
   

 

 

Dossier de premsa  

 

Finalitzades les obres d’execució de la segona 
fase d’urbanització del carrer de la 
Circumval·lació 

 

 L’actuació ha anat des de la confluència dels carrers Júpiter/ 
Olot  (on va acabar la primera fase) fins a la confluència amb el 
carrer de Sant Pasqual  

 Els treballs han suposat una inversió de més de 2,5 MEUR 

 

Aproximadament un any després que s’iniciessin els treballs, ja estan 

completades les obres de remodelació de la segona fase del carrer de  la 

Circumval·lació, espai viari comprés des del carrer Olot (banda de Santa 

Coloma de Gramenet) i Júpiter (banda de Badalona)  fins al carrer de Sant 

Pasqual i a la confluència dels carrers del Rellotge, Autonomia i Pau Piferrer. 

Aquesta segona fase ha mantingut els paràmetres de millora desplegats en 

la primera fase d’intervenció d’aquest eix central que en total té un 

quilòmetre i mig de llargada i que uneix els municipis de Badalona i Santa 

Coloma de Gramenet: la transformació del carrer en una gran avinguda 

renovada que deixa de ser frontera per esdevenir frontissa i que relliga i 

connecta a partir de nous elements, com àmplies voreres, amb contenidors 

soterrats i amb mobiliari urbà de qualitat.  També ha suposat millores en la 

mobilitat rodada, ja que el nou vial compta amb dos carrils de tres metres 

d’amplada, en dos sentits de la marxa. L’entrada en funcionament del carrer 

aquest passat divendres 25 de febrer, clou la renovació total de l’avinguda,  

iniciada l’estiu 2006, en el marc del Projecte d’Intervenció Integral dels Set 

Barris Fronterers de la Serra d’en Mena. 

La segona fase d’intervenció ha suposat  la renovació de  6.313,39 m2 

de via pública,  amb  solucions d’ordenació, funcionals i constructives  



   

 

que segueixen, com dèiem, el mateix patró emprat a la primera fase. És a 

dir, calçada de dos carrils amb tres metres i amb dos sentits de circulació, 

que millora la mobilitat en una zona complexa en aquest sentit, la supressió 

de la funció del carrer com a garatge per tal de permetre l’eixamplament 

màxim possible de les voreres (en alguns punts supera els tres metres, i 

permet situat mobiliari urbà per crear petites placetes), la previsió de 

franges de serveis, etc. En aquest sentit, destacar les actuacions de les 

expropiacions de finques que entorpien la circulació per les voreres amb 

garanties i que han permès superar obstacles per poder aconseguir 

l’objectiu d’eixamplament de les voreres i de guany d’espai per a les 

persones. 

El desenvolupament de la segona fase es va estructurar en dos trams, el 

primer des de Júpiter i Olot fins al passatge dels Pirineus i Orió, que va 

durar fins a l’estiu de 2010, i el segon tram des d’aquell punt fins al carrer 

de Sant Pasqual.  Els treballs van provocar afectacions de trànsit i 

desviament de l’itinerari habitual dels autobusos que donen servei a aquesta 

àrea, fet que va ser comprès per persones residents i usuàries que es van 

haver de desplaçar uns metres fins a les parades alternatives.  

La intervenció ha costat més de 2,5 milions d’euros i ha estat finançada pel 

Consell Comarcal del Barcelonès amb els recursos que tenia destinats del 

programa PUOSC de la Generalitat de Catalunya i ha estat executada per 

seu òrgan de gestió directa, l’empresa REGESA. Els treballs van ser 

adjudicats a TAU ICESA, a partir d’un projecte (com en la primera fase) de 

l’equip Bardají i Teixidor, Arquitectes associats. També han estat 

necessàries aportacions dels ajuntaments de Badalona i de Santa Coloma de 

Gramenet, d’acord amb la coordinació derivada de la gestió conjunta del 

Projecte d’Intervenció Integral dels Set Barris Fronteres de la Serra d’en 

Mena, que conclou amb la renovació completada del carrer de la 

Circumval·lació. 

 



 

   

 

Les imatges comparatives entre la situació prèvia a la intervenció i el 

resultat són la millor demostració dels guanys en el dia a dia que ha suposat 

aquesta intervenció per als residents de la zona: 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Badalona – Santa Coloma de Gramenet, 27 de febrer de 2011 


