
 
Propostes  per al nou Passeig 

• Cal tractar l’àmbit com una successió d’espais amb tractament divers, però amb una visió unificada: 
Rambla / Plaça Dr. Robert / Racó Campanar – Plaça Pedregar / Zona transició / Plaça Major / 
Passeig de Manresa / Plaça de l’Àngel / Via Massagué. 

• Proposta vialitat Rambla /Alfons XIII <> Plaça Marcet amb un únic carril (aquest carril podria 
funcionar només de baixada o en ambdós sentits amb “apartadors” per facilitar el creuament). 

• Una sola parada de bus en tot l'àmbit. 

 

 

Fase 1: Passeig Manresa – Plaça de l’Àngel: 

Plaça de l’Àngel:  

• Donar més importància a la presència de l’arbrat, sense jocs infantils, i amb la presència d’un 
element simbòlic (escultura, font,...). 

• Replantejar cotes del paviment, per tal donar més rellevància a la plaça i major comoditat a l’estada 
(terrasses, bancs, etc), anivellant-la a la cota del passeig Manresa i deixant uns graons per seure 
davant dels carrers Salut i Fortuny, i amb rampa a la cara sud al costat de l'antiga botiga Caliope. 

• Possibilitat de col·locar la parada de taxis i espai per a càrrega i descàrrega eliminant un carril de 
circulació. 

 
Passeig Manresa:  

• Un únic carril de circulació, que en el tram entre el carrer les Valls i el final del forat de la sortida de 
l’aparcament fos a un únic nivell i la resta segregat en alçada de la vorera Est (seguint criteri de la 
Rambla). Es tractaria de marcar l’entrada a l’àmbit des del carrer Les Valls amb un canvi de nivell.  

• Paviment com el de l’àrea central sense color vermell (ja que no sabem el paviment de la resta del 
Passeig, si més no lligarà amb l’actual).  

• Trasllat de la parada d’autobús al Passeig, propera a l’accés a FGC, en el marc de la pèrgola-edifici 
buit...  

• Si no es posa la parada de taxi a la Plaça de l'Àngel, es pot mantenir la proposta inicial al Passeig 
Manresa. 

• Tractament de millora de les marquesines associades a les façanes. 
 

 

Fase 2: Resta àmbit 

Circulació:  

• Un únic carril de circulació de baixada, o bé dos sentits amb encreuaments, a desnivell de la resta de 
paviment per evitar inseguretat. 

 

Plaça Major.  

• Espai central amb paviment diferenciat (sauló) amb un element singular (per exemple, font 
monumental idea Albert Roig). Prioritzar mantenir aquest espai el màxim de lliure  

 



Antigues Peixateries: 

• Ubicar a les antigues Peixateries una construcció lleugera i diàfana (pòrtic, plaça porxada,...) com 
element emblemàtic que doni caràcter i qualitat a l’espai. Emfatitzada amb vegetació (proposta Joan 
Vila Puig) que ubiqui els accessos a FGC i a l’aparcament, serveis, quiosc, parada bus, zona d’estada, 
etc. Obrir un concurs específic per al seu disseny. 

 
Racó del Campanar  

• Configurar un espai arbrat mantenint la cota elevada preexistent fins ara. Suggerir pas transversal 
envers Plaça del Pedregar.  

• Cal estudiar el node entre plaça Dr. Robert/Racó/Passeig, valorant la necessitat d'accentuar el canvi 
de cota (graons) i/o de situar algun element de referència. 

• Recuperar algun àmbit amb paviment de llamborda. 
 
Plaça Doctor Robert:  

• Mantenir al màxim la urbanització actual. 
 
Rambla: 

• Estudiar avantatges i inconvenients de possibilitar la utilització del carril de circulació sobrant al 
primer tram de la Rambla com a càrrega i descàrrega. 

 
A més 
- Considerar la recuperació d'elements de memòria de l'aigua i preveure tractaments ambientals 
 sostenibles (reutilització aigua, elements vegetals autòctons,...). 

- Eliminar la sortida de l'aparcament soterrat del carrer del Sol en el cas que es puguin connectar els 
 dos aparcaments.  

- Pla millora arquitectònica a través de la rehabilitació façanes 

- Euterpe: gestionar l’ús temporal amb obertura al públic com a plaça provisional, espai cultural 
 (música, cine aire lliure,...), jocs infantils ... 

- Vapor Turull: contemplar el futur desenvolupament del sector . 

- Comerç: afavorir la qualitat del comerç, estimular especialització cultural,... 

 
 

Entesa per Sabadell 
12.11.2012 

 

 
 

 

 


