
JORNADA VIRTUAL
El nou Polígon Santa Maria,
el polígon que volem

Que comptarà amb la presència de:

• MÒNICA SEMPERE, Segona tinenta d’Alcaldia. 
Regidora de Territori i Medi Ambient, Promoció
econòmica, Comerç i Ocupació.

• LORENA LOPEZ, Cap de la secció d'Espai Públic i
Sostenibilitat de l’Àrea de Territori i Medi Ambient

• MARTÍ PUIG, President Asempiab, l’associació
empresarial Polígon Santa Maria

Conduïrà la Jornada: Isabel Baños, Directora Nodus Barberà
DATA: Dimecres, 9 de juny 2021

HORARI: de 9.30h a 10:30h

LLOC: Sessió en directe online
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El nostre Polígon Santa Maria…
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AVUI… aparquem o invaïm?
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AVUI… i si invaïm com queden les 
voreres?



El Polígon Santa Maria que volem nodusbarbera.cat

AVUI… s’entenen les rotondes? 
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AVUI… qui voldria venir a treballar aquí?

Quina imatge donem? 

https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/953958-mujer-de-negocios-huyendo-de-covid-19
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Treballem plegats…

GESTOR/A DE POLIGONS... 
Generan complicitats, 
Atenent les vostres necessitats



LORENA LOPEZ, Cap de la secció d'Espai Públic i Sostenibilitat

Àrea de Territori i Medi Ambient

PROJECTE RENOVACIÓ
Gener – Desembre 2021
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PROJECTE RENOVACIÓ. Projectat

Principals actuacions:

• Demolició i moviment de terres 
• Remodelació dels serveis de clavegueram, de reg, 

d’enllumenat públic i de telecomunicacions. 
• Pavimentació 
• Senyalització i mobiliari urbà 

Juny – Desembre 2021
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PROJECTE RENOVACIÓ. 
Remodelació dels serveis de clavegueram i aigua 

potable
MARÇ - JUNY 2021

Principals actuacions:

+ Nou col·lector d'aigües residuals als carrers Edison 
(entre N150 i C/ Marconi) i Watt (entre C/ Edison i 
C/Watt, 18)
+ Renovació de la xarxa d'aigua potable a la Ronda 
Santa Maria, carrer Edison, carrer Watt i carrer Marie 
Curie
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PROJECTE RENOVACIÓ. 
• Substitució de les actuals llumeneres per noves de leds, més  eficients 

energèticament, a la Ronda Santa Maria i als carrers Watt, Marconi, Edison, Marie 
Curie i Arquímedes.

• Canalització de telecomunicacions a la Ronda Santa Maria (costat est).
• Noves papareres metàl·liques circulars.

• Arranjament de les voreres als vials interiors del polígon industrial:
• Disposició de nous guals per vianants  i substitució dels actuals per vehicles i 

substitució del panot de les voreres als carrers Watt i Edison.
• Renovació integral de la vorera nord del carrer Marie Curie (entre C/ Watt i la 

N150).
• Reurbanització del costat est de la Ronda Santa Maria. Nova secció amb 3,8m de 

carril, 5m d'estacionament en semi-bateria i amplada de vorera variable de 
2,70m aprox.

• Carril bici. Itinerari compartit amb vianants pel passeig central de Ronda Santa Maria i 
arranjament del creuament amb el C/ Arquímedes i Ronda Sud per connectar amb el 
carril de Ronda Unió.

• Asfaltat. Renovació de la capa de rodadura dels carrers Watt, Edison (entre N-150 i C/ 
Watt) i Ronda Santa Maria (costat est).
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• Demolició total paviment, reconstrucció vorera que serà de 2,7m
• Pre instal•lació per a xarxa de telecomunicacions 
• Aparcament en semibateria per augmentar places i evitar fer-ho sobre la vorera dins el polígon 

sector A 
Costat Est

• Prioritzar passeig dels vianants i el pas ciclistes: 
• Arranjament paviment actual i allargar el passeig per l’extrem sud, eliminant l‘aparcament en 

bateria actual.
• Plantació d’arbres en filera als dos trams guanyats a la calçada, i que donaran continuïtat al 

recorregut pel passegi tant a vianants com a ciclistes
• Itinerari compartit per ciclistes i vianants la passeig central, connectant la xarxa de la Ronda 

Industria i C/ Circumvalꞏlació amb la xarxa de carril bici de Ronda Unió.
• Xarxa automàtica de reg

Passeig central

PROJECTE RENOVACIÓ. 

Reconfiguració de la Ronda Santa Maria
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PROJECTE RENOVACIÓ. El resultat

Desembre 2021

Exemple de la configuració final de Ronda Santa Maria

Exemple de gual per vianants Exemple de creuament de carril bici
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I podem aprofitar per REpensar…

… el FUTUR polígon sostenible que volem



PROJECTE RENOVACIÓ

COM ENS AFECTARAN LES OBRES?
Juny – Desembre 2021



El Polígon Santa Maria que volem                                                                                             nodusbarbera.cat 

1. Ronda Santa Maria
• Limitat aparcament de juny fins al desembre.
• Limitacions puntuals d'utilització dels guals entre els mesos de juny i octubre per 

demolició de voreres, formació de nous guals, formigonat i pavimentat de voreres, i 
formigonat de la franja d'aparcament.

• Talls de circulació d'1 o 2  dies per reasfaltat i pintat al mes de desembre. 

Juny - Desembre

AFECTACIONS MOBILITAT. Obres

2. C/ Marie Curie
• Limitacions puntuals d'utilització dels guals entre els mesos de juny i agost per demolició 

de voreres, formació de nous guals, formigonat i pavimentat de voreres.
Juny - Agost

3. C/ Watt

Juliol - Octubre

• Aquestes afectacions són orientatives i estan subjectes a variació segons el desenvolupament de les obres.

• Limitat aparcament de juliol fins a l'octubre. Puntualment al novembre.
• Limitacions puntuals d'utilització dels guals entre els mesos de juliol i octubre per 

demolició de voreres, formació de nous guals, i formigonat i pavimentat de voreres.
• Talls de circulació d'1 o 2  dies per reasfaltat i pintat al mes de novembre. 

Agost - Novembre
• Limitat aparcament de agost fins al novembre. Puntualment al desembre.
• Limitacions puntuals d'utilització dels guals entre els mesos d'agost i novembre per 

demolició de voreres, formació de nous guals, i formigonat i pavimentat de voreres.
• Talls de circulació d'1 o 2  dies per reasfaltat i pintat al mes de desembre.

4. C/ Edison
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1. Transport 

Públic

• Linies de bus urbanes: LB1

• Linies de bus interurbanes: A1, A2, B2, B4, N61

⚫ Linies de ferrocarril : Rodalies R4

SOLUCIONS MOBILITAT
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2. Micromobilitat
• Carrils bicis

• Opcions patinets / bici & Tren / bus

• Reglament patinents

• Asempiab potenciï aquests sistemes combinats

SOLUCIONS MOBILITAT
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3. Aparcament provisional
• Lloc: Ronda Sud

• Número de places: 100 aprox.

• Horari: laborables de dilluns a divendres de 8:00h a 22:00h

• Serveis a empreses: aparcament temporal habilitat per 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès  

Juny - Desembre

4. Aparcament definitiu. 

Noves places • Lloc: Marie Curie, 2

• Num places: 95

• Serveis a Empreses: Iniciativa des de l’Associació d’Empresaris 

del Poligon A (ASEMPIAB) per millorar la mobilitat del polígon.
A partir de15 de juny 

SOLUCIONS MOBILITAT 



Actividades Integradas, S.A. (AISA)

… us apunteu?

CONSTRUIM JUNTS un 
NOU POLIGON

SANTA MARIA



Martí Puig, President


