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Acta del Grup Impulsor de la Superilla de la Dreta de l’Eixample  
Dia 12 de novembre de 2018. Carrer Aragó, número 311 

 

 

Assistents: 22 

Eixample Sostenible, Veïns i amics del Passeig de Sant Joan, AVV Dreta de l’Eixample, Casal de 
joves Dreta Eixampla, Escola Sagrat Cor – Diputació, veïns i veïnes. 

Albert Viladot, Conseller ERC 

Francesc Magrinyà, Conseller de Districte 
Mª Carme Méndez, Consellera Dreta Eixample  
Pia Rendé, BIMSA 
Maria Vidal, OPE – comerç Ajuntament 
Marc Miguel Baños, serveis tècnics Districte  
Rosa López, d’Ecologia Urbana  
Xavi Valls, d’Ecologia Urbana  
Carles Domínguez, VAIC  
Jordi Collbetó, VAIC  
 
 
Rosa López inicia la reunió i dóna la benvinguda a la segona jornada temàtica que farà 
referència a criteris generals del model superilles. S’informa que la propera sessió ja es dedicarà 
a la proposta de superilla per a l’àmbit de Girona. A la reunió actual tractarà doncs  les 
característiques de l’espai públic, com reorganitzar aquest per redistribuir l’espai dedicat als 
vehicles i a les persones, per a millorar les condicions ambientals i de vida.  
 
Es recorda que el carrers és diversifiquen segons la seva intensitat de trànsit rodat en carrers de 
la xarxa bàsica, carrers locals i carrers veïnals. 
 
Es parla dels tres nivells d’urbanització que empara superilles, el funcional, que consisteix en 
canvis organitzatius, el tàctic, que millora el confort amb certs elements i finalment l’estructurant 
que requereix obres i transformació. També s’informa de l’estat  en que es troba el procés a les 
altres superilles.  
 
En els carrers veïnals és on superilles troba més potencialitat d’actuació i per  fer la reversió de 
l’espai  per  vehicles  cap a espai per a les persones. En qualsevol tipus de carrer: bàsic , local o 
veïnal, quan es dona una gran concentració comercial,  d’equipaments, espais verds o qualsevol 
altre activitat que atragui molt afluència de ciutadans, és considera que aquest carrer és un Eix 
Cívic i per això cal tenir especial atenció en donar espai i confort al vianant.  
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Quan coincideix que això, ser Eix Cívic,  passa en un carrer d’intensitat de trànsit veïnal, es quan 
podem fer una actuació de pacificació i recuperació d’espai pel ciutadà més intensa. Podem 
aconseguir que aquest carrers tinguin prioritat de pas pel vianant i el cotxe tingui l’espai just i 
necessari per accedir considerant el carrer d’origen o destí i no de pas. 
 
Envers la mobilitat de la gent gran i les persones amb diversitat funcional, s’informa que es tenen 
en compte totes les seves necessitats sense perjudicar la seva mobilitat. En el cas de la gent 
gran s’informa que es faran recorreguts rectilinis amb voreres passants i la pacificació dels 
carrers incorporarà zones de descans, espais de trobada, menys barreres arquitectòniques i més 
confort ambiental. En el cas de les persones amb diversitat funcional no es veu afectada la seva 
seguretat, ja que es treuen les barreres arquitectòniques que signifiquen les vores i s’incorpora 
una banda de paviment amb botons per advertir del pas lent de vehicles.. 
 
En relació a l’afectació del desplegament amb altres xarxes (bicicleta, autobús) es comenten 
dues convivències bàsiques: la convivència vianants-bicicletes i la convivència amb les altres 
vies bàsiques. 
 
En la convivència entre vianants i bicicletes en el carrer Girona es plantegen dues possibles 
situacions. En el cas de les bicicletes que circulen a gran velocitat, de baixada, tindran l’opció de 
seguir circulant ràpidament per un nou carril bici situat al carrer Bruc. Les bicicletes de pujada i 
baixada lentes anirien pel carrer Girona però no tindrien carril bici, sinó que les bicicletes 
passarien en convivència amb el vianant i el cotxe. En un futur a mig termini està previst posar 
un carril bici ràpid de pujada pel carrer Llúria formant part de la continuïtat del que passarà per 
Via Laietana.  
 
L’objectiu de reduir els carrils de vehicles privats és per guanyar en espai públic i per oferir una 
alternativa en relació a la mobilitat: carrils bus o carrils bici. S’expliquen dos casos 
d’evaporització del trànsit a vies o àmbits on s’han eliminat carrils; el cas del carrer Borrell i el de 
Balmes. En el cas del carrer Borrell, que ha estat completament pacificat i ha reduït el trànsit en 
un 75%, el trànsit s’ha desplaçat al carrer més proper, el carrer Viladomat, però només un 
creixent un 22% (un augment assumible ja que amb aquest increment encara està al 50% de la 
seva capacitat). Els altres vehicles que no passen ni per Borrell ni per Viladomat o bé han canviat 
de mode transport o han optat per una ruta més llunyana o bé han cancel·lat el trajecte.  
 
En el segon cas, l’alternativa al carrer Balmes és el carrer Muntaner però aquest també ha reduït 
el transit així que l’objectiu s’ha aconseguit satisfactòriament. Alguns dels usuaris han canviat de 
mode de transport, ja que tant el bus, com la bicicleta com els trajectes a peu han augmentat. 
 
Amb això la presentació per part d’Ecologia Urbana es dóna per finalitzada i s’inicia el torn obert 
de preguntes: 
 
Es pregunta si a Sant Antoni els 3.500 vehicles que s’han reduït eren vehicles de pas o si anaven 
expressament a equipaments i comerços de la zona i ara han optat per anar a un barri on sigui 
més fàcil accedir amb vehicle privat. Es respon que segons han dit l’associació de comerciants 
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de Sant Antoni estan notant més intensitat de gent per tant no es creu que fossin cotxes  que 
anaven a fer alguna cosa al barri, sinó que eren de pas. No s’ha notat cap baixada al comerç. El 
que passa és que cada vegada s’utilitzarà menys el vehicle privat, ja que no hi haurà tanta 
facilitat, sobretot d’aparcament i això era un dels objectius. Per tant es creu que la gent segueix 
anant igualment per la zona però per un altre mitjà. Es busca dissuadir el trànsit de pas i no el 
veïnal, ni el que té un interès concret per anar a la zona.  
 
Es comenta que l’Escola Sagrat Cor del carrer Diputació es col·lapsa a les hores d’entrada i 
sortida per part dels pares, per part dels autocars quan hi ha excursions i pels comerciants quan 
descarreguen. Com afectaria el cas de la superilla en aquest fet? Es respon que amb la 
pacificació del carrer es destinaria una zona de càrrega i descàrrega controlada per horari en 
hores que no fossin ni entrada ni sortida escolar, aquests horaris encara no estan fixats però 
s’està treballant. 
 
A més l’Escola Sagrat Cor per proximitat a la Conselleria d’Interior es veu sovint afectada per les 
manifestacions, ja que es talla el carrer Diputació, pregunten si està contemplat aquest fet. Es 
respon que si tallen el carrer Diputació, es podrà accedir pels dos paral·lels tant Aragó com 
Ronda, a més encara que es pacifiqui el carrer Girona, el carrer Diputació no canvia, ja que no 
es fa cap actuació en ell. De totes maneres en els primer mesos d’intervenció es treballarà amb 
la Guàrdia Urbana per veure si hi ha moltes afectacions.  
 
Durant la presentació s’ha comentat que l’òptim serien 10m² de verd per cada habitant de 
Barcelona, però malauradament no s’arriba, per tant es pregunta per què en el passeig de Sant 
Joan es dedica tant d’espai a les terrasses dels bars i tant poc a l’espai verd? Es respon que les 
terrasses no s’augmenten, només es reconeixen i es delimiten les actuals i a més se situaran en 
espais guanyats dels cotxes i s’alliberaran les voreres. Es recorda que les terrasses només 
ocupen el 4-5% de la superfície. 
 
Es demana més civisme i mecanismes de control sobre les bicicletes, la contaminació acústica, 
la brutícia la càrrega i descàrrega descontrolada... Es respon que l’àmbit social i cívic no és àmbit 
de superilles sinó districte. La consellera s’ofereix a parlar amb aquelles persones que vulguin 
parlar d’algun tema social del barri després de la reunió. 
 
Es pregunta si el tema de la vegetació i els elements de guarnició es contemplen ara o si és un 
tema que sortirà més endavant? Es respon que els elements concrets que van a una via es 
treballen a la fase de projecte, que també serà participada.  
 
S’ha dit que hi haurà un carril bici alternatiu pel carrer Bruc, això vol dir que el carrer Girona 
tindrà carril de pujada i baixada? Sí, el carril alternatiu és per aquelles bicicletes que vulguin anar 
més ràpid a la baixada, de totes maneres es podrà circular amb bicicleta en dos sentits pel carrer 
Girona, però lent i  en convivència amb els vianants i amb prioritat dels vianants. 
 
Es té la sensació que hi ha un excés d’elements en un mateix carrer (jocs, zones verdes...) i això 
provoca desordre més que ordre. Proposa incorporar vegetació només en els interiors d’illes o 
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posar només arbres, ja que no molesten tant com la vegetació horitzontal. Es respon que 
actualment en comptes de jocs i zones verdes hi ha cotxes així que això s’ha de veure com una 
millora a més d’estar tot pensat per a que cada activitat tingui espai en la justa mesura, per a 
poder desenvolupar-se, ni més ni menys. Es matisa que als carrers ja no poden haver-hi més 
arbres per tema d’ombres però a les places sí que n’hi haurà a més de la vegetació arbustiva 
amb baranes perquè la gent no caigui ni ho trepitgi. 
 
Es diu que el passeig de Sant Joan està molt brut, sobretot la vegetació. A més vigilar amb 
l’aparcament d’autocars a l’eixample i les motocicletes que aparquen a la vorera. Es respon que 
s’està treballant per treure les motos de la vorera, així com els patinets, però que es fa d’es d’un 
àmbit jurídic i no des del Programa Superilles. El que si fa el programa és posar mobiliari; 
parterres i bancs... que limiten l’espai dedicat a l’aparcament, però és recorda que es un procés 
llarg i que s’està treballant des de districte també. 
 
Comenten que això sembla un Consell de Barri i no una reunió de superilla. També afegeix que 
actualment hi ha els carrers de plataforma única de prioritat invertida però hi ha molts problemes 
per explicar això als vianants i si en un carrer de plataforma única hi ha carrils bici de doble sentit 
o no. Es respon que l’opció de carrils bici ràpids es proposen de pujada pel carrer Llúria ( a llarg 
termini) i de baixada pel carrer Bruc (a curt termini), alliberant el c. Girona de bicis ràpides en 
favor de la prioritat del vianant. No obstant això pel carrer Girona poden podran passar bicis 
lentes, 10Km /h, en convivència amb vianants i vehicles de veïns. Es recorda també que la 
velocitat màxima per anar amb bicicleta és la velocitat màxima que marca el carrer. 
  
Es pregunta pel manteniment dels carrers pacificats. Es respon que el manteniment és un tema 
complicat però és bàsic, ja que el model dels carrers intervinguts està dissenyat de manera 
estàndard perquè es puguin replicar responent a les noves necessitats, i els materials utilitzats 
són molt senzills. 
 
Per últim, es demana si ha alguna voluntat de construir un pàrquing municipal? No, ja que hi ha 
superàvit d’aparcament subterrani i la diferència entre municipal i privat és molt petita a nivell de 
preu. De totes maneres a l’hora conservar aparcaments de la superfície es té en compte primer 
l’aparcament per a minusvàlids, la càrrega i descàrrega, després la zona verda i finalment la 
zona blava. Respecte a les motocicletes hi haurà aparcaments a la calçada. 
 
Es conclou la reunió i s’informa que es farà una propera sessió oberta a la ciutadania durant les 
pròximes setmanes, amb grups de treball, i en uns mesos es començarà a parlar de la proposta 
del projecte. 
 


