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Planejament i previsions 

Xarxa viària

1- Modificacions carrer Maria Girona

El carrer Mª Girona s’amplia, adquirint part de la parcel.la d’actua-

ció. També preveu dotar-la de més continuïtat un cop desplaçada 

l’estació de ferrocarrils.

2- Nous vials de trànsit invers

El carrer entre la plaça de l’ajuntament i la parcel.la d’actuació està 

previst que es converteixi en un carrer de trànsit invers, de manera 

que es permeabilitzi la connectivitat entre les dues zones. 

3- Arranjament carrer escanilla i agramunt

Es planeja arranjar l’alineació de façana del carrer escanilla i agra-

mut, modificant alhora l’amplada del carrer escanilla per augmen-

tar-la i adequar el seu ús com a carrer perimetral de l’equipament.

Espais lliures públics

4- Creació de parc urbà amb verd privat protegit

Es preveu alliberar l’espai privat i crear un parc urbà amb vistes al 

parc fluvial.

5- Connecció amb nou Parc fluvial del Llobregat

Està previst crear un circuit de parcs perimetrals al nucli urbà que 

alhora es connecti amb el parc fluvial. 

Equipaments i dotacions

6- Equipament històric = node cultural

El planejament té la intenció de convertir el centre històric en un 

node cultural per atreure la població.

Teixit urbà privat

7- Manteniment teixit nucli històric - Profunditat edificable

Es regularitzen les edificacions del teixit històric. Les parcel.les pri-

vades del sur de la parcel.la, s’expropien parcialment fins adequar-

se a la profunditat edificable, però se les dota de més edificabilitat 

per compensar l’expropiació.
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