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La plaça de la Carpa, remodelada
És un dels espais emblemàtics del barri de Can Serra, amb un pàrquing subterrani de 728 places
Aquest estiu han finalitzat les
obres de remodelació de la
plaça de la Carpa, un dels es
pais emblemàtics del barri de
Can Serra, amb la instal·lació
de cinc pèrgoles rodejades de
gessamí que creen un ampli
espai ombrívol. Aquests ele
ments tenen forma de la tija
d’una planta amb 20 fulles que
són les que ofereixen la zona
d’ombra. Precisament aquest espai
era una de les reivindicacions veï
nals per gaudir d’un lloc de descans
durant els mesos d’estiu.
El tret característic d’aquest nou
espai és el color blau que és el pre
dominant a una part del paviment i
també de les dreceres creades per
accedir a d’altres zones pròximes.
Una altra novetat és que la diferèn
cia de cota entre les diverses àrees
se supera amb rampes perquè han
desaparegut les escales. Aquesta
també havia estat una reivindicació
del CEIP la Carpa que així té accés
directe a la plaça per una rampa.
Ara, la plaça de la Carpa ha gua
nyat en nombre d’arbres que s’han
situat a la seva part exterior i en una
de les ales que té una cota més
elevada que l’espai central. També
s’han ubicat jardineres i nous jocs
infantils.
L’espai central continua sent una

Segons la regidora del Districte,
Fernanda Sánchez, “les pèrgoles en
forma de fulla són funcionals i d’un
disseny agradable que ha permès
crear la zona d’ombra que dema
naven els veïns i alhora gaudir d’un
espai enjardinat”.
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Unes originals pèrgoles amb forma de fulla d’arbre ofereixen zona d’ombra

La diferència de cota
se supera amb rampes
i ja no hi ha escales

plaça dura, apta per a la realització
d’actes ciutadans com per exemple
la instal·lació de la Mostra d’Entitats
durant la Festa Major del barri. A
l’altra ala, on abans hi havien les pis
tes de petanca, és on s’han ubicat

les pèrgoles ja que en tractar-se de
la coberta de l’aparcament no s’hi
poden plantar arbres. El gessamí
plantat als voltants de les pèrgoles
ofereix un entorn molt agradable i
relaxant.

La remodelació de la plaça ha
suposat la reordenació d’una super
fície de 7.500 metres quadrats i
s’ha aconseguit un espai polivalent
sense barreres arquitectòniques.
El projecte ha comptat amb molta
participació ciutadana per acabar de
configurar la plaça tal i com volien
els veïns.
Tota la urbanització ha tingut un
pressupost de prop de 1,3 milions
d’euros. Aquesta quantitat també
ha inclòs l’ampliació del pàrquing
subterrani, la substitució de les an
tigues escales per rampes de pen
dent suau, el nou accés al col·legi la
Carpa, les pèrgoles i nou mobiliari
urbà i enllumenat públic.
La plaça de la Carpa es va haver
d’aixecar per tal d’ampliar l’aparca
ment que ja existia en aquell punt.
Així, a les 330 places existents, se
n’hi han afegit 398 que fan un total
de 728 totes en règim de concessió
per a residents. # marga solé

