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Acta de la visita d’obra del carrer Feliu Codina a la Superilla d’Horta 
Dia 10 de juliol de 2019, c. Feliu Codina 

 
 
 
Assisteixen a la reunió: durant la visita d’obres es parla amb els comerciants de Doble Espai, bar El 
Raco, taller Stic Auto i Taller Lluna i acompanya la reunió el Cor d’Horta. 
 
Equip tècnic:  
Víctor Valls, Conseller  
Pau Gonzalez, Conseller Tècnic 
Lorena Acedo, BIMSA 
Esteve Piazuelo, de BIMSA 
Rosa López, d’Ecologia Urbana 
Xavi Valls, d’Ecologia Urbana 
Jordi Calbetó, arquitecte redactor 
Albert Casajuana, direcció obra 
 
 
El punt de trobada de la visita d’obra és el carrer Feliu Codina, on s’està realitzant l’actuació, amb Eduard 
Todà. La visita seguirà el recorregut del carrer fins a carrer de Chapí. 

Demanda per part de districte en relació al a plaça de PR al c. Feliu Codina  amb Eduard Todà que 
s’ocupa per part de l’obra amb material i vehicles i hauria d’estar lliure. Es recull la demanda i s’alliberarà.  

Es revisa on ha d’acabar el paviment nou a l’encreuament del carrer Feliu Codina  amb Eduard Todà. 
S’acorda allargar-lo fins al pas de vianants i el xamfrà de la botiga. 

Aturada al Bar Racó on es parla amb el propietari del bar en relació la ubicació de l’arbrat. Aquesta 
ubicació pot generar alguna dificultat per ajuntar les tres taules que queden a la sortida del local (que 
actualment és el bar). La ubicació de l’arbre va lligada amb un dels embornals que ja està realitzat i no es 
pot modificar. S’ha d’estudiar tècnicament la necessitat i veure si es possible i necessari moure l’arbre per 
poder posar-hi les tres taules.  

Aturada al taller Stic Auto on es parla amb el propietari en relació als accessos al taller que estan sent 
difícils durant les obres. Es destaca la comunicació entre obra i comerciant de cara a resoldre les 
necessitats que van sorgint.  

S’incorpora una persona del comerç del carrer amb una series de dubtes per escrit als que es donen 
resposta: 

− Plazos de ejecución de la acera lado par de Feliu i Codina. Dijeron que era en agosto para no 
afectar a los comerciantes. Es respon que si, que serà durant l’agost. 

− Los adoquines no están fijados de ninguna forma especial. Están posados encima del hormigón 
y se pretenden "fijar" con borada. S’explica que es posarà Pavofix per tenir més fixació i després 
es posarà la vorada. El paviment s’està col·locant amb morter pastat i pavifix i després es bora.  
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− Han puesto un dado de hormigón enorme para el provisional del alumbrado público que entorpe-

ce el paso al parking del número 10. S’explica que és provisional i que està parlat amb el veïnat.  
S’han hagut de traslladar provisionalment dos fanals existents per poder executar uns embor-
nals, tot s’ha fet d’acord amb el departament d’Enllumenat. 

− Parece que vayan a poner un árbol en parte de la terraza de Txema (Racó d'Horta) deberían re-
plantearlo. Se li respon que ja s’ha parlat amb ell i que s’estudiarà. 

− Lo mismo para la acera de enfrente para los vecinos del 15-17. Parece previsto un árbol que va 
a perjudicar la salida. Es respon que està estudiat segons projecte i que no perjudica la sortida.  

− Si tanto en els Lluisos como en el Matas i Ramis van a hacer un pavimento especial, deberían 
preveer tubulares de paso de servicios (agua, gas, electricidad,  fibra optica, telecos,...) para que 
en el futuro no se tenga que romper la pieza y quede un parche con un color diferente y muy difi-
cil de igualar. Es respon que ja estan previstos. Tots els serveis municipals es canalitzen (enllu-
menat, reg, IMI) i es deixen previsions per soterrar els serveis aeris de companyies subministra-
dores de serveis.  

− Los pasos y plataformas para las viviendas son inadecuados e insuficientes. Es respon que 
s’està fent l’obra amb les màximes precaucions possibles però que tota obra té algunes afectaci-
ons durant el temps que dura. L’empresa es posa a disposició del veïnat afectat per resoldre 
qualsevol incidència.  

− Aumento del paso para peatones y  vehiculos por calle Salses.  
− Solución acabado pavimento final Superilla. S’explica que serà de llamborda excepte davant dels 

equipaments on hi va formigó de color ocre i acabat raspallat. 
− Elementos retirados: Arboles, fuente, Buzón correos. D’entrada els elements enretirats per l’obra 

tornen a posar-se al carrer. Es farà plantació de nou arbrat, en quant la bústia de correus i la font 
es recol·locaran. 

Es pregunta també si la nova vorera assumirà l’agua de la pluja. Es respon que s’han doblat els 
embornals i que el carrer està previst per poder assumir les pluges. L’obra està sent controlada pels 
tècnics del departament de sanejament. 

Aturada al Taller Lluna on s’explica que el verd del projecte s’incorporarà més tard, a la tardor quan no 
faci tanta calor. Es a dir, que l’actuació s’acabarà parcialment i hauran de passar uns mesos fins a 
incorporar les plantes i plantar els parterres. La plantació no es farà fins a finalitzar les obres 
completament, és a dir Feliu Codina i Chapí.   

El taller pregunta si al davant del seu local hi tindrà un banc i es respon que no. 

Es demanen les dates d’afectació de la sortida del pàrquing del num. 15. Es parlarà amb els propietaris i 
el president d’escala per l’afectació que serà durant 15 dies d’agost.  

Sense més intervencions, es dona per acabada la visita.  
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