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Acta del Grup Impulsor de la Superilla la Dreta de l’Eixample 
Dia 9 d’octubre de 2018 a la Casa Elizalde 

 

 

Assistents: Associació de veïns i amics passeig de Sant Joan, Eixample Sostenible, AVV Dreta 
de l’Eixample, CorEixample i veïnat a títol individual. 
 
Oscar Zayas, conseller Partit Popular Eixample 
 
Francesc Magrinyà, Conseller de Districte 
Mª Carme Méndez, Consellera Dreta Eixample  
Manuel Davesa, Tècnic de Promoció Econòmica 
Joan Ramon Muset,  Promoció Econòmica 
Marc Miguel Baños, serveis tècnics Districte 
Núria Hernandez Casado, Tècnica de Barri  
Rosa López, d’Ecologia Urbana 
Xavi Valls, d’Ecologia Urbana 
Carles Domínguez, VAIC 
Jordi Collbetó, VAIC 
Bernat Marco, Urbaning 
Monica Lopez, arquitecta 
 

 

Obre la sessió Rosa López, d’Ecologia Urbana, comentant que aquesta sessió es treballarà 
temàticament el comerç i que la propera reunió es prestarà més atenció a l’espai públic. Es diu 
que si hi ha algun altre col·lectiu interessat en fer una trobada més temàtica també es podrà fer. 
Així mateix, s’informa que hi ha possibilitat de començar  l’avantprojecte d’urbanització del c. 
Girona, si s’aconsegueixen consensos amplis  en el Pla d’Acció abans d’acabar aquest mandat. 
Rosa López explica que ara presenten els temes d’interès del sector del comerç i que  a la 
propera reunió temàtica es farà amb els que interessen més als usuaris de l’espai públic, tot i 
que es podria plantejar alguna altra trobada. Es recollirà el que es parli i servirà per ajustar les 
previsions del Pla d’Acció o full de ruta de l’àmbit, amb la finalitat de tornar-ne a parlar després. 
Finalment es farà una trobada veïnal oberta per passar, si tot va bé, a anunciar-ho al Consell de 
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Barri. Es calculen unes 5-6 trobades. El Conseller Francesc Magrinyà comenta que es preveu 
fer una reunió amb el mercat i el seu entorn.  

Rosa López recorda que l’espai públic dedicat al vianant a l’Eixample són fonamentalment les 
voreres, i per tant la millora del confort de l’espai públic passa per guanyar espai a les calçades 
ocupades pel cotxe. Girona és el carrer on es vol actuar prioritàriament pel seu caràcter d’eix 
cívic de l’àmbit. Amb les intervencions, a llarg termini, es guanyaran placetes a les cruïlles de 
Girona amb Consell de Cent i amb Ausias March. Es recorda, també, quines són les 
característiques dels carrers veïnals pacificats, tant pel que fa a la mobilitat, l’habitabilitat i el verd 
i la biodiversitat. Es mostra el carrer Borrell com a model prototip de carrer eix cívic pacificat: 
carrer en ziga-zaga, amb més presència de verd, amb zona CID controlada per horari.  

Es pregunta quin horari CID hi haurà. Francesc Magrinyà contesta que caldrà pactar-ho i 
tractar-ho amb els comerciants. Rosa López apunta el fet que serà important conciliar-ho també 
amb els horaris d’entrada i sortida de les escoles i d’altres equipaments. Es demana saber si els 
veïns i veïnes podran parar a les zones CID. Rosa López diu que sí, parar un moment sí, però 
que no es podrà estacionar. Els comerciants tindran més temps per a parar-hi, a diferència dels 
altres vehicles privats.  

Segueix la presentació Rosa López, basant-se en l’exemple de la plaça Borrell-Tamarit, a la 
cruïlla. Es mostra igualment un plànol de la intensitat del comerç a l’àmbit on s’aprecien les 
tipologies comercials presents. Destaca que el sector serveis representa el 42,4% i que la 
restauració, per exemple, no és especialment significativa en aquest àmbit. Es pretén deixar clar 
des de l’equip tècnic que no hi ha cap pretensió d’afectar negativament la dinàmica comercial, al 
contrari; es considera que el comerç dona idiosincràsia al barri, que té una positiva repercussió 
econòmica entre el veïnat i que genera condicions de bona convivència i seguretat. S’ha treballat 
en quines qüestions pot afectar positivament el model de superilles al comerç de la Dreta de 
l’Eixample. A nivell de visibilitat sembla clar que amb la pacificació les persones podran gaudir 
més de l’entorn, anar a peu i aproximar-se més i millor al comerç situat en planta baixa. L’èxit 
comercial també depèn de la continuïtat física del teixit comercial, la diversitat i la realització 
d’activitats paral·leles a la comercial. El model de les superilles també pot potenciar aquest 
darrer punt. Des de Cor Eixample, comenta que la continuïtat comercial també dependrà del preu 
dels lloguers. Rosa López contesta que la superilla no té una relació directa amb l’increment de 
preus i Magrinyà precisa que una cosa és la continuïtat física del comerç i l’altra la temporal. En 
aquest cas es parlava de física.  

Continua Rosa López afirmant que com més persones que es desplacen a peu o en bici més 
facilitat hi ha d’accedir al comerç. En relació als preus dels lloguers comercials, es comenta que 
el model de superilles s’implementa a tota la ciutat, progressivament. Això ajuda a no generar 
diferències entre barris de la ciutat. Es mostra, tanmateix, certa preocupació per si el projecte a 
nivell ciutat és massa esglaonat i produeix aquest efecte d’increment de preu a l’àmbit d’actuació. 
Rosa López explica una mica l’experiència de la superilla a Poblenou i conclou que s’ha produït 
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un increment del 30% del teixit comercial i que actualment hi ha més gent que va a peu; cosa 
que facilita l’accessibilitat al comerç. A més, s’ha millorat l’entorn. Xavi Llobet, de CorEixample, 
pregunta si s’han incrementat el verd al Poblenou. Rosa López diu que sí, que amb les 
actuacions estructurants definitives, com el carrer Almogàvers, s’ha augmentat el verd urbà. A 
Sant Antoni, per altra banda, l’espai de verd plantat ha crescut uns 5.000 metres. Es recorda que 
el model pretén equilibrar la incorporació de més verd amb els altres usos i funcions que tenen 
els carrers.  

En relació a les terrasses, Rosa López comenta que els criteris d’urbanització acoten els espais 
de terrasses, mantenint les actuals, això sí. Respectem els espai de terrassa en la justa mida i se 
situen  en l’espai guanyat als cotxes, majoritàriament. Així, potser no es col·loquen les terrasses 
just davant el bar, com fins ara,  sinó que poden està a un costat o en front, però serà prop de 
l’establiment i amb les mateixes condicions de capacitat ( nº de taules). És com es va fer amb el 
Passeig de Sant Joan. Es mostra l’exemple previst pel carrer Borrell. Les llicències concedides 
es mantenen però si n’hi ha algun de nou caldrà que ho faci sense terrassa o que s’adapti als 
espais que hi hagi disponibles.  

De l’AVV, pregunten si hi haurà contenidors de brossa a Girona. Francesc Magrinyà afirma que, 
de moment, es mantindrà el sistema actual de recollida de residus. Ara bé, comenta que hi ha 
altres solucions possibles que potser a la llarga es poden introduir (contenidors amb targeta, 
recollida porta a porta, sistema amb galledes, etc). Es pregunta si es respectaran les cadires i 
taules assignades a les terrasses i Rosa López respon que sí, seguint el pla d’usos i les 
ordenances municipals.  

Carles Domínguez, tècnic de VAIC, presenta la temàtica relativa als CID i tracta també les 
necessitats de la distribució de mercaderies a Barcelona. Hi ha diferents models que conviuen a 
la ciutat: àrees CID, les finestres temporals de CID (a carrers pacificats), els carrils multiús i la 
distribució nocturna. A més, hi ha la possibilitat de les microplataformes de distribució i cal tenir 
en compte les normatives específiques per a determinats comerços. Amb el model de les 
superilles, i en relació a la distribució urbana de mercaderies, hem de dir que no s’afecta els CID 
dels carrers bàsics i locals. Pel que fa als veïnals, les places CID es miren de reubicar sense 
perdre places. Avui en dia hi ha aplicacions informàtiques que ajuden a controlar el temps d’ús 
de les places o a detectar les places que són lliures. Domínguez mostra un plànol de densitat 
comercial comptabilitzant també les places CID existents.  

Seguidament, Carles Domínguez passa a explicar la situació de l’aparcament a l’àmbit. Es 
manifesta que es mira de prioritzar l’aparcament residencial (àrea verda) en contrast amb el forà 
(àrea blava). A Barcelona el 19% dels turismes aparquen en calçada, al resta ho han de fer fora 
de calçada. Si fem un balanç entre l’oferta i la demanda de places tenim que hi ha un dèficit en 
calçada però que hi ha superàvit fora de calçada. Observem una tendència a la disminució de la 
tinença de turismes. Tanmateix, veiem que el parc de motocicletes i ciclomotors ha crescut un 
33% a Barcelona. Entre aquest grup, un 24% estaciona en calçada, els altres no. No són pocs 
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els que tendeixen a aparcar en vorera. L’Ajuntament de Barcelona vol empènyer a l’aparcament 
fora de calçada en aquest col·lectiu. A la Dreta de l’Eixample el balanç d’oferta/demanda  
d’aparcament forà és positiu, hi ha 509 places blaves i 500 de rotació.  

Intervé Cor Eixample, comenta dues qüestions. En primer lloc, es pregunta si hi haurà certa 
mobilitat en relació a les terrasses, si es podrà modificar alguna cosa. En segon lloc, es demana 
que els horaris de les places CID siguin amplis i que es tinguin en compte les necessitats 
específiques d’alguns negocis. Francesc Magrinyà, sobre les terrasses, aprecia que això depèn 
del pla d’usos, però que en tot cas segurament es podran fer ajustos concrets segons els casos. 
Els horaris CID miraran de conciliar interessos i tindran en compte també les necessitats dels 
comerciants. Carme Méndez, consellera, demana si es tenen en compte els punts de recàrrega 
elèctrica de vehicles. Rosa López diu que no serà als carrers pacificats, però que tampoc serà 
un problema incloure aquesta mesura a l’àmbit.  

CorEixample demana que hi hagi decisió a l’hora d’incloure arbrat i d’incentivar els vehicles 
elèctrics. Diu que serà necessari que hi hagi punts de recàrrega, com succeeix al carrer Mallorca. 
Creu que hi ha mesures, com potenciar l’aparcament a les afores de la ciutat i fer busos 
llançadora, podrien contribuir a resoldre problemes. AVV pregunta si seria possible per part de 
l’Ajuntament una política de preus assequibles d’aparcament subterrani. Afirma que aquesta és 
una preocupació recurrent entre el veïnat al barri. Rosa López expressa que són aparcaments 
privats, però, tanmateix, es pot explorar aquesta via. Ara bé, és cert que el cost de l’aparcament 
també dissuadeix la compra del vehicles privats. Magrinyà constata que hi ha aparcaments 
públics que s’han donat a explotació per concessions a força anys i que és dificultós intervenir-
los ara. L’AVV, diu que seria interessant valorar si es poden fer accions d’ajuda al comerç de 
proximitat i al comerç “de sempre”. Cor Eixample considera que els establiments tanquen pels 
alts preus dels lloguers i pels canvis d’hàbits en les compres. Creu que podria ser interessant 
una proposta que consistís en donar ajudes pels comerciants que utilitzen els pàrquings 
subterranis. Rosa López afirma que aquestes qüestions desborden l’àmbit de treball de l’equip 
de les superilles i que són competències d’altres projectes d’altres departament municipals 
especialitzats.  

L’AVV demana incorporar a les discussions el tema del pla d’usos. Francesc Magrinyà respon 
que això s’haurà de tractar més endavant. Cor Eixample mostra preocupació per si 
s’incrementen els preus de les places d’aparcament subterrànies en retirar-se algunes places en 
superfície. Carmen Méndez, per la seva banda, diu que ha experimentat que a alguns indrets els 
preus de les places està baixant des de fa cert temps. Es comenta que malgrat que hi ha grans 
tenidors que no lloguen més baix de preu perquè no els interessa, sí que és cert que hi ha menys 
demanda i que els altres tenidors han abaixat els preus.  

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió.    


