
Fer un barri amable passa per fer uns eixos 

cuidats i agradables, que tinguin en compte 

l’accessibilitat i la facilitat  per al seu passeig i 

amb una oferta de comerç, serveis i petits tallers 

que li donin sentit.   

Per això s’estableixen una sèrie d’eixos de 

preferència per a vianants que haurien de tenir 

certes característiques:  

Eix: Ptge Llívia – C.  Xiprer – C. Torre Vélez. 

Connectant la Pl. del Guinardó fins al C. de Sant 

Quintí i en un futur entrar a l’interior dels jardins 

de l’Hospital per poder accedir fins al Carrer 

Cartagena, al Baix Guinardó, passant pel Mercat, 

el CAP i la Torre Garcini. 

Aquest és un dels pocs eixos al nostre barri que 

té uns pendents mínims. Per això, i per connectar 

llocs emblemàtics, creiem que és el més adient 

per  a remodelar i donar vida al Guinardó.  

Tanmateix, ara per ara, només presentem varis 

trams dins del PRESSUPOSTOS PARTICIPATS. 

Més endavant caldrà continuar. 

El carrer de la Garrotxa és el tram més ben 

conservat de l'antiga carretera d'Horta i cal 

potenciar-lo, tant com a carrer preferent de 

vianants com activar el seu paisatge.  

 

EIXOS VIARIS A REMODELAR AL 
GUINARDÓ 

1 

2 

3 



Actuació 1:  Passatge Llívia, des de la Ronda del Guinardó fins el C. de l’Oblit. 

Superfície 1.060 m2. 

Pendent: 4,40 % 

Longitud 106 m. 

Ample: 10 m  

Ample voreres : 1,80 

No hi ha pals d’instal·lacions 

Preu : 268 €/m2 

Cost: 284.573 € 

 

Aspectes més importants 

a treballar: 

Que sigui un carrer més 

comercial.  

Un sol carril de circulació. 

Voreres tan amples com 

puguin ser.  

Planer i amb pendent 

adequada a les voreres 

perquè no hi quedi aigua 

entollada. 



Actuació 2:  Carrer de la Garrotxa (entre Dr. Valls i Rubió i Ors) 

Superfície 1.550 m2. 

Pendent: 1,12 % 

Longitud 155 m. 

Ample: 10 m  

Ample voreres :  Entre 1,6 i 1,8 m 

banda muntanya. Banda mar superior 

a 2 m.  

Hi ha pals d’instal·lacions 

Preu : 268 €/m2 

Cost: 416.120 € 
 

Aspectes més importants a 

treballar: 

Que sigui un carrer més Comercial.  

Un sol carril de circulació. 

Voreres tan amples com puguin ser.  

Treure pals, fils i entrebancs 

Pendent adequada a les voreres 

perquè no hi quedi aigua entollada. 

Estudiar 1 carril parcial per a  

possible càrrega i descàrrega entre 

Dr. Valls i Pare Roldós 



Actuació 3:  Carrer de la Garrotxa (entre Art i Rambla Muntanya) 

Superfície 544 m2. 

Pendent: 2,03 % 

Longitud 64 m. 

Ample: 8,50 m  

Ample voreres : irregular al voltant 

dels 2 m 

Hi ha pals d’instal·lacions 

Preu : 268 €/m2 

Cost: 146.045 € 

 

Aspectes més importants a 

treballar: 

Que sigui un carrer més comercial.  

Un sol carril de circulació. 

Voreres tan amples com puguin ser.  

Treure pals, fils i entrebancs 

Planer i amb pendent adequada a les 

voreres perquè no hi quedi aigua 

entollada. 

 



RESUM DEL COST ESTIMAT DE LES 3 ACTUACIONS 

Actuació 1:  Passatge Llívia, des de la Ronda del Guinardó 

fins el c. de l’Oblit. 

 

Actuació 2:  Carrer de la Garrotxa (entre Dr. Valls i Rubió i 

Ors. 

 

Actuació 3:  Carrer de la Garrotxa (entre Art i Rambla 
Muntanya. 
 
 

 
 

COST  
 
284.573 € 
 
 
416.120 €  
 
 
146.045 € 
 
TOTAL: 
846.738 € 
 
 


