VEÏNS, ENTITATS I ADMINISTRACIÓ DEBATEN SOBRE LA SUPERILLA DE
POBLENOU

El passat 19 de febrer de 2015 es va celebrar el primer taller participatiu al voltant de
l’àmbit de la superilla pilot de Poblenou.

El dijous 19 de febrer es va
desenvolupar a l’escola Pere IV (Carrer
Bilbao, 103) el primer taller participatiu
del programa superilles que s'inicia al
barri
de
Poblenou.
Entre
els
participants comptaven amb veïns i
veïnes,
representants
d'entitats
i
equipaments del Poblenou, tècnics de
l'Ajuntament i membres de la xarxa de
signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat.
El propòsit principal de la sessió era compartir idees, reflexions i propostes del que
es vol i pot arribar a ser l’àmbit de la Superilla de Poblenou. La jornada es va iniciar a
les 18:15h amb la benvinguda per part d’Iria García, Directora de Serveis a les
persones i al territori al districte de Sant Martí, i una presentació, del què és el
programa superilles i com es pretén desenvolupar, per part d’Ariadna Miquel, cap de
prospectiva i Laia Torras, cap de participació de la direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà
de l'Ajuntament. Ambdós van fer èmfasi en la importància de la participació i la
implicació ciutadana en aquesta nova iniciativa. Seguidament la Laia Torras va donar
pas a la projecció d’un vídeo sobre el concepte de superilla i el seu potencial, amb
entrevistes a Salvador Rueda, director de l'Agència d'Ecologia Urbana, i Francesc
Magrinyà, professor d'urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre
de Recreant Cruïlles.

A partir de les 19:15h els assistents van
participar en un taller de futur, en què
van expressar els seus desitjos de com
voldrien que fossin les superilles d'aquí
a quatre anys a partir dels titulars que
voldrien llegir als diaris locals. Als
titulars es van exposar temes ben
diversos que es van agrupar en
mobilitat, soroll, qualitat de l’aire, model
de ciutat, sostenibilitat, espai públic,
verd urbà, energia,
transformador,
participació i cohesió social.
En base als centres d'interès als quals apuntaven els titulars, els participants es van
repartir en tres grups (Espai Públic, Mobilitat - Contaminació, Cohesió social –
Participació – Model de Ciutat) per fer propostes d'iniciatives concretes, aplicables a la

superilla de Poblenou en un termini màxim de tres anys que ajudarien a assolir aquest
futur imaginat. Les propostes van ser tant d'actuacions a entomar per part de
l'Ajuntament com a través del treball en xarxa i la col·laboració d'entitats i de totes les
persones interessades. Aquesta pluja d'idees es va recollir per escrit en dos plafons
(Propostes i Observacions) i de manera esquemàtica en plànols de la zona. A la web
de Barcelona + Sostenible es poden consultar els plànols de delimitació de les
superilles i tota la documentació descriptiva de l'àmbit amb què els participants
comptaven com a material de suport.

Consulteu la documentació de diagnosi elaborada per l’Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona, i la seva proposta d’indicadors de sostenibilitat.
Per finalitzar, el portaveu de cada grup temàtic va fer una breu posada en comú de les
aportacions fetes pels participants.
Va concloure la jornada M. Antònia Fullana, tècnica de participació de la direcció de
projectes d’Hàbitat Urbà de l'Ajuntament, qui va apuntar els propers passos a seguir:
es farà un informe que recollirà totes les aportacions de la sessió i es farà arribar a tots
els presents i inscrits a la sessió en uns deu dies i també es penjarà al web superilles,
l’endemà de la sessió s’obre la plataforma coinnovació amb repte superilla de
Poblenou perquè es pugui seguir fent propostes, s’anuncia la data del 2n taller previst
pel dia 11 de març a les 18h a l’escola Pere IV per continuar treballant i avançar en la
concreció i priorització de les accions i es va acomiadar agraint el treball realitzat per

cada un dels presents i en especial atenció, a l’equip directiu, professorat i Ampa de
l’escola Pere IV per haver cedir el centre per dur a terme la jornada participativa.
Barcelona, 20 de febrer de 2015

