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Imatge promocional de L'Illa del Centre.

L'Illa del Centre

Data inici | 01/05/2017
Data fi | 15/12/2017
Pressupost inicial | 1.149.198,35 € sense IVA

Què és L’Illa del Centre?

És l’espai central del municipi.

Un espai...

Objectius del projecte

Millorar la qualitat de l’espai urbà
Potenciar el centre comercial
Pacificar el trànsit de vehicles
Facilitar la mobilitat dels vianants

Es pretén consolidar una gran superfície de prioritat per als vianants a l'espai central
de la vila: plaça Major, plaça d'El Mirador, plaça del Mercat, passeig de la plaça
Major i carrers de plataforma única.

La intervenció

Reforma Sala Boadella – Montcada – Hospital - Torras:

01 C. Montcada (entre Hospital i av. Sant Esteve)
02 C. Sala Boadella (entre Hospital i av. Sant Esteve)
03 C. Torras
04 C. Hospital (entre Montcada i Sala Boadella)

Plataforma única:

Eliminació de barreres arquitectòniques
Eliminació de l’estacionament de vehicles (excepte al c. Torras)

Renovació de:

Enllumenat públic
Aigua potable
Telecomunicacions
Vegetació
Mobiliari urbà

Actuacions complementàries
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04 C. Hospital

Ampliació de vorera dreta en sentit de la circulació entre Josep Anselm Clavé i Sala
Boadella

Habilitació de zones de càrrega i descàrrega i d’aparcaments per a persones amb
mobilitat reduïda (entre Clavé i Sala Boadella i entre Montcada i Sant Pere
d’Ullastre)

Elevació de les cruïlles amb Josep Anselm Clavé i Sant Pere d’Ullastre

05 C. Mestre Ros

Ampliació de vorera dreta en sentit de la circulació entre Roger de Llúria i Sala
Boadella

Habilitació de zones de càrrega i descàrrega i d’aparcaments per a persones amb
mobilitat reduïda (entre Roger de Llúria i Sala Boadella)

06 C. Sala Boadella i Montcada (entre Hospital i ctra. Sentmenat)

Renovació del paviment, l’enllumenat públic, mobiliari urbà i escocells dels arbres

07 Ctra. Sentmenat (entre Colom i passeig Tolrà)

Renovació del paviment

Reordenació del trànsit

A dins de L’Illa del Centre:

Limitació del trànsit de vehicles a persones residents i a serveis als carrers de: Sala
Boadella, Montcada, Hospital i Mestre Ros (entre Roger de Llúria i Sala Boadella)

Canvi de sentit del carrer de l’Hospital, entre els carrers de Sant Pere d’Ullastre i de
Montcada

Aquestes mesures seran operatives una vegada finalitzades les obres

A fora de L’Illa del Centre:

Canvi de sentit del carrer de Lleida

Circulació en sentit nord: Pedrissos – Lleida – Av. Sant Esteve

Per aquest motiu, es reordenaran les cruïlles de Pedrissos – Portugal – Lleida i
Lleida -  Barcelona – Sant Esteve

Canvi de sentit del carrer de Girona

Circulació en sentit sud: Catalunya – Girona – Pedrissos

Els canvis de sentit dels carrers de Girona i Lleida seran efectius a partir del 5
de juny de 2017

Com funcionarà la zona d’accés restringit?



Entrades úniques pels carrers de l’Hospital i Mestre Ros

Senyalització de prioritat per a vianants a aquestes entrades

Un agent cívic informarà dels canvis durant els primers mesos de funcionament

El calendari
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