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Divendres, 28 de novembre de 2008 
 
L'AJUNTAMENT REMODELA L'AVINGUDA MONTSERRAT, UNA DE LES MÉS 
LLARGES DE LA CIUTAT 
 
L'actuació, a cavall dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó, abasta una 
longitud d'1,5 kms, entre els carrers Secretari Coloma i Bisbal. 
 
L'actuació, a cavall dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó, abasta una longitud d'1,5 
kms, entre els carrers Secretari Coloma i BisbalL’Ajuntament de Barcelona posa en 
marxa aquest any la segona fase de les obres de remodelació de l’Avinguda Mare de 
Déu de Montserrat, en el tram comprés entre el carrer Secretari Coloma i el carrer 
Bisbal. Aquesta actuació és la continuació de la remodelació integral de la mateixa 
avinguda en el tram comprès entre el Passeig Maragall i la Ronda del Mig. 
 
L'objectiu d'aquesta reurbanització és la millora de l'espai públic i té un pressupost de 
més de 5,5 milions d'euros. El projecte suma una longitud d’uns 1.550 m, una 
superfície d’uns 34.000 m2 i comprèn: 
-    L’Avinguda Mare de Déu de Montserrat des del carrer Bisbal fins al carrer 
Secretari Coloma. 
-    El carrer Cartagena, entre Avinguda Mare de Déu de Montserrat i la Ronda 
Guinardó. 
-    El Passatge Redemptor, tractat com un carrer per a vianants amb accés per a 
vehicles i serveis. 
 
Dins del projecte s’inclou:   
 
-       Enderroc de paviments existents tant de voreres com de calçades i desmuntatge 
dels elements de mobiliari urbà. 
 
-       Afermats i pavimentació, incloent vorades i guals adaptats per a vianants i guals 
per a vehicles. 
 
-       Substitució de nous elements d’enllumenat públic. 
 
-       Reforç de la xarxa de drenatge existent afegint nous embornals. 
 
-       Soterrament d’aquells trams de les línies elèctriques que actualment són aèries. 
 
-       Implantació d’una nova xarxa d’aigua potable i xarxa contra incendis. Es farà per 
fases, de tal manera que no s’interrompi el subministrament als residents durant les 
obres. 
 
-       Nova senyalització i nous semàfors. 
 
-       Implantació de la nova xarxa de reg automàtica. 
 
-       Es plantaran 186 nous arbres de diferents espècies situats segons les 
característiques específiques dels tres carrers. 
 
-       Nou mobiliari urbà. 


