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Canovelles va ser i ha sigut una població d’acollida. Durant molts anys va rebre la 
immigració de la resta d’Espanya i en les últimes dècades més recents la d’altres continents. 
La seva població ha sigut majoritàriament de classe obrera. Degut a les tongades de 
immigració el seu creixement urbanístic no ha sigut el més adient per als veïns d’aquest 
municipi. Un creixement a tongades a vegades implica una urbanització ràpida i sense una 
planificació que tingui present els anys futurs, crear un pla de creixement urbanístic 
sostenible, racional i que cobreixi les necessitats de les persones que hi resideixen. 
El carrer Indústria és un clar exemple del comentat anteriorment. És una via que a pesar de 
ser una alineació pràcticament recta, degut a que les edificacions que s’han fet al llarg del 
temps no han estat alineades entre sí, han provocat unes voreres no uniformes, és a dir, no 
s’ha mantingut una amplada de vorera igual en tot el tram de carrer. Això, també a suposat 
una amplada de la calçada que presenta incoherències. Aquesta situació urbanística, 
suposa una mobilitat per als vianants deficient, presentant punts on la seva transitació no és 
la desitjada, inclús creant-se zones que posen en perill la seva seguretat i la dels vehicles 
que hi circulen. 
Aquest projecte neix a partir del raonament descrit. Els criteris de disseny han sigut marcats 
per l’estètica dels carrers de nova construcció del municipi. Així, es buscarà una uniformitat 
en l’estil d’urbanitzar, i en cap cas es buscarà crear una zona diferenciada de la resta de 
l’entramat viari existent. 
La principal actuació que s’haurà de dur a terme serà la d’homogeneïtzar les amplades de 
calçada i en lo possible la de les voreres. Aquesta acció serà viable per la calçada, però no 
ho serà per la vorera ja que les edificacions són les que marquen la seva l’alineació exterior. 
Aprofitant la remodelació i millora de la calçada i voreres, es projectarà una nova xarxa de 
recollida d’aigües pluvials; Aquesta anirà connectada a la xarxa de clavegueram unitari ja 
existent i que per les bones condicions actuals no es procedirà a la seva substitució, sinó 
que es mantindrà, això suposarà un estalvi econòmic en el cost de la remodelació de la via. 
En el subsòl de les voreres hi ha ubicades les xarxes de serveis d’aigua potable, electricitat, 
gas, telecomunicacions i enllumenat públic, totes es renovaran, i sobretot la xarxa d’aigua 
potable on hi ha trams que la canonada és de fibrociment, s’emprarà en la seva substitució 
canonades de fossa. La xarxa d’enllumenat públic exterior, serà projectada amb criteris de 
sostenibilitat, posant especial atenció a l’eficiència energètica. En quant a la part superficial 
de les voreres i per tant a l’apartat de jardineria i mobiliari urbà, es muntarà una xarxa de reg 
automàtic que regarà l’arbrat de nova plantació. Part de l’arbrat existent que hi ha a la zona 
de projecte mantindrà la mateixa ubicació. Pel que fa al mobiliari urbà, és reubicaran la 
cabina de telèfons, de l’ONCE, la marquesina de la parada del bus urbà i, és posaran bancs, 
cadires, jardineres i papereres noves en les zones d’estada projectades. Les voreres han 
estat projectades tenint present criteris de mobilitat i accessibilitat. La pavimentació està 
formada per diferents tipus de lloses depenent de la seva ubicació i funció, i paviment 
bituminós per la zona del carril bici. La vegetació escollida es caracteritza per la seva 
aclimatació al medi existent a la zona de projecte. 
La calçada que és pràcticament una alineació recta i amb un pendent pràcticament 
inapreciable, serà de paviment bituminós, si materialitzaran elevacions a les zones 
d’intersecció dels carrers. Aquestes elevacions ajudaran a disminuir la velocitat mitjana de 
circulació dels vehicles, implicant un augment de la seguretat dels vianants. Aquestes zones 
es crearan mitjançant una pavimentació feta de llambordes. 
La senyalització existent del carrer Indústria es retirarà i se’n ubicarà de nova, sent els 
carrers del Molí de la sal i de Sant Jordi que s’intersecten amb el carrer Indústria controlats 
mitjançant senyalització semafòrica, aplicant-hi la normativa vigent. 
Al llarg del període d’execució de l’obra, es durà a terme les activitats de control de qualitat, 
seguretat i salut, i es tindrà una especial cura de l’impacte mediambiental que puguin 
ocasionar les obres en tota la zona afectada per l’actuació. 


