» Dossier de Premsa
6 d’octubre de 2014

Finalitza la urbanització del carrer d’Antoni de
Capmany i comencen les obres per convertir la
coberta de les vies de Sants en un gran passeig verd
» Després de més d’una dècada d’obres per la cobertura de les vies,
es completa la primera fase de les obres d’urbanització que s’han
fet recollint les demandes que van fer veïns i entitats de SantsMontjuïc.
» Les obres han durat 11 mesos amb una inversió total associada de
7,2 milions d’euros.
» En paral·lel s’han començat els treballs d’urbanització de la
coberta de les vies de Sants que preveu plaques fotovoltaiques,
guinguetes, àrea de jocs infantils i àrea d’activitats per a gent gran
així com un sistema de verd i enllumenat innovador.
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L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa Barcelona Infraestructures Municipals, SA,
ha finalitzat les obres d’urbanització del carrer Antoni de Capmany, al districte de SantsMontjuïc, que permeten als veïns del barri guanyar aquest espai que durant més d’una dècada
s’ha vist afectat per les obres d’arribada de l’alta velocitat a Barcelona i la cobertura de les vies
del tren. Les obres han durat 11 mesos, amb una inversió total associada de 7,2 milions
d’euros.

Imatges de la nova urbanització d’Antoni de Capmany
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La urbanització d’aquest vial d’uns 700 metres de llarg, situat al costat nord de les vies, s’ha fet
d’acord amb els criteris que es van pactar amb les entitats i els veïns de la zona per convertir-lo
en un carrer de plataforma única, on la prioritat és per als vianants.

Perspectiva de l’antiga platja de vies, que un cop coberta ha donat lloc al nou carrer d’Antoni de Capmany

Les obres han permès, així mateix, urbanitzar els espais annexos a les vies, donant un gran
protagonisme al verd, i arranjar els passos inferiors de Riera de Tena i Badal.

Abans i després del pas inferior de Riera de Tena
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Abans i després del pas sota vies de Badal

A més, d’acord amb el que es va pactar amb els veïns, s’ha millorat l’accessibilitat entre
ambdós parts de la cobertura i al llarg del carrer i s’han implantat elements que en un futur
donaran accés a la coberta (ascensors, fonamentació per a escales mecàniques, rampes sobre
talús) Tot plegat per aconseguir millorar la permeabilitat d’unes infraestructures ferroviàries que
antigament constituïen una autèntica fractura urbana en aquest barri.
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» Un nou pulmó verd i espai de passeig pel barri de Sants
En paral·lel, BIMSA ha començat les obres d’urbanització de la cobertura de les vies de Sants
en tot el seu tram, que s’estén des de la plaça de Sants fins a la Riera Blanca i que es
convertirà en un nou passeig enjardinat. L’actuació preveu zones verdes i d’estada amb
pèrgoles per albergar activitats puntuals, zones de jocs infantils, recorreguts esportius i circuits
per a la gent gran, bars amb terrasses, quioscos, serveis públics i mobiliari urbà, entre d’altres.
Es tracta d’una franja de 700 metres de llarg, d’entre 25 i 50 metres d’amplada i amb una
superfície global d’uns 34.000 m², que incorpora rampes, talussos vegetals, escales i accessos
mecanitzats per facilitar la connectivitat a banda i banda de les vies. A més, es remodelaran els
carrers annexos a la coberta del costat mar i la placeta de Ramon Torres Casanova, que
enllaçarà amb aquest llarg passeig.
L’actuació, que ha estat adjudicada per 15,6 milions d’euros, tindrà una durada de 23 mesos i
és fruit del procés participatiu que es va fer amb el teixit associatiu i veïnal de Sants per definir
els futurs usos de la coberta.

Imatge virtual del nou passeig sobre la coberta

El projecte recull les demandes fetes pels veïns i entitats del Districte en el procés participatiu
que va liderar un grup extern, el col·lectiu Raons Públiques i el grup d’arquitectes La Col, i que
va culminar amb una Jornada Ciutadana on es van recollir les propostes per fer d’aquesta
coberta un espai de passeig, dotat de serveis, com fonts o lavabos, mobiliari urbà, jocs infantils
i instal·lacions esportives per a gent gran.
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L’àrea d’actuació d’aquesta fase és d’aproximadament 34.000 m2 de superfície a urbanitzar, la
major part dels quals corresponen a la urbanització dels 700 metres lineals de l’àmbit de la
coberta. A sobre d’aquest corredor verd s’hi incorporen diferents elements o espais per proveir
d’ombra, pèrgoles lleugeres per suportar diferents plantacions, plaques fotovoltaiques, barsguinguetes, espais per acollir activitats de barri tipus bibliopark, una gran àrea de jocs infantils o
d’activitats per a gent gran.

Imatge virtual del nou passeig sobre la coberta

En concret, l’actuació incorpora la instal·lació de totes les xarxes de serveis urbans (drenatge,
aigües freàtiques, xarxa de reg, enllumenat LED, telecomunicacions, energia fotovoltaica) i la
instal·lació de mobiliari i d’altres elements urbans (fanals, bancs, papereres, àrees de joc
infantil, àrea d'activitats per a gent gran). Del projecte destaca especialment l'energia que es
genera amb les plaques fotovoltaiques (un total de 539 panells ubicats a les diferents pèrgoles),
que servirà per reduir la despesa energètica de l'enllumenat del parc.
Pel que fa a la vegetació, hi haurà arbrat amb diferents espècies (tipuanes, sòfores i arbres
singulars), talussos coberts de vegetació entapissant i arbustiva així com enfiladisses, formant
en el seu conjunt un sistema de verd innovador i eficient que ajudarà a reduir el consum hídric i
el seu manteniment.
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El projecte també contempla una successió de grans talussos, rampes i escales des del costat
mar que cobreixen i cavalquen en certs punts la cobertura, eliminant l'efecte barrera que podria
produir la gran alçada i robustesa de la façana triangulada. Entre aquests grans talussos
apareixen trams de façana vidriada que, a manera de llargs "ponts", alleugereixen la visió de
conjunt. Aquest efecte es reforça a les zones on hi ha passos inferiors i els accessos a coberta
(Riera Blanca, Badal i Riera de Tena).

Imatge virtual del nou passeig sobre la coberta

El projecte també inclou
la
rampa
adaptada
d’accés a la coberta des
d’Antoni Capmany a la
zona de Riera de Tena,
el mur vegetal que es
sobreposa a les parts
cegues de la façana i la
implementació
d’unes
escales mecàniques al
final de la Rambla Badal,
costat muntanya, per
donar accés a la coberta
i continuïtat a la rambla.
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» Comença el procés participatiu per definir la tercera fase de les
obres
Mentre duren les obres d’urbanització de la coberta i els espais annexes es durà a terme un
procés participatiu per definir les bases o directrius que regiran el projecte de la 3a fase. En
concret, el proper 8 d’octubre està convocada la Comissió de Seguiment on estan representats
grups polítics i representants veïnals per abordar com s’executarà tot el procés de gestió
urbanística associat a la urbanització del costat mar de les vies.
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