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El nuevo y remodelado Passeig
de la Salzereda se llena de vida
El nuevo paseo es un espacio completamente
renovado para el disfrute ciudadano

Después de ganar un espacio natural envidiable,
el río Besòs y su Parque Fluvial, llegó el momento
de poner a punto la conexión del río con la remodelación del Passeig de la Salzereda. En septiembre de 2017 se sometió a consulta ciudadana cuál
de las dos opciones posibles era la más adecuada
y se impuso el modelo en que se mantiene el paseo y el parque junto a las fachadas.
A partir de la consulta se creó una comisión de seguimiento donde trabajaron vecinos y vecinas de la zona,
entidades, niños y niñas de la escuela Santa Coloma, y los
y las comerciantes. Fruto de todos estos esfuerzos y de la
actuación municipal, ya tenemos un nuevo bulevar lleno
de vida, un espacio de paseo, de estancia y de juego para
niñas y niños, un paseo que combina ocio y comercio. Un
nuevo Passeig de la Salzereda.
Un nuevo espacio donde se han renovado las aceras, el
alcantarillado, el mobiliario urbano, la iluminación, los
servicios de suministro de agua y electricidad, con el soterramiento de las antiguas líneas eléctricas, además de la
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Accesibilidad, movilidad y protección del medio
ambiente para una mayor calidad de ciudad

creación de nuevas zonas de estancia y de juegos infantiles,
y en donde se ha incorporado un nuevo tramo de carril bici.
Ahora, el paseo es totalmente accesible para personas con
discapacidad gracias a la desaparición de los antiguos escalones y la incorporación de otros elementos en la acera.
Esta profunda remodelación significa una mejora no sólo
de la estructura urbana sino también de la calidad de la
ciudad. Es una intervención necesaria para alcanzar el
carácter de centro urbano comercial y de calidad, entendiendo este eje en conjunto con el Passeig de Llorenç Serra
y la Av. de la Generalitat.
El proyecto se ha desarrollado con la voluntad de abrir el
espacio hacia el río, eliminando los desniveles y garantizando la total accesibilidad, reordenando parte de la
vegetación y consiguiendo la conexión visual con el río,
principalmente en la zona de circulación y acera, conservando la franja de árboles existente con ejemplares
de ‘falsos pimenteros’ entre la calzada y el paseo a fin de
mantener su carácter. Un renovado espacio lleno de vida
para el disfrute ciudadano.

Comencem el mes de setembre amb una gran notícia de ciutat: inaugurem el nou passeig de la Salzereda, una de les
vies històriques de connexió amb el riu Besòs que hem transformat en un bulevard de quasi 20.000 m2 accessible, verd
i ple de vida! Hem dissenyat i executat el projecte que ha escollit la ciutadania —entre les dues propostes que vam
presentar— i alhora respon a l'important consens mantingut amb el sector de la restauració per, en definitiva, sumar
voluntats i materialitzar el passeig que necessita Santa Coloma.
És indubtable que el desenvolupament urbanístic de les ciutats ha de basar-se en un model compatible amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquest urbanisme ha
d'interconnectar elements com la inclusió, l'economia i la protecció del medi ambient. I en el nou passeig de la Salzereda conflueixen tots aquests aspectes. Per començar, hem creat un ampli espai per al passeig i el gaudi de totes les
persones, que ofereix fins a cinc noves zones amb jocs infantils i biosaludables; hem augmentat la zona verda fins a
crear 2.300 m2 de nous espais verds i alhora hem posat l'accent en la mobilitat sostenible amb la creació de 700 metres
de nou carril bici metropolità. L'accessibilitat i la mobilitat de les persones i la protecció del medi ambient han estat
prioritats indiscutibles a l'hora de redefinir el passeig, pensant especialment en la ciutadania amb la mobilitat reduïda,
les famílies i persones amb cotxets i/o cadires de rodes.
En el projecte que ha vist la llum hem donat resposta a les necessitats del sector de la restauració. Perquè volem que el
nou passeig esdevingui una prolongació del Centre Comercial de Santa Coloma, que sigui un pols d'atracció a partir
d'una oferta gastronòmica moderna, diversa i de qualitat, amb totes les comoditats de l'espai. Vull destacar el pla
d'ajuts i mesures per a la renovació de les terrasses posats en marxa i alhora hem conciliat l'activitat econòmica amb el
descans veïnal. Ara a gaudir de la Salzereda amb civisme i bona convivència! Compto amb vosaltres!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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Dinamitzem el passeig,
dinamitzem la ciutat

Consensuat amb el sector
de la restauració
La nova realitat del sector al passeig és fruit del consens amb els directament
implicats, els restauradors i restauradores. L’objectiu: la dinamització i modernització de l’activitat gastronòmica. L’Ajuntament ha desenvolupat un pla de mesures de formació i ajuts per fomentar la renovació de les terrasses del Passeig de
la Salzereda per tal que esdevinguin un espai de qualitat, i que alhora es puguin
conciliar els interessos de l’activitat econòmica i el dret al descans del veïnat.
La concentració dels elements de servei al públic i l’aplicació d’uns criteris
d’austeritat en el llenguatge dels elements de mobiliari, il·luminació i el mateix paviment han estat les premisses de la urbanització. D’aquesta manera es vol seguir
potenciant la prolongació del Centre Comercial de Santa Coloma gràcies a una
actuació unitària.

A l’hora de desenvolupar
el projecte del nou
Passeig de la Salzereda
els eixos prioritaris han
estat la dinamització de
la ciutat, del comerç i
de l’activitat econòmica,
així com la dels espais
de lleure i trobada
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Una ciutat saludable,
sostenible i connectada

Més verd,
més biodiversitat

Amb un nou carril bici tocant la vorera del costat riu, s’ha portat a terme la
creació d’una xarxa de vianants i carril bici integrada amb els municipis veïns,
així com l’ampliació i millora de la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes
amb la continuació del carril de la Bicivia metropolitana 8, via ciclable metropolitana que ha d’unir, pel marge esquerre del riu Besòs, la platja de Sant Adrià
del Besòs amb Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, promovent la
mobilitat sostenible i activa, avançant en la lluita contra la contaminació
atmosfèrica i incidint en la millora de la salut pública i de la qualitat de vida
urbana i metropolitana.

L’objectiu principal és incrementar la presència de vegetació sana, adaptada i
segura. Hem apostat per garantir el verd de qualitat a la ciutat de Santa Coloma,
prioritzant la viabilitat futura dels elements vegetals, amb l’arbrat i els parterres
drenants enjardinats com a màxims representants d’espais de biodiversitat i respectuosos amb els cicles naturals, amb herbàcies i arbustives amb flor que compleixen
la funció d’infiltrar l’aigua que recull el paviment millorant el tractament paisatgístic de tota la zona. Els antics 800m2 de parterres elevats s’han transformat ara en
2750m2 de zona enjardinada actual. Així, es garanteix el futur dels arbres i dels
ecosistemes, fonamentals per la qualitat de vida a la ciutat. A petició dels veïns i
veïnes s’han conservat arbres de valor sentimental per a la seva replantació.

Un servei essencial per a la ciutadania és la nova il·luminació de l’espai públic
amb l’objectiu de proporcionar la màxima visibilitat pel normal funcionament
de les activitats, alhora que garanteix la seguretat i confort ciutadà amb la
màxima eficàcia i eficiència possible, sent respectuós amb el medi natural que
l’envolta.
El nou mobiliari urbà, en especial les 5 noves àrees de jocs infantils i biosaludables, aprofiten els espais i àmbits escolars del passeig, que acullen una escola i una llar d’infants. La unificació de solucions i materials dona lloc a generar
un espai de relació i activitat humana més enllà del fet de desplaçar-se.

Curosos amb el medi ambient, s’incorporen al projecte accions adreçades a
incrementar la presència d’aus, com ara la col·locació de caixes niu als arbres, la
instal·lació de postes de nidificació o la creació de l’arbre dels ocells. Un dels aspectes més interessants serà la presència de diferents hotels d’insectes que, entre
d’altres, reduiran la necessitat de plaguicides, incrementaran la biodiversitat i que,
de fet, esdevenen un valuós recurs educatiu.
Paral·lelament s’han elaborat uns panells informatius que permetran la difusió dels valors mediambientals i de la recuperació de la biodiversitat urbana amb caràcter general.

Tot el projecte de remodelació del nou Passeig de la Salzereda s’ha portat a terme, a més, complint amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins les metes fixades per l'Agenda 2030 de Nacions Unides.
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Gracias a la selección del
Proyecto EDUSI presentado por
el consistorio colomense, se ha
garantizado la llegada de fondos
europeos FEDER para poner en
marcha esta remodelación. Así,
la financiación ha ido a cargo de
la Unión Europea y del propio
Ayuntamiento. Por otro lado, se
ha ejecutado el nuevo tramo de
carril bici con la ayuda del Àrea
Metropolitana de Barcelona

Salzereda
en cifras

19.965 m2 de nuevo paseo
7.900 m2 de aceras, zonas de estancia
tranquila, paseo y terrazas
2.300 m2 de zona verde
500 m2 de juegos infantiles
en 5 nuevas zonas de juego
700 m de nuevo carril bici metropolitano

INVERSIÓN TOTAL
5.364.271,27 €
FINANCIACIÓN
48% > Unión Europea

2 carriles de aparcamiento,
137 plazas de coche y 37 de moto
205 árboles (50 conservados,
entre ellos los falsos pimenteros)

26% > Ajuntament
de Santa Coloma

154 farolas

26% > Àrea
Metropolitana
de Barcelona (AMB)

100 unidades de bancos y sillas
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