través del canal streaming del 
mateix CC Albareda degut problemes tècnics de darrera hora respecte el link del canal del 
Districte amb l’enllaç per YouTube. S’informà prèviament que et torn de paraules no serà 
reproduït per streaming on line ni tampoc gravat per motius de seguretat (neteja de micròfons) 
i tècnics (vídeo-audio) no es possible.   
 
Nota: Des de la direcció del CC Albareda ens informen que no es va gravar correctament la 
sessió per un problema de la taula de so. Per tant, no adjuntem el link.  
 
El cap de Cap del Departament d'Obres i Manteniment del Dte S-M (Miquel Àngel Valdueza) 
explica els antecedents previs en la passada reunió (10 de gener de 2019) exposant la 
proposta a través d’uns estudis previs on s’exposa el punt de partida de millora respecte:  
 

• Millora ampliació voreres 
• Substitució de l’arbrat a causa de seu estat i dimensions  
• Millora de l’enllumenat, situat a les façanes 
• Millora de l’espai pels vianants 

 
L’estat actual del carrer presenta una secció total de 12 metres d’amplada (façana a façana), 
dividia en una calçada de 7,07 m (1,95 aparcament, 3,17 vialitat rodada i 1,95 d’aparcament)  
amb dues voreres de 2,45 amb escocells). El pas pels vianant es reduït quedant des de la 
façana dels habitatges fins els escocells 1,8 metres.  
 
S’exposen les propostes A, B i C. El Cap proposta que la tipologia de ziga-zaga és la més 
adient per reduir la velocitat rodada, permet ampliar ambdues voreres deixant així més espai 
als vianants i alhora es la proposta que va tenir més consens en la passada reunió (10 de 
gener de 2019).  
 
Seguidament el tècnic de BIMSA (Lluc Coma) exposa el contingut de la re-urbanització integral 
del carrer i calendari associat aproximat: 
 

• Redacció projecte executiu: Setembre-desembre 2021 
• Tramitació tècnica i aprovació del projecte: 1r trimestre 2022 
• Inici execució obres: estiu 2022 

 
Cal assenyalar que es fa especial èmfasi en l’execució de les obres perquè no s’interpreti que 
estaran acabades abans de l’estiu del 2022, ja que la durada de les obres no la sabem encara, 
però podria rondar els 8 a 10 mesos. 
 
Torn de Paraules:  
Els veïns i veïnes exposen múltiples temes que el Cap del Departament d'Obres i 
Manteniment del Dte S-M va responent relacionats amb: 
 
 
Arbrat: quin tipus d’arbres es posaran, es podrà fer una poda abans de l’obra. 
Resposta: La redacció de l’avantprojecte determinarà la tipologia d’arbrat. Pel tema de la poda  
es pren nota i es passarà a Parcs i Jardins. Es proposen fer un escocells més grans.  



 

 
Contenidors: com seran els nous contenidors, podran ser contenidors subterranis, es podrien 
redissenyar els nous contenidors. S’exposa que col·lectius de persones extreuen el contingut 
dels contenidors i el deixen a la vorera. Accions reiterades de mals usos a la via pública. 
Comportaments incívic de mala educació.  
Resposta: La redacció de l’avantprojecte ho determinarà. S’aclareix que el model actual de 
l’ajuntament es no executar més contenidors subterranis per les seves dificultats tècniques. Si 
be es cert que es varen realitzar proves pilot al Born. Ja estan dissenyant nou contenidors –
smart city-. Està previst canviar el contingut del contracte de neteja de l’Ajuntament.  
 
Terrasses: que passarà amb les terrasses a l’espai públic, es pot proposar la secció amb 
plataforma única.  
Resposta. S’aposta  per una reforma integral sense plataforma única amb voreres elevades. 
La plataforma única promou les terrasses al carrer. La plataforma única no permet les 
terrasses ni l’aparcament en les voreres.  
 
Recollida aigües pluvials: com serà la recollida de les aigües pluvials i la col·locació dels 
embornals, es podrien fer servir materials porosos per les voreres a fi d’absorbir l’aigua de 
pluja. La calçada única pot recollir la totalitat de les aigües, però alhora queden contaminades 
per la mobilitat rodada la qual desprèn gasos, olis, etc..   
Resposta: La redacció de l’avantprojecte ho determinarà. Es mantindrà el panot de Barcelona.  
Es treballarà conjuntament amb l’àrea de clavegueram de Barcelona.  
 
Aparcaments de vehicles: que passarà amb els aparcaments, treure les motos de la vorera, 
indisciplina continuada.  
Resposta: La redacció de l’avantprojecte determinarà tots aquests aspectes. L’aparcament 
està situat a banda i banda de la calçada. A més, s’està treballant en el pla de Motos del 
Poble-sec. La filosofia de les cruïlles es que l’aparcament estigui en zones que no dificultin la 
visibilitat. La proposta es situar l’aparcament de motos on hi ha cruïlles perilloses i/o on hi ha 
pàrquings (per exemple a la cruïlla amb el carrer Nou de la Rambla).  
 
Disseny de les cantonades: com es dissenyaran les cantonades (cruïlles) per no dificultar la 
visibilitat tant rodada com peatonals. Es demana que per tal d’evitar problemes de visibilitat a 
les cruïlles, s’eviti posar zones de carrega i descarrega en punt crítics i es col·loquin 
aparcaments de motos al seu lloc.  
Resposta: La redacció de l’avantprojecte determinarà tots aquests aspectes. La creació 
d’orelleres millora la visibilitat.  
 
Fosses sèptiques als habitatges. A banda, el Cap del Departament d'Obres i Manteniment 
del Dte S-M demana als/les assistents de l’existència de fosses sèptiques als habitatges en 
relació a les voreres. S’haurà d’informar d’aquest tema per tenir-ho en compte en el projecte 
executiu.   
 
Un veí realitza un resum del contingut de la passada reunió (10 de gener de 2019, al Centre 
Cultural Albareda) on hi havia 3 opcions i remarca que no es va fer cap votació i que els temes 
tractats són els mateixos que la sessió d’avui. 
Contesta: Avui s’exposa la proposta C  amb la intenció de votar-la per part dels/les assistents.   
 
Així mateix s’informa que amb l’acta s’ajunta:  

• El cartell informatiu  
• La presentació a través d’un power point 

 
 
 



 

 
Mesures de seguretat i salut de la Covid19.  
Es va informar que els/les assistents s’havien d’inscriure prèviament a través de la cita prèvia, 
ja que la sessió va ser presencial. Es va fer servir el format xerrada de 1,5m de distància per 
persona. La sala d’actes es espaiosa. Es demanava que els assistents seguessin curosos amb 
les mesures de seguretat i salut. 

 
Dades de la sessió: 
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Gènere de les persones assistents 

No binari Homes Dones

Cartell informatiu 



 

Fotos de la sessió 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


