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Acta del Grup Impulsor de la Superilla de Sants
Dia 9 de juliol de 2018. Seu del Districte de Sants Montjuïc

Assistents:
AVV Hostafrancs, AC Creu Coberta i veïnat
Xavi Ferré, Conseller de BComú
Míriam Puebla, Tècnica de Barri d’Hostafrancs
Rosa López, d’Ecologia Urbana
Jordi Collbató, d’Ecologia Urbana
Carles Domínguez, d’Ecologia Urbana
Xavi Valls, d’Ecologia Urbana
Bernat Marco, d’Urbaning
Comença la sessió el conseller de districte, Xavi Ferré, conseller, explicant que ens trobem al
tram final del procés i que avui es farà la sessió de retorn de la jornada participativa oberta als
veïns i a les veïnes. Breument, es fa un recordatori dels passos que s’han seguit fins aquí, i es
considera que un dels acords de consens ampli és que la ciutat ha d’avançar cap a una major
pacificació. S’apunta el fet que l’Associació de Comerciants de Creu Coberta ha presentat un
document que recull 500 signatures de suport a la proposta del projecte Superilles.
Es dona pas a la intervenció de Carles Domínguez, tècnic d’Ecologia Urbana, per a repassar els
punts clau i les aportacions rebudes durant la jornada participativa oberta al veïnat. Hi ha
consens en els següents elements: en identificar la problemàtica de les dreceres que passen pel
barri, en considerar Rector Triadó com a eix cívic, en fer el canvi de sentit del carrer Sant Nicolau
i prohibir el gir a l’esquerra des de Creu Coberta, en el conjunt d’actuacions previstes a l’àmbit i
en l’execució del pla per fases. Carles Domínguez posa de relleu els consensos assolits a la
sessió participativa oberta al veïnat, detallant-se sobre plànol. Les respostes a les qüestions
sorgides de la jornada participativa, es divideixen en dos blocs: els temes relacionats amb
l’habitabilitat, i els temes relacionats amb la mobilitat.
Pel que fa a l’habitabilitat, es donen les següents respostes: sobre l’increment de terrasses
d’establiments de restauració s’indica que això es treballa en dues direccions, des del pla d’usos
i des del disseny del mateix espai públic; en relació a l’arbrat de Rector Triadó, es farà una
valoració tècnica per part d’Espais Verds. En relació a la mobilitat es donen les següents
respostes: sobre la proposta de tallar la continuïtat de Consell de Cent enfrontant-lo en els dos
sentits, es considera que crearia problemàtiques noves (impossibilitat de pas del bus urbà, amb
el carril bici bidireccional previst, etc.) i no es veu com una bona opció; sobre la proposta de

Participació

Gerència d'Ecologia Urbana
Av. Diagonal, 240 pl. 4t.
08018 Barcelona

prohibir el gir a l’esquerra des de Creu Coberta a Moianès, es considera que perjudicaria molt al
veïnat que necessita entrar al barri. Per limitar la drecera es considera millor la proposta del
canvi de sentit al carrer Sant Nicolau (que a més té molt consens); en relació a la proposta
d’estudiar mantenir el gir a l’esquerra de Creu Coberta a Rector Triadó des de Sant Roc, s’indica
que això incrementaria el volum de vehicles que accedirien a c. Rector Triadó i reduiria la
pacificació, a més que impediria fer la vorera passant. Sorgeix també la manca de connexió entre
el barri i el passeig de Sant Antoni.
Carles Domínguez explica els recorreguts alternatius si s’elimina el gir a l’esquerra per Creu
Coberta cap a Rector Triadó. S’exposen sobre plànol les rutes alternatives simulant
desplaçaments des d’un punt del barri cap a altres punts de la ciutat. Es comprova que el temps
previst màxim i mínim de les rutes alternatives no s’allunya excessivament de la ruta per Rector
Triadó. Es tracta també la qüestió del pas del bus turístic per Consell de Cent. Es diu que la
demanda de part del veïnat per a que no circuli per aquest tram es treballarà amb totes les parts
implicades per a cercar una solució. Rosa López recorda que el bus turístic no fa parada a
Consell de Cent i per tant no té incidència en la secció proposada a Consell de Cent i reforça la
idea que és un tema que s’està parlant en un altre context que relaciona turisme-comerç i
convivència.
Carles Domínguez reprèn les respostes a les inquietuds i temàtiques sorgides a la jornada de
participació veïnal. Afirma que el carril bici previst tindrà continuïtat pel c. Moianès. Sobre la
demanda de més aparcament públic i soterrat, constata que la necessitat no és real, ja que hi ha
superàvit de places d’aparcament soterrat. Des de l’equip tècnic s’agraeix la valoració positiva
que va fer el veïnat en relació a l’aparcament per a motos previst. En relació al fet de poder parar
davant l’escola de Consell de Cent per acompanyar els nens i nenes, es diu que es mirarà de
facilitar l’aturada a la zona de càrrega-descarrega, per a casos d’especial necessitat. Es dona
resposta a les preguntes sobre les motivacions de pacificar primer la part baixa de c. Rector
Triadó apreciant que és important que el vehicle percebi a l’inici del recorregut que entra a un
carrer pacificat.
Intervenció de l’AVV d’Hostafrancs demanant que s’enviï la presentació que s’ha fet per tal que
des de l’AVV es pugui treballar. Xavi Valls explica que es va enviar l’informe de la jornada
participativa oberta al veïnat i també el document amb les propostes tècniques. Les
presentacions s’envien juntament amb les actes un cop fetes les sessions de participació. Es
comenta que des de l’AVV ara es recollirà tot el que s’ha tractat per a treballar-ho i es farà
després un retorn amb les idees que sorgeixin. A més, es demana concreció del calendari
pressupostari.
Intervenció des de l’AVV que remarca la demanda de canvi de recorregut del bus turístic, afirma
que n’hi ha molts i que es podria arreglar perquè no passi per Consell de Cent. Demana estudiar
que circuli per Creu Coberta. Des de l’Associació de Comerciants, tanmateix, s’apunta que des
del món del comerç s’ha lluitat pel bus turístic i diu que circula per Consell de Cent per a veure
un monument específic (La Dona i l’Ocell) i que es vol que continuï passant per Creu Coberta.
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Des de l’AVV es creu també que és important que hi hagi CID a l’inici de Consell de Cent.
Pregunta en relació als criteris d’aplicació de la segona fase del projecte. Rosa López explica
que primer s’ha de treballar la fase 1 i que, després, caldrà valorar el seu impacte i actuar en
funció d’això. Pregunten també si seria viable fer només un canvi de sentit a Béjar i Rector Triadó
per la part de baix. Des de l’equip tècnic es respon que no és viable perquè provocaria
creuaments a Consell de Cent que complicarien la circulació per aquest carrer.
El conseller de districte Xavi Ferré diu que es valorarà i que li sembla raonable crear un CID a
Consell de Cent que pugui servir per a deixar i recollir els nens i nenes a l’escola. En relació al
calendari pressupostari apunta que és cert que hi ha hagut certa caiguda d’ingressos, però s’està
treballant per poder dur a terme totes les actuacions previstes i que en relació a la Superilla no
es preveu cap canvi. Recorda que sempre s’ha pretès treballar per assolir un consens ampli i en
relació al calendari, un cop s’acordi el Pla d’Acció s’iniciaran els treballs sobre els projectes, que
també es participaran i que poden tenir una durada de quatre mesos (fins final d’any
aproximadament). Rosa López indica que el calendari del projecte, si es comença el setembre,
és d’uns tres o quatre mesos i després les licitacions, que són uns 4-5 mesos més. Tot està
subjecte a quan es tanqui el Pla d’Acció. Mínim sobre 6-8 mesos abans d’executar, i la idea és
que si hi ha consens amb el Pla d’Acció al setembre, es pugui venir amb els primers dibuixos del
projecte al final setembre- octubre.
La idea, com diu Xavi Valls, és anar tancant les sessions, fer el retorn i tancar el Pla d’Acció.
Després hi ha una primera proposta de projecte i es treballa de nou amb el GI. Entre setembredesembre es vol tancar el projecte. Arribats aquí només quedaria la licitació i execució.
L’AVV Hostafrancs demana concreció a nivell de pressupost, i mostra preocupació per si hi ha
una reducció pressupostària que pugui afectar el projecte. Diu que pacificar la part de baix de c.
Rector Triadó és correcte però que a la part de dalt els cotxe correran i proposa pacificar també
una part de dalt. Rosa López contesta que es pot reduir la velocitat a tot el carrer, en tot cas amb
senyalització. L’AVV Hostafrancs creu preocupant el tema de les terrasses, diu que el pla d’usos
pot canviar i que el mobiliari es pot retirar d’aquí un temps. El conseller Xavi Ferré exposa que el
pla d’usos, en aquest cas, s’ha fet precisament en previsió de la pacificació. Que hi ha hagut una
anticipació, i que les terrasses tampoc es regulen via pla d’usos, només la proliferació de certs
comerços sempre que siguin de pública concurrència. Per qüestió de densitat i concentració,
pràcticament no poden obrir-se nous bars. Rosa López posa l’exemple de la Superilla de Sant
Antoni, on no hi ha ni una taula més de terrasses de bars respecte les que hi havia abans. Afirma
que els escocells i el mobiliari contribueixen a impedir el creixement de terrasses.
Intervenció per demanar que s’avanci en el canvi de sentit a c. Sant Nicolau, que és una actuació
de consens que es podria anar fent. Recorda que és un tram perillós, a més. Rosa López
comenta que efectivament es pot fer això, avançar en allò que és clar que cal fer. Tanmateix,
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també es valora que el projecte té un sentit global que podria veure’s desvirtuat per actuacions
parcials.
Es demana que es compleixi bé la normativa de terrasses per a poder crear espais diàfans per a
caminar. Rosa López hi està d’acord i diferencia entre les indisciplines i la línia del projecte, que
aposta pel vianant i l’espai públic.
L’AVV Hostafrancs creu que s’ha de tenir en compte el CID del Mercadona. Diu que quan es va
pacificar Callao hi va haver queixes de persones amb discapacitat visual, demana que es tinguin
en compte els col·lectius de persones amb discapacitat. Rosa López assenyala que sí, que es
treballa sempre amb aquesta perspectiva.
El conseller Xavi Ferré, per anar tancant la sessió, proposa un calendari on primer l’AVV fa la
seva sessió per treballar la darrera proposta amb els seus associats i després es porta al Consell
de Barri (octubre) per a tancar-ho. Hi ha algunes queixes respecte al fet que s’està allargant molt
el procés de participació i que ja esta tot molt treballat. S’explica també que el proper consell de
barri és la setmana vinent, i ja no es pot incloure aquest tema o sigui que igualment es portaria a
l’octubre. Des de l’AVV es mostren d’acord en tractar-ho i després parlar-ne al Consell de Barri.
Xavi Valls recorda que la presentació que s’ha fet avui es penjarà al web.
Sense més intervencions, es dona per tancada la sessió.

