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Els dos projectes es van inciciar amb un procés de participació ciutadana. Veïns, comerciants
i els principals usuaris de cada un d’aquests dos espais públics van començar, en paral·lel, els
dos processos per definir els criteris de cadascuna de les remodelacions. Una primera fase
d’aquest procés va ser d’informació, debat i elaboració de propostes, que es va fer a finals del
2009, i una segona fase de retorn i debat de la proposta elaborada pels serveis tècnics
municipals seguint els criteris expressats per la ciutadania en la primera fase, que es va fer a
finals de febrer del 2010. En els dos projectes es van haver de fer compatible requeriments
diversos: des de generar espais de repòs i arbrat fins a assegurar la celebració d’actes festius
com el correfoc.

Els dos projectes han comptat amb finançament del pla de Barris de la Generalitat. El pla de
Barris hi ha aportat el 50% de l’import de les actuacions, mentre que l’Ajuntament i els veïns hi
han aportat el 50% restant.

Plaça del Carme i passatge Amics
L’actuació de la plaça del Carme ha inclòs la renovació del passatge dels Amics i la del tram
del carrer del Carme que enllaça amb el carrer del Pedregar. Les obres a la plaça ha permès
d’ordenar l’espai d’ampliació de la plaça procedent de l’enderroc d’una finca fet fa uns 25 anys.

Un dels objectius del projecte ha estat reduir la separació física i visual entre la part alta i la
baixa de la plaça del Carme. Això s’ha aconseguit redefinint la geometria del mur –canviant-ne
el traçat i donant-li un forma de talús-, afegint-hi un nou tram esgraonat i suavitzant els punts
amb canvis de pendent sobtat (especialment a l’extrem del mur preexistent).

El segon aspecte destacat de l’actuació és l’ordenació, amb arbrat, de la zona de la plaça
amb un pendent més fort que correspon a l’espai deixat pel darrer enderroc d’edificacions.
Aquesta zona situada a la part nord de la plaça, amb un paviment que adopta una lleugera
forma de turonet, permet obtenir un lloc arbrat on seure al sol, a l’hivern, i a l’ombra a l’estiu.

L’actuació, d’una superfície de 1407 m2, ha tingut un pressupost de 455.000 euros. El nou
espai compta amb 6 nous arbres: 5 Acer saccharinum de diferents peusi 1 Populus simonii.
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Plaça Montserrat i carrer Campanes
El projecte de remodelació i ampliació de la plaça Montserrat ha inclòs també la renovació del
carrer Campanes i d’un tram del carrer Arbonés.

La plaça Montserrat, gràcies a la compra i enderroc de les finques per a la implantació del
nou palau de justícia, ha incrementat notablement la seva superfície i ha establert unes noves
relacions visuals amb l’espai del riu i amb la zona de la torre de Santa Caterina.

L’actuació de la plaça Montserrat i el carrer Campanes completa la millora de la urbanització
dels espais públics de la vora sud del Nucli antic. El conjunt d’actuacions al llarg de la façana
sud han permès de convertir en espai públic la vora de la ciutat tot generant una balconada
urbana sobre el riu Cardener. La passera de la via de Sant Ignasi, el nou traçat del camí dels
Corrals, la plaça de la Reforma i la plaça Montserrat conformen un nou recorregut en
continuïtat, inèdit fins ara, constituït per un conjunt de nous espais públics que s’aboquen sobre
el Cardener.

L’ordenació de la plaça Montserrat es basa en la formalització de tres àrees densament
arbrades (amb arbres de fulla caduca) que han d’esdevenir els llocs de repòs on seure: a
l’ombra a l’estiu i al sol a l’hivern. La disposició de les àrees arbrades deixa lliure les visuals cap
a la basílica de la Seu que es generen per la nova disposició de l’edificació plantejada pel
planejament urbanístic. Les àrees arbrades se situen a l’antiga plaça Montserrat, a tocar del
carrer dels Llops i a l’inici del carrer Campanes a tocar de la muralla medieval. Aquesta darrera
àrea arbrada conté una configuració en grada a tocar de la muralla que ha de permetre seure
tenint vistes cap als espais del riu Cardener i de Santa Caterina.

La topografia de la pavimentació general del conjunt de la plaça i la disposició dels paviments
i enllumenat s’ha fixat reforçant les directrius de les visuals cap a la basílica de la Seu. La
disposició de pilones extraïbles permetrà de retirar-les per a la celebració d’actes festius com el
correfoc.

El conjunt de l’actuació, d’una superfície de 2.600 m2, ha tingut un pressupost de 920.000
euros. El nou espai compta amb 34 nous arbres: 34 Acer platanoide columnare.
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