
ACTA REUNIÓ SEGUIMENT PACIFIQUEM ELS ENTORNS DE
L’ESCOLA PERE IV I DE L’INSTITUT QUATRE CANTONS

24/05/2022

Assistents:
Ramón M. Altisent (AMPA Pere IV)
Sergi (AMPA Pere IV)
Raquel Calvo (Protegim escoles - Estratègia)
Andrea Ballbé - Protegim escoles
Adriana Mazzara - Estratègia
Diana Vovelle (Dte)
Juan Carlos Altamirano - Dte
Sandra - Cap d’estudis Institut 4 cantons
Francine Ramil - AMPA Pere IV (?)
Anna Fabregat - BIMSA
Cesar Ochoa
Òscar Magrinyà - Arquitecte redactor
Alicia Mullor - Participació Sant Martí

O.D:
1. Benvinguda i presentació
2. Presentació de l’Avantprojecte
3. Dubtes i Aclariments
4. Aportacions
5. Següents pasos

2.
Camí Antic de València:
Hi haurà 3 arbres a cada parterre. Els parterres s’han col·locat a les zones lliures de
cablejat/altres serveis. On no hi poden anar parterres es posarà mobiliari per crear espais
amables. Cal deixar espai de pas per als vehicles d’emergència.
Les pilones actuals i valla es treuran i es col·locarà una pilona a l’extrem per tallar el tràfic.
Es manté el gual.

Carrer Bilbao:
Es desplaça la parada de bus.
Es protegeix l’entrada amb mobiliari.
Es baixen les bicicletes a la calçada per guanyar més espai de vorera: 4,40m serà l’amplada
total de pas.
Es manté el gual, aparcament de motos, contenidors, parada de bus, plataforma de formigó
que amplia la vorera.
Cal posar una reixa al darrere de les jardineres i una plataforma per acumular gent:



4.
Es demana afegir il·luminació
Es demanen uns bancs al Carrer Bilbao a prop de la parada de bus.

5.
Queda per aclarir si és possible afegir el braç per a vianants dels fanals, donat que la
il·luminació actual és pobra. El redactor s’encarrega de fer aquesta consulta.
Avui s’enviarà la proposta tal i com està ara a tot l’equip promotor. Es donaran uns dies per
recollir comentaris (fins dilluns que ve) i es començarà a treballar en el projecte Executiu.
A principis de Juliol farem una trobada per presentar el Projecte Executiu
Projecte executiu: es tancaria passat l’agost
Obres: FEBRER-MAIG 2023
Acordem fer proposta a la Comissió de Seguiment del CB de Poblenou per a incloure un
punt a l’O.D. i fer una actualització de l’estat del Projecte.

Antecedents:
● Pel que fa al carrer de Bilbao, en concret, plantegem ampliar-ne la zona de vianants

eliminant les places d’aparcament de vehicles que hi ha actualment.
● Construir-hi una zona d’estada amb bancs, jardineres i elements de protecció, i

mantenir-hi la parada d’autobús.
● Quant al Camí Antic de València, contemplem fer-hi una zona de vianants, ampliar-hi

el nombre de places d’estacionament de bicicletes, introduir-hi una zona verda i
millorar-ne l’enllumenat.

● Aquestes mesures comportaran una millora de l’espai d’entrada i de sortida dels
centres educatius i una reducció de la contaminació dels voltants. També impulsaran
l’ús de la bicicleta i permetran aconseguir una zona més amable per als veïns i
veïnes del barri i dels voltants del Centre Cívic Can Felipa.




