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Antecedents 

El 30 d’abril de 2021, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. encarrega 

a l’equip Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes, que redacta juntament amb 

Senda Architecture & Landcape  i CVC Ingenieros, el projecte d’urbanització del 

carrer Galileu entre Can Bruixa i Avd. de Madrid. 
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Àmbit de la proposta 
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Objectiu de la proposta 

Convertir aquest tram de carrer en un pol d’atracció del barri, una zona de relació 

veïnals on els vianants i les activitats ciutadanes es puguin realitzar de forma 

còmoda i segura i on es pugui potenciar el desenvolupament  del comerç de 

proximitat. 

 



Criteris del projecte 
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 El carrer ha de ser per al vianant, accessible, i amb llocs de repòs. 

 Cal modular la col·locació de l’espai per al pas de vehicles de manera que no sigui lineal, que trobi obstacles que 

el facin reduir la velocitat. 

 Convertir els carrers en plataforma única, on els vianants tinguin preferència al vehicles. 

 El carrer ha de ser espai de transició i de continuïtat  de recorreguts per als vianants. 

 El carrer ha de ser un espai d’oportunitat per al verd urbà, contribuir a la biodiversitat vegetal i animal en el            

possible: varietat d’espècies vegetals 

 El model d’urbanització del carrer ha de contribuir al confort climàtic, millora de la qualitat de l’aire, qualitat visual. 

 Restringir l’accés dels vehicles de càrrega i descàrrega a un horari limitat. 

 Restringir l’accés de vehicles rodats únicament als veïnals 

 Respectar els accessos als diferents comerços, accessos i aparcaments veïnals  

 Facilitar l’aparició d’espais de relació  
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Plànols explicatius de la proposta 
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Desenvolupament de la proposta 
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Imatges explicatives dels elements emprats 
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Materials i mobiliari 
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Làmpada RAMA de Santa&Cole 
Paperera Barcelona. 
Jardinera Eco Reg. 
Cadira Harpo de Santa&Cole. 
Paviment de peces de granit de 30x10cm. 
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Imatges explicatives dels elements vegetals emprats 
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Vegetació 
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Làmpada RAMA de Santa&Cole 
Paperera Barcelona. 
Jardinera Eco Reg. 
Cadira Harpo de Santa&Cole. 
 
Paviment de peces de granit de 
30x10cm. 
 
Arbre: Fraxinus Ornus Obelisk o 
Freixe (Fresno) de flor. Es un arbre, 
caducifoli  de port mitjà que creix 
fins a 15-25 m de alçada amb un 
tronc de fins a 1 m de diàmetre. 
Floreix en primavera en color 
blanc. 

Arbre: Fraxinus Ornus Obelisk o Freixe (Fresno) de 
flor. Es un arbre, caducifoli  de port mitjà que creix 
fins a 15-25 m de alçada amb un tronc de fins a 1 m 
de diàmetre. Floreix en primavera en color blanc. 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.abcdefghij.cat 

 


