
 

 
 

 

  
JORNADA DE DEBAT SOBRE EL FUTUR 
DEL CARDENER 16/03/2019 
Resultat grups de treball  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
1.- Grup blau 
 
Participants:  Efrem Batriu, Joan Caler, Marta Casas, Ferran Parera, Xavier Escribano, 
Pancho Bohorquez, Montserrat Fargas, Glòria Portell, Jaume Torras Torra. 
 
Propostes genèriques: 
 
Cal potenciar la connexió cap al nord i cap al sud. Faria falta un estudi global de connectivitat, 
que determinés quin ha de ser el camí. Hauria de ser un itinerari inclusiu (on hi pugui passar 
tothom) i segregat (diferència entre mobilitat dura i tova). Cal tenir en compte que l’avinguda 
de l’Esport descarregarà de cotxes el passeig del riu, i que aquest es podria recuperar per a 
la mobilitat tova. També, quins seran els nous usos de la Pirelli i com afectaran a les noves 
connexions. Cap al sud, la passera de can Poc Oli ha de permetre la connexió amb els 
recorreguts territorials: St. Ignasi, St. Jaume i camí de la Sal. També amb l’aiguabarreig i el 
parc del secà. 
 
Cal fer un pla d’il·luminació. S’ha de definir on hauria d’anar la il·luminació, que només seria 
necessària pels recorreguts. 
 
Adaptar punts conflictius perquè les persones amb mobilitat reduïda tinguin accés al reiu 
 
Fer una aula de biodiversitat en tot el tram del riu (amfibis, ocells,...) 
 
 
Proposta per zones: 
 
Miralpeix. Horts socials per revitalitzar el sector 

 
Pont Nou. S’hi hauria de potenciar el bosc de ribera. Caldria tornar a estudiar el pont previst 
pel planejament a la zona de l’Avecrem, perquè podria afectar la mobilitat a peu a la zona. 
 
Panyos. Podria concentrar les activitats més humanitzades: quiosc, bar....perquè ja és un lloc 
fortament urbanitzat. Qualsevol construcció s’hauria de situar fora de la llera. 
 
Parc Josep Vidal. Hi hauria d’haver un sol parc, amb permeabilitat entre el riu i la zona de la 
Joviat. Caldria diferenciar la zona de dalt (parc) de la de baix (riu), aquí, però en general a tot 
el riu. El “dalt” tindria un ús més intensiu, i el “baix” seria un lloc més de conservació, fosc i 
amb menys soroll. En la part alta es podria millorar la zona de parc infantil i en la baixa, la 
conservació del bosc de ribera. . La zona del parc Josep Vidal podria funcionar com a 
campus de la Joviat. 
 
Apotecari- Reforma. Caldria fer el nou vial que permetés guanyar l’espai per a vianants i 
bicicletes. Mentre això no sigui possible, es podrien fer canvis a la mobilitat i fer que el vial de 
l’antiga C55 i el del passeig del riu fos d’un sol carril i un sentit de manera que l’anada seria 
per un cantó i la tornada per l’altre. Així es pacificaria el trànsit 



 

 
 

 

 
 
2- Grup vermell 
 
Participants: Pol Huguet, Joaquim Garcia, Claudina Relat, Ricard Ribera, Víctor Prat, Núria 
Masgrau, Joan Calmet 
 
Propostes genèriques 
 
Connexió cap a Sant Joan i cap a l’aiguabarreig. És necessari fer la connexió cap a nord i 
sud. Aprofitar l’oportunitat de les vies blaves. 
 
Els usos haurien d’anar en funció del tram del riu. Es donaria un ús més o menys intensiu en 
funció del tram, donant més o menys pes a la biodiversitat o a l’activitat humana. En els 
extrems es potenciaria la biodiversitat, i en el centre, més l’activitat humana. 
 
Il·luminació. El riu ha de tenir il·luminació, amb llum agradable i de baixa intensitat 
 
Gossos. Cal que vagin lligats a la zona urbana, i habilitar un espai fora del centre on puguin 
córrer sense lligar 
 
Accessibilitat. S’ha de millorar l’accessibilitat en diferents punts, per permetre la connexió 
entre el riu i la ciutat: pont Nou, Panyos des del centre històric, zona de la Joviat i el pont de 
Sant Francesc,.... 
 
 
Proposta per zones: 
 
Panyos. Ha de tenir un ús recreatiu, aprofitant la presència d’activitat humana. Seria una 
zona on posar parcs infantils o una cafeteria/bar. També per fer esport. 
  
 
 
3- Grup groc 
 
Participants: Francesc Comas, Marta Queralt, Lara Rivero, Diego Ramon, Josep Comas 
 
Propostes genèriques: 
 
Hi hauria d’haver dos nivells de riu. La part de sota, més naturalitzada, i la part de sobre més 
humanitzada.  
 
Il·luminació . Cal il·luminació selectiva, només allà on sigui necessària  
 
Accessos des de la ciutat. Cal millorar la connexió des de l’Alfons XII i des del nucli antic cap 
a la zona dels Panyos 
 
Retirada de canyes. És necessària en alguns punts 
 
Connectivitat. Cal recuperar les connexions cap a les fàbriques blanques i vermella i també 
cap a St Joan 
 
Proposta de passera panoràmica des del marge dret per poder veure la ciutat. 
 
Proposta per zones: 
 
Panyos. Hauria de ser la zona amb usos més intensius. Zona de lleure infantil, ús social, 
presència d’algun quiosc d’estiu.... 
 



 

 
 

 

Parc Vidal. Caldria treure els cotxes, retirar la carpa del riu i recuperar el parc per a la ciutat. 
Es podria aprofitar la transformació prevista en aquesta façana per allotjar-hi nous usos.  
 
 
4- Grup verd 
 
Participants: Sònia Cantacorps, Ignasi Cuadros, Jordi Calaf, Pere Torras, Ferran Fitó, Ignasi 
Cebrian. 
 
Propostes genèriques: 
 
Gestió de la vegetació. Hauria de ser integrada i aprofitar per treure espècies invasores 
 
Connectivitat cap a St. Joan. Cal reestablir-la. Es podria posar una passera de fusta per 
sobre el col·lector de salmorres, i hi hauria la possibilitat d’utilitzar algun tram del canal dels 
Panyos com a zona d’aiguamolls. 
 
Ponts projectats en el POUM. Es plantegen alguns dubtes sobre la necessitat d’alguns dels 
ponts planificats.  Tot i entendre que poden afavorir la mobilitat, hi ha dubtes sobre l’impacte 
ecològic i visual (per exemple sobre el pont Nou).  
 
Aparcament RENFE. Es pensa que es podria eliminar 
 
Patrimoni cultural. Reflexió sobre si és necessari mantenir-lo tot, tenint en compte que ocupa 
lloc, i que és molt difícil de mantenir en condicions. 
 
Mobilitat. Caldria fer cada banda del riu d’un sol sentit. S’aniria per una banda i es tornaria per 
l’altra 
 
Canal dels Panyos. Veure la possibilitat de treure les canyes i condicionar-lo 
 
Passos de peixos. S’arriba al consens de que són necessaris. Cal veure possibilitat 
d’enderrocar alguna resclosa, en la mesura del que sigui possible 
 
Carpa del riu. Retirar-la totalment o parcial, adaptant-la perquè ocupi menys lloc 
 
Respecte cap al cabal ecològic del riu. 
 
Solucionar les diverses fuites existents, tant en el col·lector de salmorres com en el col·lector 
general d’aigües residuals 
 
 
 
5- Aportacions no consensuades pels grups 
 

- Fer dragatge del riu per facilitar-ne el manteniment 
- Eliminació de la resclosa del gas i utilització del riu com a zona de caiac. 


