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Bones pràctiques

ACTUALITAT

El carrer Madriguera ja es troba
connectat amb la Via de Bàrcino
Aquest mes de febrer han ﬁnalitzat les obres

àmplies i afegint més mobiliari urbà, nou arbrat i SUDS

d’urbanització del carrer Madriguera que, ﬁns ara, havia

(Sistemes de Drenatge Sostenible). Tota l’obra ha

estat un cul-de-sac. Així doncs, s’ha obert al trànsit i ha

suposat una millora de 731 m2 de superfície, perseguint

generat una nova mobilitat de sortida de vehicles,

l’objectiu de seguir millorant la qualitat de l’espai urbà de

afavorint la circulació d’aquesta zona del barri de Trinitat

la zona.

Vella.

A més, al llarg de 2022 es col·locarà un faristol metàl·lic

I és que la Via de Bàrcino, on desemboca el carrer

que, a través de textos i imatges, servirà per recuperar la

Madriguera, funciona com a vial perimetral del barri i es

memòria històrica del Rec Comtal.

connecta amb la Ronda de Dalt i l’Avinguda Meridiana,

Aquesta obra ha tingut un cost total de 760.000 €,

fent d’aquesta obra ja acabada, un nou enllaç del barri

coﬁnançada amb el fons europeu de desenvolupament

amb les principals vies de la ciutat.

regional FEDER en el marc de l’EDUSI Eix Besòs,

L’obra, impulsada per l’Institut Municipal d’Urbanisme

aportant-ne el 50% del cost total.

(IMU), no només ha servit per millorar la circulació i
ﬂuïdesa dels vehicles, sinó també s’ha aproﬁtat per
realitzar millores urbanístiques tant de l’entorn del

OT6 - LÍNIA D’ACTUACIÓ 8:

carrer Madriguera com de la franja situada entre la

LA MEMÒRIA DE L’AIGUA

Ronda de Dalt i la Via de Bàrcino, fent les voreres més

CONEIX MÉS SOBRE EL PROJECTE EDUSI

Els objectius temàtics i les línies
d’actuació
MILLORAR L’ÚS I LA QUALITAT DE LES
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES
COMUNICACIONS I L’ACCÉS A LES MATEIXES (OT2)
Foment de la tecnologia (LA 02): Millora de la
tecnologia digital en activitats vinculades amb el
desenvolupament econòmic dirigit a empreses amb
dèﬁcits de coneixement tecnològic que redueixen la
seva competitivitat i als diferents col·lectius
contemplats en risc d’exclusió social.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

htps:/ajuntment.barcelona.ct/instu rbanisme/ca tuacions/urbanitzc%C3 B htps:/ajuntme.barclon.at/brcelonaibrs/cnotia/el-rcomtal-10 nys-dhitora2_435 #.Yh3AOjMKB htps:/ajunmet.barclon t/isurbanisme/c otiamdrguea-jqdoneat-cplvia-debrcno_135468
PÀGINA WEB

Actuacions
d’urbanització de
l’IMU

VÍDEO

PROJECTE

El Rec Comtal

Notícia de l’IMU
sobre Trinitat
Madriguera

Per a més informació consulteu

https:edusi.barcelona
//www.edusi.barcelona/ca/

