
 

REFORMA DE LA PLAÇA SANT PERE 
D’ALFARRAS 

 

 

Estimats alfarrassins: 
 
Continuant amb el compliment de la promesa que us van fer de 
consultar-vos sobre aspectes del dia a dia de la nostra vila, us 
proposem una nova pregunta. En aquest cas sobre la reforma de la 
pavimentació de la plaça Sant Pere. 
 
Dit això, esperem que l'hàbit de ser consultat i de participar en 
l'activitat publica del nostre poble vagi sent cada 
vegada més normalitzada per tal de convertir la governança del 
municipi en cosa de tots i totes. 
 
 

Per què estem fent aquesta reforma? 

 
Els motius que ens porten a afrontar aquesta reforma de la 
pavimentació de la plaça Sant Pere són els següents: 
 
 El paviment de la plaça és excessivament lliscant. 

 
 Les llambordes presenten aixecaments puntuals i poden 

arribar a presentar desconxats per la humitat i posteriors 
períodes de gel/desgel en la seva cara exterior. 
 

 A les zones arbrades, les arrels dels arbres, han provocat 
l'aixecament del paviment. 

 
El problema de les arrels dels arbres es pot afrontar des de diferents 
solucions i punts de vista de les quals cal decidir només una. Per 
aquest motiu us volem preguntar quina considereu segons el vostre 
criteri, la millor de les solucions entre les quals us proposem. 
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Quin procés seguirem per fer aquesta reforma? 
 
Abans però, cal explicar breument el procés que es seguirà la referida 
reforma: 

 Retirada de mobiliari urbà. 

 Demolició de la vorada de la plaça i arrencada del paviment 
existent. 

 Escarificat i anivellament de la base existent. 

 Execució d’un nou paviment, mitjançant solera de formigó 
armat i acabat imprès i       anti-lliscant. 

 Reposició del mobiliari urbà 
 
Entenem que la plaça Sant Pere es l’element mes important del 
centre urbà del nostre poble. Es el lloc on els alfarrassins i 
alfarrassines ens trobem i compartim moments on celebrem entre 
d‘altres la nostra Festa Major, la Fira del Préssec, el mercat municipal 
i molts altres actes culturals i festius. Aquest fet obliga a fer que la 
plaça sigui un espai còmode, atractiu i engrescador per a tots 
nosaltres i pels foranis que ens puguin visitar. 
 

Quines solucions proposem des de l'ajuntament? 
 

Des de l’Ajuntament us proposem 3 solucions al greu problema que 
es planteja amb les arrels dels arbres de la plaça Sant Pere: 
 
 Solució 1:  Replantar els arbres de la Plaça Sant Pere en una 

altra zona del poble i substituir-los per espais d’ombra artificial 
o ombra verda amb vegetació que no malmeti el paviment. 
  

 Solució 2: Replantar els arbres de la Plaça Sant Pere en una 
altra zona del poble i substituir-los per arbres mes petits 
plantats amb grans jardineres. 
  

 Solució 3: Posar el nou paviment actuant sobre les arrels dels 
arbres existents, la qual pot tornar a ocasionar desperfectes. 

 
 

 


