
Millora de l’eix Madrid-Berlín-París 

Procés de participació per al projecte 

Desembre 2021 

 



01 
Àmbit d’actuació 



Districtes de Sants – Montjuïc i Les Corts 

PLAÇA 

DEL 

CENTRE 

C. DE SANTS 
AV. PARAL·LEL 

CTRA. DE COLLBLANC 

MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
EMPLAÇAMENT 
 



02 
Antecedents, objectius i estat actual 



 _ Millora i ampliació de les voreres intervenint als trams on es necessiti i no 
en aquells trams on ja s’ha intervingut recentment 
 
_ Millora de les condicions i augment de l’arbrat al llarg de tot l’eix 
 
_ Millora de la connectivitat de la bicicleta donant continuïtat al carril bici de 
l’eix Av. Madrid-c.Berlin-c.París  
 
_ Mantenir les prestacions del transport públic 
 
_ Mantenir espais per als serveis i càrrega/descàrrega 
 

MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 



 

Avinguda de Madrid des de la Carretera de Sants fins a la plaça del Centre 

Té una secció de 30 metres i 1.298 m de longitud. 

Les voreres existents tenen una amplada variable: 

De 7 metres en 669 metres de longitud (entre Ctra. de Sants i Rbla Brasil). 

De 6 metres i 3 metres en 258 de longitud (entre Rambla Brasil i carrer Lluçà). 

De 3 metres en 337 metres de longitud (entre carrer Llucà i Pl. del Centre). 

 

Carrer Berlin des de la P. del Centre a l’Av. Tarradellas 

Té una secció de 25 metres i 747 metres de longitud. 

Les voreres existents tenen una amplada de 5 metres. 

 
 

MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
ESTAT ACTUAL   
 



MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
ESTAT ACTUAL   
 

C
A

R
R

E
T

E
R

A
 D

E
 S

A
N

T
S

 

A
R

IZ
A

L
A

 

B
R

A
S

IL
 

P
.C

E
N

T
R

E
 

L
L

U
Ç

À
 

A
V

. 
J
O

S
E

P
 T

A
R

R
A

D
E

L
L

A
S

 



A 

AV. MADRID TRAM DE SANTS – COMTE GÜELL 
ESTAT ACTUAL   
 

 
Ample: 30 m      Voreres: 7 m       Calçada: 16 m      Longitud: 96 m 

Distribució calçada: 1 cordó serveis + 3 carrils cotxe + 1 carril bus + 1 cordó serveis (s. 

Besòs)  



A’ 

AV. MADRID TRAM COMTE GÜELL – ARIZALA 
ESTAT ACTUAL   
 

 
Ample: 30 m      Voreres: 7 m       Calçada: 16 m      Longitud: 109 m 

Distribució calçada: 4 carrils cotxe + 1 carril bus + 1 cordó serveis (s. Besòs)  



AV. MADRID TRAM DE ARIZALA – BRASIL 
ESTAT ACTUAL   
 

 
Ample: 30 m      Voreres: 7 m       Calçada: 16 m      Longitud: 463 m 

Distribució calçada: 1 carril bus (s. Llobregat) + 3 carrils cotxe + 1 carril bus + 1 cordó 

serveis (s. Besòs). 

Carril sentit Llobregat exclusiu per bus, veïns i serveis (des del c. Comandant Benítez). 

B 



C 

 
Ample: 30 m      Voreres: 6m i 3 m       Calçada: 21 m      Longitud: 258 m 

AV. MADRID TRAM DE BRASIL - LLUÇÀ 
ESTAT ACTUAL   
 

Distribució calçada: 2 carrils contrasentit (s. Llobregat) + 3 carrils cotxe + 1 carril bus + 1 

cordó serveis (s. Besòs) 

 



D 

 
Ample: 30 m      Voreres: 3 m       Calçada: 24 m      Longitud: 337 m 

AV. MADRID TRAM DE LLUÇÀ - PLAÇA DEL CENTRE 
ESTAT ACTUAL   
 

Distribució calçada: ampliació tàctica (3m) + 1 cordó serveis + 1 carril contrasentit (s. 

Llobregat) + 3 carrils cotxe + 1 carril bus + 1 cordó serveis (s. Besòs) 



C.BERLÍN TRAM PLAÇA DEL CENTRE – EQUADOR 
ESTAT ACTUAL   
 

 
Ample: 25 m      Voreres: 5 m       Calçada: 15 m      Longitud: 534 m 

Distribució calçada: 1 cordó serveis + 3 carrils cotxe + 1 carril bus (s. Besòs) 

 

E 



C.BERLÍN TRAM EQUADOR – AV.JOSEP TARRADELLAS 
ESTAT ACTUAL   
 

 
Ample: 25 m      Voreres: 5 m       Calçada: 15 m      Longitud: 173 m 

Distribució calçada: 4 carrils cotxe + 1 carril bus (s. Besòs) 

E’ 



F 

C. PARÍS TRAM DE AV.JOSEP TARRADELLAS - BALMES 
ESTAT ACTUAL   
 

 
Ample: 20 m      Voreres: 5 m       Calçada: 10 m      Longitud: Fora àmbit 

Distribució calçada: 1 carril bici + 2 carrils cotxe + 1 carril bus (s. Besòs) 

 



Recorregut autobús sentit Llobregat en el tram Vallespir - Arizala 

MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
RECORREGUT AUTOBÚS. ESTAT ACTUAL   
 



MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
DISTRIBUCIÓ DE CARRILS I SERVEIS. ESTAT ACTUAL   
 



MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
CARRIL BICI. ESTAT ACTUAL   
 



Caldria no fer modificació d’obra als trams on ja s’hi ha intervingut i les voreres tenen prou dimensió 

MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
PREMISSES DEL PROJECTE 
 

Vorera a modificar 

Vorera actual 



Donar continuïtat al carril bici del c. de Sants enllaçant-lo amb el carrer París. 

MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
PREMISSES DEL PROJECTE. CONTINUÏTAT DEL CARRIL BICI 



MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
ÀMBITS D’ESTUDI ESPECIAL   
 



03 
Calendari 



MILLORA DE L’EIX MADRID-BERLIN-PARIS 
CRONOGRAMA 



04 
Objectius del procés participatiu 



Objectius del debat ciutadà 

─ Comunicar i divulgar els treballs tècnics en relació a la redacció del projecte executiu, 

així com els espais i mecanismes que permetran la implicació del veïnat en la seva 

definició. 

 

─ Elaborar una diagnosi compartida amb els agents de l’àmbit que reculli les 

problemàtiques i punts forts actuals, per cadascun del àmbits de l’eix. 

 

─ Promoure un debat ciutadà que permeti incorporar la visió del veïnat en relació a les 

propostes tècniques plantejades. 

 

─ Facilitar el contrast i el recull d’informació i propostes per complementar els treballs 

tècnics. 

 

─ Facilitar el seguiment del projecte 

Procés participatiu per la reurbanització de l’Avinguda de Madrid 



05 
Metodologia 



Fases i aproximació temporal del procés participatiu 

Es preveu un procés de participació dividit en diversos moments o fases: 
 

a) Inici del procés: constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu Desembre 

2021 

 

b) Fase de diagnosi (gener-febrer 2022):  

- Passejades exploratòries de diagnosi. Es proposa la realització de dues passejades 

exploratòries amb uns recorreguts que vagin des dels extrems fins al centre, amb l’objectiu de 

recollir problemàtiques i punts forts de cada zona. 

- Entrevistes a diferents agents especialment implicats o amb incidència en relació als usos de 

l’espai públic de l’àmbit per recollir una primera diagnosi de l’àmbit (especial atenció a 

comerciants) (5 - 10 entrevistes).  

- Enquesta on-line amb l’objectiu de recollir problemàtiques i punts forts de l’àmbit. 

Procés participatiu per la reurbanització de l’Avinguda de Madrid 



Fases i aproximació temporal del procés participatiu 

c) Fase de debat (març 2022): 

Recollida de propostes: es proposa la realització d’una sessió que s’organitzarà amb tres 

grups de treball, una per cada tram diferenciat de l’eix a reurbanitzar, amb el doble objectiu 

de: 

- Presentar els primers treballs de diagnosi i idees de reurbanització de l’equip redactor. 

- Resoldre dubtes, aclariments i recollir propostes de millora per incloure al projecte 

executiu. 

 

d) Retorn: retorn del procés a la Comissió de Seguiment i presentació de la proposta final 

del projecte d’urbanització (en una sessió oberta o en el marc des Consells de Barri, si 

s’escau per terminis).  

Durant tot el procés es disposarà d’un espai decidim.barcelona pel procés participatiu. 

Procés participatiu per la reurbanització de l’Avinguda de Madrid 



Temàtiques i contingut de treball 

Tant en les accions de diagnosi com en les sessions de propostes es proposa treballar 

sobre els següents aspectes: 

 

- Espai públic: ampliació de voreres, augment del verd i mobiliari urbà. 

- Mobilitat: reducció dels carrils de circulació i incorporació del carril bici, carril bus i 

aparcament. 

- Serveis: contenidors, zones de càrrega i descàrrega, etc. 

 

 

 

Procés participatiu per la reurbanització de l’Avinguda de Madrid 



06 
La Comissió de Seguiment 



Procés participatiu per la reurbanització de l’Avinguda de Madrid 

Funcions de la Comissió de Seguiment: 

 

a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, suggerir les 

modificacions que consideri convenients. 

 

b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar millores. 

  

d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores.  

 

 

 

Membres de la Comissio de Seguiment: 

 

a) Teixit associatiu veïnal dels barris de La Maternitat-Sant Ramon, Sants-Badal, Les Corts i Sants. 

 

b) Altres col·lectius i/o entitats a l’entorn: diversitat funcional, perspectiva de gènere, etc. 

 

c) Agents d’activitat econòmica de l’entorn: associacions de comerciants 



Procés participatiu per la reurbanització de l’Avinguda de Madrid 

Membres de la Comissio de Seguiment: 

 

Associació de veïns Sants-Badal 

Centre Social de Sants 

Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de les 

Corts 

Assoc. Veïns i Comerciants El Racó de les Corts 

Assoc. Veïns Les Corts Sud 

Eix comercial Sants - les Corts 

Sants Establiments Units 

Associació Les Corts Comerç 08028 

Escola del Carme 

CEIP Escola Lavínia 

Escola Barcelona 

 

 

 

 

Escola Sopeña Barcelona 

CC Pere Quart 

Amics de la Bici 

Assoc. Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 

Taller Ocupacional Ariadna 

Casal Gent Gran Can Novell 

Taula de Dones 

Consell de Dones de Sants-Montjuïc 

Església Santa Tecla 

FAVB 

 



Gràcies per la vostra atenció! 

www.barcelona.cat 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/avingudamadrid 

 

http://www.barcelona.cat/
https://www.decidim.barcelona/processes/avingudamadrid
https://www.decidim.barcelona/processes/avingudamadrid

