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OBJECTIUS 



Emplaçament 

L’àmbit d’actuació de la reurbanització, comprèn els carrers;  

- Rector Triadó 

- Torre d’en Damians 

entre el carrer Consell de Cent i Creu Coberta al Districte de Sants-Montjuïc. 



• Carrer del Rector Triadó: 

Actualment té un carril de circulació i una 

filera d’aparcament, amb voreres estretes. 

 

 

• Carrer de la Torre d’en Damians: 

Actualment està tallat al trànsit amb pilones 

des del carrer Consell de Cent i amb 

senyalització vertical des de Creu coberta. Té 

una filera d’aparcament de motos i voreres 

estretes.  

A la cantonada amb Consell de Cent hi ha 

l’Escola Joan Pelegrí i durant l’entrada i 

sortida dels infants hi ha una gran acumulació 

d’infants i famílies.  

Carrer del Rector Triadó 

Carrer de la Torre d’en Damians 

Estat Actual 
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EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ  



CARRER DEL RECTOR TRIADÓ 



Proposta intervenció al carrer del Rector Triadó 

- Conversió de la calçada segregada a plataforma única amb prioritat del vianant. 

- Carrer pacificat amb millora de les condicions ambientals i d’habitabilitat. 

- Eliminació de la filera d’aparcament per donar més espai als vianants. 

- Pavimentació de tot l’àmbit, amb peces de formigó de 20x30cm de color gris. 

Estat Actual 

Proposta 



Estat actual:  

Calçada segregada 

Proposta:  

Plataforma única 

amb prioritat pels vianants 

Proposta intervenció al carrer del Rector Triadó 



Arbres a retirar (11 unitats) 

Arbres a mantenir (15 unitats) 

Arbre a substituir (1 unitat)   

Proposta intervenció a l’arbrat 

- S’ha analitzat amb Espais Verds l’estat de l’arbrat existent. 

- Es mantindran els arbres en bon estat, i es substituiran o es retiraran els arbres en mal 

estat, resultant una configuració d’arbrat al portell.  



Imatge Estat Actual carrer del Rector Triadó 



Imatge Proposta carrer del Rector Triadó 



CARRER DE LA TORRE D’EN DAMIANS 



Estat Actual 

Proposta 

Proposta intervenció al carrer de la Torre d’en Damians 

- Conversió de la calçada segregada a plataforma única amb prioritat del vianant. 

- Carrer totalment tallat al trànsit (excepte vehicles d’emergència) 

- Eliminació dels aparcament de motos i contenidors per donar més espai als 

vianants. 

- Pavimentació de tot l’àmbit, amb peces de formigó de 20x30cm de color gris. 

- Visibilització i senyalització de l’entorn Escolar Joan Pelegrí. 



Proposta 

Estat actual:  

Calçada segregada 

Proposta:  

Plataforma única 

amb prioritat pels vianants 

Proposta intervenció al carrer de la Torre d’en Damians 



Proposta 

Entorn Escolar Joan Pelegrí 

- Plataforma única amb prioritat del vianant 

- Visibilització Entorn Escolar:  

- Implantació de la sanefa de senyalització prèvia al pas de vianants de Consell de Cent 

(just abans del creuament de Torre d’en Damians) 

- Reforç de la senyalització vertical i horitzontal  

- Senyalització de carrer 30km/h a Consell de Cent  

- Ajustar la posició del mobiliari per acostar-lo a la zona d’espera d’infants i famílies.  

- Incorporem a la presentació als veïns la proposta de sanefa i un render explicatiu a mode d’exemple, tot i que cal dir que potser hi ha algun petit ajust i que no és 

definitiva.  

Proposta de reforç de la 

senyalització al carrer Consell de 

Cent 
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Exemple d’aplicació de la sanefa de senyalització 

d’Entorn Escolar 

- Incorporem a la presentació als veïns la proposta de sanefa i un render explicatiu a mode d’exemple, tot i que cal dir que potser hi ha algun petit ajust i que no és 

definitiva.  



Imatge Estat Actual carrer de la Torre d’en Damians 



Imatge Proposta carrer de la Torre d’en Damians 
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 OPERATIVA DE LES OBRES 

21 



 Calendari i cost de l’actuació  

CALENDARI 

 

07/07 Comitè d’Obres i Mobilitat 

08/07 Presentació de les Obres als veïns 

19/07 Previst Iniciar les Obres  

Durada prevista de les obres: 4 mesos 

Es preveu executar els 2 carrers alhora, però es prioritzarà l’obra de Torre d’En Damians amb l’objectiu que 

l’entorn de l’escola Joan Pelegrí estigui acabat al setembre, a l’inici de curs 21-22 

 

 

PRESSUPOST 

 

El cost de les obres està pressupostat en 648.520,00 € 

 

Calendari i cost de l’actuació 



Fases d’obra. Torre d’en Damians – FASE 1 

Dates de la fase 1: Del 19/07/2021 al 18/08/2021 



Fases d’obra. Torre d’en Damians – FASE 2 

Dates de la fase 2: Del 19/08/2021 al 26/10/2021 



Fases d’obra. Torre d’en Damians – FASE 2  
(Rehabilitació Col·lector) 

Dates de l’arrenjament: Del 20/09/2021 al 01/10/2021 



Fases d’obra. Rector Triadó – FASE 1 

Dates de la fase 1: Del 19/07/2021 al 20/08/2021 



Fases d’obra. Rector Triadó – FASE 2A 

Dates de la fase 2a: Del 20/08/2021 al 30/09/2021 



Fases d’obra. Rector Triadó – FASE 2B 

Dates de la fase 2b: Del 30/09/2021 al 02/11/2021 




