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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
1  OBJECTE DE LES PROPOSTES 
 
L’objecte de les propostes és donar compliment a l’encàrrec fet per l’Ajuntament d’Olèrdola per la reurbanització de la rambla 
Pau Casals a Moja, Olèrdola. 
 
El document presenta a nivell gràfic tres  propostes per la reurbanització de la rambla Pau Casals a Moja,  amb la finalitat 
d’ésser exposades als veïns del poble e iniciar així un procés de participació ciutadana pel desenvolupament del Projecte  
 
Cada proposta es desenvolupa amb dos planell informatius, En el plànol primer es grafia la solució adoptada en planta i 
seccions, el llistat de materials utilitzats i unes imatges reals similars ala proposta. En el plànol segon hi ha una imatge de la 
proposta en perspectiva així com un detall que ajuda a entendre la proposta.  
 
 
2  EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 
 
Emplaçament Rambla Pau Casals  
Població  Moja 
Municipi  Olèrdola 
Comarca  Alt Penedès 
 
 
3  AGENTS 
 
 
Promotor 

 
Ajuntament d’Olèrdola 

CIF P0814400H 

Amb domicili a: 
Adreça Avinguda Catalunya núm. 12 
 Sant Miquel d’Olèrdola Codi Postal 08734 
Municipi Olèrdola Comarca Alt Penedès 
 

Tècnic autor    
Josep Cartró Boada Núm. Col·legiat 26891-7 
 
 
4  INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Per la redacció de les propostes, l’Ajuntament d’Olèrdola ha facilitat la informació tècnica necessària, ha definit l’àmbit 
d’intervenció i ha lliurat l’aixecament taquimètric detallat.   
 
 
5  DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 
 
L’àmbit de la intervenció està situat en el sòl urbà consolidat del nucli de Moja. Inclou la totalitat de la rambla Pau Casals, part 
del carrer Llarg i part del carrer Ferran, amb una superfície de 1440 m2. . 
  

- Carrer Llarg: 80 m2 
- Carrer Ferran: 344 m2 
- Rambla Pau Casals: 1016 m2. 
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La característica principal d’aquest espai públic és que la rambla està situada a una cota superior al carrer Ferran i que s’hi 
accedeix a través d’unes escales principals i una a rampa lateral amb una aparença de barrera física. Pel carrer llarg també 
s’hi accedeix a través d’escales i rampa, però amb una diferència de cota menor. 
 
La rambla és de forma allargada, uneix els dos carrers i a la part del carrer Ferran agafa la forma de plaça. A aquesta plaça hi 
dona façana el Local sant Jaume, principal equipament polivalent de Moja.  
 
Cal destacar també l’existència de moreres de gran mida al llarg de tota la rambla i plaça 
 
Aquest espai, és un lloc d’esbarjo i activitats. Els dies de Festa Major, s’hi celebren un seguit d’actes de gran format. 
 
La rambla disposa d’enllumenat públic a base de columnes i llumeneres amb leds col·locades darrerament. 
 
Com a mobiliari urbà hi trobem una font, bancs i papereres. 
 
El paviment és de formigó polit. Aquest està en mal estat de conservació degut a que en una fase posterior a la seva execució 
es van passar o renovar la instal·lació d’enllumenat públic. 
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6  DESCRIPCIÓ DE LES PROPOSTES  
 
Les dues propostes donen resposta a la necessitat de reurbanitzar la rambla Pau Casals de Moja amb la finalitat de donar-l’hi 
les condicions adequades pel seu ús com espai públic. 
 
Els punts comuns de les propostes són les següents: 

- Buscar una solució de l’espai unitària, que relacioni millor l’entrada al Local Sant Jaume amb la rambla de Pau 
Casals. 

- Reduir la sensació de barrera que hi ha ara entre la rambla i el carrer Ferran. 
- Reduir la cota de la rambla actual per facilitar l’accés, sense afectar els arbres i edificis confrontants 
- Mantenir les pendents d’escorrentia de les aigües cap els dos carrers. 
- Convertir en plataforma única els trams de carrers en la seva intersecció amb la rambla per donar preferència als 

vianants.  
- Resoldre l’accessibilitat a la rambla amb un paviment amb pendent en l’accés des del carrer llarg i amb rampa i 

escala des del Local Sant Jaume  
- Paviment unitari en tota la rambla, tant si és la part ampla o estreta 
- Les escales del carrer Ferran acaben en funció de la pendent del carrer. 
- Evitar la la col·locació de baranes  
- Mantenir el màxim possible l’arbrat  
- Realitzar escocells de grans dimensions, amb jardineres si s’escau, per aconseguir la permeabilitat del terreny a 

l’entorn de l’arbre. 
- Col·locar els bancs al voltant dels arbres creant, en el possible, grups de reunió 
- Mantenir el tipus d’enllumenat a base columnes baixes ala la rambla estreta i col·locar noves columnes més altes 

amb projectors que donin servei a la plaça i al carrer. 
- Tenir en compte en la configuració de la rambla que aquesta és un espai on s’hi realitzen diversos espectacles 

lúdics. 
- Aconseguir que amb el resultat de la intervenció, la rambla es converteixi en un espai dinàmic, polivalent. Que 

s’utilitzi pels veïns tant per descansar una estona amb tranquil·litat, fer xerrades amb amics i poder fer diverses 
activitats. 

Els punts diferenciats de les propostes són els següents: 
 
Proposta A  
 
La Proposta A integra a  la Rambla l’espai verd, el color i la parada per estar i parlar 
 
En aquesta proposta la Rambla es manté elevada respecte al carrer Ferran. Per salvar el desnivell  es formalitza una escala 
que ocupa tota la llargària de la plaça i en un extrem s’incorpora un paviment amb pendent per l’accessibilitat a la plaça.  Es 
treu el darrer arbre de la Rambla amb l’objectiu de millorar la relació, física i visual, amb l’entrada del Local sant Jaume.  
 
En els laterals de la plaça hi ha un paviment verd i permeable que acota un espai més agradable de relació entre el veïnatge, 
espai per parlar i estar. Aquest espai verd està composat pels arbres existents i un nou element arquitectònic format per 
l’escocell de l’arbre, una jardinera i un banc. 
 
Al llarg de la resta de la rambla s’hi col·loquen bancs  
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Proposta B 
 
La Proposta B planteja la Rambla com un espai de continuïtat, relació i entreteniment 
 
La proposta es base en crear un espai continu i únic entre el Local sant Jaume i la Rambla. Per aconseguir aquest objectiu es 
rebaixa al màxim la cota de la rambla fins que pràcticament està al mateix nivell que el carrer Ferran. La diferència de cota es 
resolt col·locant el paviment de la primera franja de la plaça en pendent, essent del 12% a la part més desfavorable i del 2% a 
l’altre extrem. 
 
Amb la voluntat de poder mantenir l’arbrat existent, es formalitzen unes jardineres elevades que donen un caràcter enjardinat 
al perímetre de la plaça. Aquests parterres fan la funció de banc respecte a la plaça formant espais de reunió i conversa entre 
la gent  recordant les llotges d’una sala de ball.  
 
Per fomentar l’ús i les activitats a la Rambla la part central de la plaça incorpora jocs pintats al terra i un petit escenari a la 
zona enjardinada 
 
Al llarg de la resta de la rambla s’hi col·loquen bancs, tant al sol com a l’ombra, format diversos grups  
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6  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
 ESTAT ACTUAL 

PLÀNOL EMPLAÇAMENT 
PLÀNOL SITUACIÓ 

 PROPOSTES 
 

PROPOSTA A PLÀNOL DESCRIPIU EN PLANTA I SECCIÓ 
PLÀNOL PERSPECTIVA 

PROPOSTA B PLÀNOL DESCRIPIU EN PLANTA I SECCIÓ 
PLÀNOL PERSPECTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 
Vilafranca del Penedès,  juliol  2020 


