
 

 

 

 
Participació 

Gerència d'Ecologia Urbana 

 Av. Diagonal, 240  pl. 4t. 

08018 Barcelona 

 
 
 

Acta del Grup Impulsor de la Superilla de la Dreta de l’Eixample  

Dia 8 de gener de 2019. Casa Elizalde, Carrer de València, 302 

 

 

Assistents: 20 

Veïns i amics del Passeig de Sant Joan, AVV Dreta de l’Eixample, COREIXAMPLE, 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  

 

 
Carme Méndez, consellera, dona la benvinguda recordant que a la sessió d’avui presentarem la 

proposta per a la implantació del model d’organització de l’espai públic en superilles a l’àmbit de 

la Dreta de l’Eixample. Introdueix Rosa López que inicia la presentació recordant el nombre de 

sessions realitzades -des de desembre de 2017- amb el Grup Impulsor fins a l’elaboració de la 

proposta que avui presentem.  

Recorda les nocions bàsiques del model superilles, motius, tipus de vies, tipus d’actuacions, 

àmbits de les superilles que s’estan treballant per estendre el model a tota la ciutat, etc. Explica 

el punt del procés en el que ens trobem, conjuntament amb St. Gervasi i Consell de Cent- 

Germanetes on estem tancant la proposta de Pla d’Acció.  

Recorda que la problemàtica que volem treballar a l’àmbit de Girona és la manca d’espai verd, 

l’ocupació de les voreres amb terrasses i motos, que impedeixen els usos dels vianants, així com 

els recorreguts no rectilinis als xamfrans.  

L’àmbit d’implantació a la dreta de l’eixample , és la zona entre els c. Còrcega, Llúria, Trafalgar i 

Passeig de Sant Joan.  

Es presenta una diapositiva amb els eixos cívics de la ciutat, que son els carrers amb més 

activitat i us ciutadà degut a ser connector o a tenir serveis o interès ciutadà. Explica que un eix 

cívic pot ser alhora un via bàsica de mobilitat (de vehicles privats) i altres que poden ser vies 

veïnals, d’us prioritari dels vianants. 
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Dins l’àmbit hi ha 125.000m2 d’espai públic actual per als vianants i que és, majoritàriament 

espai de voreres però també d’interiors d’illa. El Programa Superilles, a llarg termini, pacificant el 

carrer Girona, i algunes de les seves cruïlles i carrers que el creuen aconseguiria un augment de 

40.000m2 d’espai públic pel vianant. Aquest guany d’espai no te forma de parcs, tal i com els 

coneixem, però si de carrers verds o enjardinats, tal i com es veu a la presentació a la imatge del 

carrer Borrell a l’àmbit de Sant Antoni. Això té un efecte directe sobre la contaminació a les 

zones pacificades, en el cas de la superilla de Sant Antoni, a la cruïlla, s’ha reduït el NO2 en un 

30%. 

Quan actuem sobre una zona no fem talls sobre un sol carrer sense tenir una mirada global 

d’àmbit, ja que actuar sobre un carrer té efectes sobre els altres.  

Passa la paraula a Carles Domínguez de VAIC que fa l’explicació de la mobilitat a l’àmbit 

d’estudi. Descriu les vies bàsiques de l’àmbit: Còrsega, Rosselló, Mallorca, València, Aragó, 

Gran Via i Ali-bei, en horitzontal, i Roger de Llúria i Bailèn com a verticals.  

Es mostren els nivells d’intensitat de trànsit de l’àmbit, que carrega més sobre Aragó i Gran via. 

Provença, Bruc, Girona, Bailèn i Passeig Sant Joan tenen trams més pacificats per sota els 

4.000 cotxes hora dia.  

S’explica el model amb els talls de continuïtats (no canvis de sentit) a llarg termini, i s’explica 

quines afectacions tindria a llarg termini a nivell d’afectacions de trànsit, de transport públic, 

d’aparcament i de càrrega i descàrrega. El carrer Girona tindria a la zona d’Ausiàs Marc uns 

1.000 vehicles dia (igual a tres per minut). Per sobre de Gran Via no s’aconsegueix pacificar 

suficientment (baixar dels 4000vehicles/dia) el carrer Girona. S’haurien de fer actuacions 

addicionals. Es a dir, tallant la continuïtat nomes als creuaments amb carrers pacificats 

perpendiculars, no aconseguiríem pacificar Girona, per això, caldria fer altres actuacions com 

algun gir obligatori, canvis de sentit o similar.  

S’explica com s’adapten la resta de xarxes; bicicletes i autobús amb aquesta proposta. El carril 

ràpid de bici doble de Girona es traslladaria , a llarg termini, als carrers Bruc i Llúria, tot i que les 

bicicletes poden passar  per Girona si van lentes i en convivència amb el vianant.  

Al bus la proposta no l’afecta ja que pels carrers pacificats no passen busos. Està previst posar 

un carril bus al c. Aragó. 

En relació a l’aparcament, l’afectació seria de 30% de places blaves i 30% de les verdes, 

recol·locació de les PMR i un 6% de carrega i descàrrega. La càrrega i descàrrega a les 

cantonades passaria a dins dels carrers pacificats amb control horari. 

Fins aquí la proposta de superilles a llarg termini.  

Seguidament s’explica que aquesta implantació s’ha de fer per fases o subàmbits, per motius 

tècnics i econòmics. Es mostra una sèrie de propostes per fases amb diferents opcions, de 

demanda veïnal, de viabilitat tècnica i benefici d’espai públic: un primer subàmbit seria actuar a 

Girona i Ausiàs March, per sota de Gran Via, un segon seria actuar a Girona de Diagonal a Gran 

via, un tercer a Girona i Provença per sobre de Diagonal i un quart actuar sobre Consell de cent. 
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Intervenció que pregunta si no és millor començar pel subàmbit de sobre de Gran via, ja què per 

sota  ja hi ha ara molt poc trànsit.  

Es pregunta quan duraria la execució de cada fase. Les actuacions d’urbanització de cada 

subàmbit serien d’un mínim de dos anys, per fer projectes i execucions. 

Intervenció que proposa fer un avantprojecte conjunt i dividir després en projectes per subàmbits. 

Es diu que si. També demana sobre la ubicació de la fira de la festa major.  Se li contesta que no 

hi ha problema per recol·locar-la al c. Girona i que si és vol estendre ho podria fer pel c. Consell 

de Cent 

Es pregunta perquè  al subàmbit per sobre de Gran Via no es tant viable tècnicament. S ’explica 

que es mes difícil perquè s’han de fer actuacions conjuntes. Demanda sobre quants subàmbits 

es poden fer en una legislatura. Es diu que un o dos, però depèn de la inversió que es vulgui 

realitzar.  

Proposta que diu que si al carrer Alí Bei ja està més pacificat, millor  prioritzar l’actuació al c. 

Girona sobre la Gran Via. 

Intervenció que opina de la el mateix, ja que la ú no té activat i és la mes cara.  

Intervenció que es decanta per la dos perquè es la que més marca o dibuixa el c. Girona com a 

eix. Aconsegueix una pacificació major i s’acosta als objectius reals. Potser es podria pacificar 

amb la zona d’Ausiàs Marc. 

Pregunta sobre el carril bici a Llúria si es a llarg termini? Respon que si, que per ara no es tocaria 

el de baixada. Creu que la dos es la bona. Demana intervenció als límits de la superilla. 

Es pregunta si el carril bici proposat a c. Bruc, és a curt termini i podria ser de pujada i baixada i 

es diu que si, que seria una actuació lligada a la actuació de pacificació del c. Girona a curt 

termini i que mobilitat no vol carrils bidireccionals perquè són menys segurs. 

Pregunta en relació a la reducció de places d’aparcament i de trànsit de cotxes i proposa que es 

faci cordó d’aparcament al carrer València, que ajudaria també a millorar i pacificar aquest carrer 

de cara al veïnat.   

Continua la presentació amb l’explicació i anàlisi de la proposta de del subàmbit dos. S’explica 

com afectaria l’actuació als carrers perifèrics i les afectacions sobre l’aparcament. També es 

mostren els tipus d’actuacions que es treballarien sobre el projecte. 

S’expliquen les millores que es podrien fer als carrers bàsics. 

Finalment s’acorda presentar com a conclusió del Pla d’Acció una sèrie d’actuacions ordenades 

per prioritat en la seva execució: 

1. Actuar al subàmbit 2. C. Girona entre Gran Via i Mallorca, deixant el tram fins a Diagonal 

per tractar amb el projecte del Tramvia per la Diagonal que és un projecte independent 

de ciutat. Urbanització estructurant 

2.  Fer el carril bici al c,. Bruc,. Aquest tema és imprescindible fer-ho simultàniament amb 

les actuacions del punt 1. Urbanització funcional. 
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3. Actuar al c. Girona per sota de Gran Via i al c. Ausiàs March, incloent la placeta que 

s’aconseguiria en el seu creuament. Urbanització tàctica. 

4. Actuar en la millora de les voreres dels carrers bàsics de Llúria i València. Actuació de 

millora 

S’explica el calendari i que és la sessió oberta. 

Sorgeix la demanda d’explicar el pla d’usos. 

Sense més intervencions es dona per finalitzada la sessió. 

 

 

 

 

 

 


