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El projecte



El carrer del Doctor Reig és el principal carrer comercial de
Viladecans. Aquí es concentra bona part del comerç de proximitat de
la ciutat. Coneixedor d’aquesta realitat, l’any 1998 l’Ajuntament va
iniciar un procés per transformar-lo en zona per a vianants que, en
diferents fases, ha arribat fins a avui. L’objectiu és convertir el carrer
del Doctor Reig en la “rambla de l’Eixample”, un espai de gairebé 900
metres de longitud que ha generat, amb la implicació de veïns,
entitats i comerciants, un veritable centre comercial urbà a cel obert,
molt dinàmic, divers i ple de vida.

Antecedents:



L’objectiu de les obres és la reforma del carrer del Doctor Reig en el tram
comprès entre els carrers de Carles Altés i de Salvador Baroné. En total
s’actuarà sobre uns 150 metres de longitud, i un 1.500 m2 de superfície. Un
cop finalitzades les obres s’haurà culminat la reforma i millora integral del
carrer del Doctor Reig, des de l’Avinguda de la Roureda fins a la Plaça de les
Palmeres.
.

Objectiu dels treballs:
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Aspectes sobre els què es treballarà:

 Serveis urbans: renovació de clavegueram i nova xarxa de recollida d’aigües
pluvials; soterrament de xarxes elèctriques i renovació de xarxa de gas
natural; nou enllumenat amb tecnologia LED i pre-instal·lació de fibra òptica.

 Paviments: el carrer passarà a ser de prioritat invertida per a vianants i les
voreres estaran a la mateixa alçada que la calçada. Es podrà circular a 10
km/h, amb accés restringit a vehicles autoritzats i veïns.

 Mobiliari: s'instal·larà mobiliari urbà, com ara bancs i papereres, en aquells
punts on l’espai ho permeti, i allunyats de les façanes.

 Arbrat: es plantaran arbres en filera, seguint la idea dels trams ja renovats.
Les espècies previstes seran arbres de desenvolupament petit per tal de no
envair les façanes, com la fotínia i els hibiscos, i les palmeres que es
disposaran a les cruïlles.

Descripció de la intervenció:
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La durada de les obres serà d’uns 8 mesos, iniciant-se al juny de
2018.

Inici de les obres i durada de la intervenció:
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El projecte

Pressupost total:

El pressupost per a la realització d’aquests treballs serà de
341.358,23 €.



La Comunicació



Objectius de la comunicació

 Informar a la ciutadania en general, i en especial als veïns i
comerciants afectats, de l’objecte de les obres coordinant
l’emissió de missatges per part de tots els agents implicats.

 Minimitzar les molèsties ocasionades per les obres
necessàries, planificant la comunicació de les mateixes.
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La Comunicació

Públics a qui es dirigeix:

 Ciutadania que viu a l’entorn de les obres.

 Comerciants que tenen establiments a l’entorn de les obres.

 Ciutadania viladecanenca en general.



La Comunicació

Accions de comunicació:

Senyalètica:

El cartell promocional d’obra queda fora d’aquest pla de comunicació.
L’adjudicatari de les obres d’urbanització assumirà la producció i
instal·lació del cartell seguint indicacions i criteris municipals
(dimensions, disseny, imatge i ubicació). Es fixa partida
pressupostària al plec de condicions tècniques del projecte.

Elements i canals de difusió:

 Informació als mitjans municipals (viladecans.cat, Revista de
Viladecans): redacció i difusió d’una notícia per informar sobre les
mesures contemplades en el projecte

 Xarxes socials: Facebook, Twitter, canal Youtube



La Comunicació

Accions de comunicació:

Oficina d’informació:

Per gestionar la informació relacionada amb l’obra, així com l’atenció
a la ciutadania davant les possibles incidències, s’habilitarà un punt
d’informació a l’Oficina del Districte II, ubicada al Casal de la
Montserratina (plaça de la Constitució), i s’habilitarà un telèfon de
consultes: 93 647 03 62.



Cronograma d’accions de comunicació
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El pressupost



Import total comunicació 6.827,16 € + IVA 

Fase (inici obra) → 25%  (1.706,79 €), 
Fase (Finalització obra) → 75% (5.120,37 €)
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Moltes gràcies!

Carrer Santiago Rusiñol Prats, 8 – 08840 Viladecans, Barcelona

Telèfon: 93 637 95 03


