
 

 

Superilles: Omplim de vida els carrers
 

SESSIÓ OBERTA AL VEÏNAT 
DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE, 

ÀMBIT DEL CARRER GIRONA I ENTORN

INFORME DE RESULTATS DE LA JORNADA DE TREBALL I DE DEBAT

12 DE FEBRER DE 2019

 



 

 

Superilles: omplim de vida els carrers

1
 

 
INDEX 

 

1. Introducció i antecedents 2

2. Jornada de treball amb el veïnat

Dades bàsiques                                                         

Metodologia 

3

3. Resultats per àmbits   5

Espai públic  5

Mobilitat  7

Exemples d’urbanització 9

Actuacions  11

Altres  14

   

                                                                                                                                                                                                              

 

 



 

 

Superilles: omplim de vida els carrers

2
 

1. Introducció i antecedents 

 

La proposta de  la Superilles de  la Dreta de  l’Eixample constitueix una unitat urbana articulada 

que  té  per  objectiu  recuperar  l’espai  públic  per  al  vianant  prioritzant  el  benestar  veïnal, 

fomentant  la biodiversitat  i el verd urbà,  la cohesió social  i  la participació ciutadana tot creant 

un espai de mobilitat més sostenible. L’àmbit específic de  la superilla que tractem s’articula al 

voltant  del  carrer  Girona  com  a  eix  vertical,  i  dels  carrers  Ausiàs March,  Consell  de  Cent  i 

Provença com a eixos horitzontals.  

El procés d'implementació de l’àmbit de Superilla de la Dreta de l’Eixample parteix d’un model 

teòric que s’adapta a  les particularitats dels àmbits a través de  la participació dels agents  i  les 

parts interessades, així com de la ciutadania a títol individual. D'aquesta manera, el seu objectiu 

últim és l'elaboració d'un Pla d'Acció per a la millora de la mobilitat i la qualitat de vida, a través 

de  la  disminució  de  la  presència  del  cotxe  i  la  conseqüent  reducció  de  la  contaminació 

(ambiental,  acústica,  etc.),  l'augment  del  verd  urbà,  així  com  de  l'espai  públic  per  a  l’ús  del 

ciutadà. Gràcies a la implicació ciutadana, el pla s’adaptarà a les necessitats de la població i les 

característiques territorials de l’espai que dibuixa cada superilla. 

Per assolir aquest  fi, s’ha  realitzat una diagnosi sobre  l’estat actual de  l’àmbit  i en  l’actualitat 

s’està treballant amb  l’objectiu de tancar un Pla d’Acció (full de ruta) que ens permeti avançar 

cap a la definició dels projectes a implementar.  

La  idea és que amb els resultats de  les aportacions recollides a  les diferents sessions  i accions 

participatives s'anirà adaptant la proposta tècnica mitjançant la qual serà possible configurar el 

Pla d'Acció definitiu.  

Aquest pla de treball parteix d'una metodologia general per a  la  implementació del programa 

superilles,  i ha estat adaptat  i contextualitzat a  la realitat de  la Dreta de  l’Eixample,  i a  l’àmbit 

del carrer Girona, en col∙laboració amb el districte.  
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2. Jornada de treball amb el veïnat 

Dades bàsiques  

Data, hora  i  lloc: Dimarts 12 de febrer de 2019, a  l’Escola de  la Concepció (Passatge de Pla, 2, 

Barcelona). 

Convocatòria: La convocatòria de la jornada de treball es va realitzar a través del districte i de la 

Direcció de Comunicació i Participació d’Ecologia Urbana mitjançant amb cartelleria i per correu 

electrònic 

Participants: La jornada de treball i de debat va comptar amb la participació de més de 100 veïns 

i veïnes dels quals 84 es van registrar 

Metodologia 

L’objectiu de la jornada era informar i sensibilitzar sobre el Programa Superilles i, alhora, recollir 

propostes  i  suggeriments  concrets per part dels  veïns  i  veïnes de  la Dreta de  l’Eixample  i de 

l’àmbit específic del carrer Girona.  

L’ordre del dia de la sessió era el següent: benvinguda (18:00h), inici de la presentació (18:10h), 

explicació  de  la  dinàmica  i  treball  en  grups  (19:20h),  posada  en  comú  de  les  aportacions 

recollides als grups (20:40h), tancament (21h). 

La jornada es va desenvolupar amb dues fases diferenciades. Primer, es va donar la benvinguda 

de  les  persones  assistents  i  es  va  fer  una  introducció  global  a  les  problemàtiques  urbanes 

actuals (contaminació, poc verd a  la ciutat, manca d’espai públic, etc.). Rosa López, arquitecta 

de l’Àrea d’Ecologia Urbana, va presentar el projecte de  les superilles. Acte seguit, el tècnic de 

participació d’Ecologia Urbana, Xavi Valls va explicar el  treball  realitzat amb el Grup  Impulsor 

per  elaborar  la  proposta  de  Pla  d’Acció  que  es  presentava,  així  com  les  dinàmiques  de 

participació que s’acostumen a desplegar al voltant de  les superilles  i va anunciar  l’inici de  la 

dinàmica de treball en grups. Així, es van crear cinc grups de debat ubicats a diferents espais.  

Tots  els  grups  van  treballar  en  base  a  la  mateixa  dinàmica.  Es  van  debatre  les  següents 

qüestions o blocs temàtics: espai públic, mobilitat, exemples d’urbanització, actuacions i altres. 

Es van explicar els diferents tipus de via (bàsica, local i veïnal) així com la xarxa d’eixos cívics de 

la ciutat. Es va abordar també la situació de l’estacionament i les zones de càrrega i descàrrega 

(CID).  A  cada  taula  de  debat  hi  havia  una  tècnic  del  programa  Superilles  i  una  altra  que 

realitzava tasques de moderació  i recollida d’idees  i dubtes. També, es disposava de diferents 

plànols per recolzar les explicacions.  
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Als grups de debat es van posar de relleu els objectius que pretén assolir el programa superilles, 

es va reflexionar sobre els exemples d’urbanització dels tipus de carrer que es van mostrar per 

part de l’equip tècnic, es va tractar el guany d’espai públic mitjançant la creació de les places als 

punts d’encreuament de carrers pacificats, la situació del verd urbà i es van poder abordar, així 

mateix, els dubtes, propostes i problemàtiques que detectaven els veïns/es.   

Les persones que van participar a les taules de debat disposaven d’un full on podien escriure les 

seves  aportacions  i  suggeriments,  així  com  les  propostes  de millora  i  dubtes  en  relació  a  la 

proposta.  Aquests,  juntament  amb  les  aportacions  fetes  als  grups  de  treball  es  recullen  a 

continuació  en  aquest  informe,  a  l’apartat  “Resultats  per  àmbits”,  on  s’ha  procedit  a  fer  el 

buidatge dels continguts.  
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3. Resultats per àmbits 

1. ESPAI PÚBLIC  
 

POTENCIALITATS 

‐ La  reordenació  de  les  terrasses  es  veu  amb  bons  ulls  ja  que  s’entén  que 

alliberarà  les  voreres  cedint  més  espai  als  vianants.  Hi  ha  persones  que 

pensaven  que  s’eliminarien  definitivament,  però  un  cop  s’ha  explicat  com 

s’actuarà, es mostren d’acord amb la reordenació. S’insisteix en el fet que no hi 

haurà un increment respecte al nombre de terrasses existents.  

‐ Els  assistents  veuen positivament  la  creació de noves places  a  les  vies  veïnals 

pacificades,  fet  que  permetrà  un  estil  de  vida  més  agradable  i  una  major 

integració del veïnat al barri.   

‐ Es valora positivament la pacificació de l’àmbit i que l’espai públic faciliti que els 

infants puguin anar més  tranquils pels camins escolars,  fins  i  tot desplaçant‐se 

sols/es.  

‐ Consens general en apreciar que el nivell de consciència ciutadana al voltant de 

la necessitat d’avançar cap a una ciutat més sostenible  i que posi al centre  les 

persones continua avançant.  

 

RISCOS 

‐ En quant als parterres i la vegetació, preocupa que es plantin noves plantes i que 

després desapareguin degut a la poca resistència de les mateixes o a la falta de 

civisme de la gent.  

 

PROPOSTES 

‐ Pensar en la creació de nou espai públic al c. Provença, a la zona de la benzinera. 

‐ Es demana que hi hagi més verd a l’espai públic, sobretot a les noves places que 

es puguin crear.  

‐ Es  demana  vigilar  i  estudiar molt  bé  quina  vegetació  es  planta,  per  tal  que 

aquesta sigui resistent, que arreli bé i que perduri al llarg del temps. 
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DUBTES 

‐ Es pregunta si hi haurà zona d’estacionament de bicis i patinets, més enllà de les 

estacions del Bicing.  

‐ Es  generen dubtes  pel que  fa  a  les  places  d’aparcament  per  a  persones  amb 

diversitat  funcional,  tot  i que  s’explica que  la prioritat és mantenir  la mateixa 

oferta  actual  amb  el  criteri  de  reubicar  el més  a  prop  possible  si  se  n’ha  de 

moure alguna.  

‐ Es pregunta si hi haurà algunes opcions d’aparcament per a motos i cotxes amb 

les actuacions previstes a Girona, a Provença, Consell de Cent  i Ausiàs March. 

S’aclareix que als carrers pacificats no hi ha aparcament es superfície.  

‐ Pregunta sobre com serà  l’accés als aparcaments privats que hi hagi als carrers 

pacificats. S’explica que serà igual com fins ara.  

‐ Es demana si es preveu una disminució de velocitat al carrer Aragó i passeig Sant 

Joan. 

‐ Demanen  si  s´ha  avaluat  l´impacte que  generarà  al  carrer Girona  la  congestió 

que existeix a la plaça Urquinaona i com impactaria això a la situació futura quan 

Girona es converteixi en eix cívic pacificat.    

‐ Com es guanya verd al nou espai públic? 

‐ Es pregunta si per aconseguir més espai públic no seria millor recuperar les 

voreres traient les motos? S’explica que ja s’està treballant per treure les motos 

de les voreres, però que la proposta de guany d’espai públic amb el programa 

superilles es molt superior a la guanyada només amb l’actuació sobre 

l’aparcament de motos en calçada. 
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2. MOBILITAT  
 

POTENCIALITATS 

‐ En general hi ha consens en el fet que l’estratègia de mobilitat reduirà el volum 

de cotxes. Es veu molt clara la idea que el carrer Girona no ha de ser un eix de 

connexió pel cotxe sinó un eix més sostenible  i verd orientat a  la mobilitat dels 

vianants. 

‐ El plantejament de potenciar  els eixos  cívics  es percep  com una millora  en  la 

mobilitat pels vianants, és una opinió generalitzada.   

‐ Com  aspectes  positius,  es  destaca  l’increment  de  la  seguretat  pels  vianants, 

gràcies a la creació de les places als encreuaments, en desviar‐se la mobilitat tot 

impedint el trànsit longitudinal al llarg de tot el carrer Girona. 

‐ Consens general sobre la millora de la mobilitat i del benestar del veïnat a través 

de la creació dels carrers pacificats i les futures places dels encreuaments.  

‐ Es valora positivament la proposta i es demana que continuï la pacificació.  

 

RISCOS 

‐ Existeix  la  preocupació  que  les  actuacions  puguin  generar  un  increment  de 

vehicles  a  les  vies bàsiques més properes,  com per exemple el  carrer Aragó  i 

passeig  Sant  Joan,  traslladant  el  problema  d’un  carrer  a  un  altre.  Preocupa, 

sobretot,  l’increment  de  contaminació  atmosfèrica  i  acústica  al  carrer  de 

València.  

‐ Preocupa que hi acabi havent dinàmiques de circulació complicades  i, fins  i tot, 

un  ús  més  intens  del  cotxe,  per  la  no  facilitació  de  seguir  rutes  rectilínies 

(Girona).  Hi  ha  certs  dubtes  sobre  la  possibilitat  que  hi  hagi  canvis  d’hàbit 

substancials en les persones respecte l’ús dels vehicles privats.  

‐ Hi ha alguna mostra de preocupació sobre si els vehicles de serveis  (bombers, 

ambulàncies,  etc.)  trobarien  dificultats  d’accés  pel  disseny  previst  pel  carrer 

Girona.  S’explica  que  tots  els  projectes  d’obres  compleixen  una  revisió  i  uns 

criteris d’accés i necessitats dels serveis d’emergència.   
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PROPOSTES 

‐ Es demanen  intervencions de pacificació a carrers de  la xarxa bàsica com al c. 

Aragó, Gran via, Av. Diagonal, etc. 

‐ Necessitat d’aplicar i regular bé la legislació en relació a la bicicleta. 

‐ Proposta de canviar de nom el carril bici, ja que hi passen molts vehicles que no 

son bicicletes (patinets, plataformes, etc.).  

 

DUBTES 

‐ Que  s’entén per  carrers pacificats? Hi podran passar  cotxes?  El  tècnic  respon 

que s’anomenen carrers pacificats aquells que son de prioritat invertida entre el 

cotxe i el vianant, en que el vianant té prioritat per sobre el cotxe tot i que tots 

dos hi poden passar.   

‐ Els participants  volen  saber quan es  començaran  a  implementar els  canvis de 

sentit  i  les  interrupcions de  trànsit als  recorreguts dels  carrers  afectats per  la 

proposta. 

‐ Es  realitzen algunes preguntes  sobre  la  situació de  contaminació a  l’Eixample. 

Com s’aconseguirà complir amb les normatives de qualitat d’aire i contaminació 

acústica de  la xarxa viària bàsica  si  s’incrementa el volum de  trànsit en alguns 

carrers? 

‐ S’identifiquen  dubtes  sobre  com  serà  la  circulació  dels  autobusos  a  l’àmbit 

després de les actuacions. S’explica que amb les actuacions a curt termini no hi 

ha cap afectació a la xarxa de busos. 

‐ Com  serà  la  convivència  entre  diferents  modes  de  transport  en  plataforma 

única?  Es  centra  l’atenció  la  convivència  de  bicicletes,  patinets,  vehicles 

elèctrics, vianants, etc.  
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3. EXEMPLES D’URBANITZACIÓ 
 

POTENCIALITATS 

‐ S’observa com una potencialitat que es produeixi un increment del verd urbà. 

‐ Bona valoració de l’increment de l’espai públic i la qualitat de vida pel veïnat. 

‐ Els assistents veuen com a positiu que s’actuï per  fer efectiva  la disminució de 

l’estacionament de motos a  les voreres  i entenen que això  reduirà el conflicte 

amb els vianants a la travessia. 

‐ Agrada la idea d’habilitar espais i zones de jocs infantils en via pública. 

‐ S’entén generalment que la creació de places públiques afavoreix la convivència 

al barri.  

‐ S’observa  com  a  positiu  la  millor  regulació  i  reordenació  de  l’espai  per  les 

terrasses, i el fet que no s’ampliïn més de les que hi ha actualment.  

 

RISCOS  

‐ L’urbanisme  tàctic,  a  algunes  persones,  no  els  convenç  tant  i,  per  contra,  es 

prefereixen  opcions  d’actuacions  estructurants.  Tot  i  això,  s’entén  que  el  seu 

cost és major i que això representa una dificultat.  

‐ Un  dels  grups  expressa  cert  patiment  per  la  transformació  tàctica,  per  si 

agradarà i generarà prou confort o no. Es preferiria que fos tot estructurant tot i 

que s’entén que es pot aconseguir l’actuació abans si es proposa tècnica. 

‐ Hi ha la visió que si s’opta per un urbanisme tàctic existeix el risc que no s’acabin 

fent intervencions definitives i que, per tant, l’espai s’acabi quedant només amb 

les intervencions tàctiques, sense avançar cap a unes d’estructurants.  

 

PROPOSTES 

‐ Apostar per unes intervencions definitives (urbanisme estructurant) més que per 

l’urbanisme tàctic, malgrat que la despesa econòmica sigui més alta. 

‐ Es  proposa  la  creació  de més  places  d’aparcament  per  cotxes  en  altres  vies 

pròximes a l’àmbit de les actuacions i també en aparcament fora de calçada.  
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‐ Intervenció que demana que el panot de la vorera no sigui diferent del panot del 

carril de cotxes. 

 

DUBTES 

‐ Es  pregunta  com  serà  l’aparença  final  de  les  places  i  quins  usos  tindran.  Es 

mostren els exemples d’urbanització i s’explica que la concreció es decideix a la 

fase  fe  projecte  i  que  es  compta  amb  la  participació  del  Grup  Impulsor  per 

definir‐les.  

‐ Com es  controlarà  la  regularització de  l’espai per  les  terrasses  i  com  s’evitarà 

que aquestes no s’estenguin més enllà del límit establert? 

‐ Com es controlarà la delimitació de l’espai de jocs pels nens? 
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4. ACTUACIONS  
 

POTENCIALITATS 

‐ En general, es considera positiu traslladar el carril bici de baixada al carrer Bruc i 

mantenir  el  carril  de  pujada  pel  carrer  Girona  perquè  es  considera  que, 

actualment, el carril bici de c. Girona  funciona  força bé. Tanmateix, això no és 

unànime. Hi ha opinions també favorables a eliminar el carril bici de c. Girona  i 

fer un carril de pujada per Roger de Llúria i un altre de baixada per c. Bruc.  

‐ Sembla molt positiva  l’estratègia d’eliminar el carril bici de doble sentit perquè 

provoca molta  inseguretat,  tant  pels  ciclistes  com  pels  vianants,  i  ubicar  un 

sentit al carrer Girona i un altre al carrer Bruc. Hi ha algunes opinions favorables 

a potenciar  la circulació de bicicletes ràpides pel carrer Bruc de baixada i per c. 

Roger de Llúria de pujada.  

‐ S’entén en general que  la proposta derivarà en un  increment de  la qualitat de 

vida i en una millora de la seguretat del vianant.  

‐ Consens general amb l’actuació de millora de les voreres a les vies de c. València 

i c. Roger de Llúria, ja que permetrien disminuir l’estacionament de motos a les 

mateixes. Hi ha alguna opinió favorable a millorar també a c. Aragó.  

‐ Es  veu  positivament  la millora  de  voreres  al  carrer  de  Valencia  degut  el  bon 

impacte  que  generaria  als  creuaments  perillosos  pels  vianants,  com  per 

exemple, al carrer València amb pg. Sant Joan.    

 

RISCOS 

‐ Debat en  torn al  fet que  la bicicleta vagi en convivència amb el vianant  sense 

carril bici. 

‐ La  pacificació  del  carrer  pot  generar  més  zones  poc  il∙luminades  i  de  més 

inseguretat.  L’augment  de  la  vegetació  generaria  també menys  visibilitat.  Cal 

millorar la il∙luminació.  

‐ Alguns comerciants opinen que, quan es pacifica un carrer, el comerç empitjora i 

moltes botigues es veuen obligades a tancar.  

‐ Es valora negativament l’afectació a les places d’aparcament d’àrea blava i verda 

dels carrers on s’actuarà. 
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‐ Preocupa que amb la proximitat de les eleccions municipals el projecte no pugui 

tirar endavant, especialment després dels comicis.  

 

PROPOSTES 

‐ Que  s´inclogui  en  la  reurbanització  el  tram  de  carrer  Girona  entre  el  carrer 

Mallorca i l’avinguda Diagonal, o fins a la benzinera, de forma tàctica, en cas de 

no existir dotació pressupostària suficient per fer obres majors.  

‐ Que s’apliqui una adequada delimitació de  l’espai destinat a  les terrasses  i que 

s’estableixin mesures per controlar aquests espais en el marc del que disposen 

les normes vigents.   

‐ Alguna persona proposa que el carrer Bailèn exerceixi d’eix cívic en comptes del 

carrer  Girona,  ja  que  actualment  Bailèn  està molt  pacificat  i  seria més  fàcil 

continuar desenvolupant aquesta línia. 

‐ Millorar  la  il∙luminació,  que  actualment  es  considera  deficient  i  es  tem  que 

empitjori després de les actuacions. Es demana, per tant, mirar bé la il∙luminació 

a les zones pacificades, especialment a la creu del c. Ausiàs Marc. 

‐ Petició  en  la  direcció  de  reclamar  que  s’actuï  per  definir  clarament  el  carrer 

Mallorca com a via bàsica i que el carrer Provença exerceixi més d’eix cívic.  

‐ Es  considera  que  alguns  carrers  pacificats  que  es  fan  actualment  estan 

sobrecarregats  de  mobiliari  i  d’altres  elements  (bancs,  parterres,  jardineres, 

etc.), suggerint‐se que s’alleugeri una mica l’espai públic.  

 

DUBTES 

‐ Si  pacifiquem  els  carrers  podran  passar  els  cotxes  i  podran  fer  parades?  Es 

respon  que  si,  tant  el  cotxes  particulars,  com  el  transport  de  càrrega  i 

descàrrega pot accedir a una  zona pacificada  i  s’ho pot aturar per deixar una 

persona o fer una càrrega o descàrrega. Hi haurà l’espai necessari així com zones 

habilitades per la càrrega i descàrrega de mercaderies. 

‐ Quin serà l’horari de càrrega i descàrrega a les vies veïnals? S’explica que encara 

està per definir. Serà un horari específic que permeti conviure amb d’altres usos 

i  funcions als  carrers, a més d’afavorir els desplaçaments  segurs dels  vianants 

(especialment els escolars).   
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‐ Sorgeixen dubtes sobre el trobament del carrer Girona pacificat amb l’avinguda 

Diagonal i el Tramvia. Com que el projecte del tramvia per l’Av. Diagonal encara 

no està definit, aquest tema es deixa obert. 

‐ Els  veïns  pregunten  si  per  pacificar  el  carrer  es  disposaran  pilones  fixes  a  les 

entrades.  S’explica que no es  tracta d’impedir el pas dels  vehicles  sinó de  fer 

menys  atractiva  la  idea  d’utilitzar  la  via  a  gran  velocitat  i  amb  una  funció  de 

trànsit de pas. Tanmateix, els cotxes podran seguir‐hi passant com sempre.  

‐ Els veïns demanen quan podrà ser implantat el projecte de forma definitiva. 

‐ Es pregunta  com quedarà afectada  la  zona blava d’aparcament a partir de  les 

actuacions. 

‐ Es  pregunta  el motiu  pel  qual  hi  ha  diferent  color  al  paviment  on  hi  ha  les 

botonadures respecte la resta del paviment als dissenys de carrers pacificats.  

‐ Es  pregunta  amb  quina  periodicitat  es  canviarien/renovarien  les  plantes  i  els 

parterres, si és que es preveu fer.  

‐ Es pregunta per què no s’estén el projecte del carrer Girona a  la zona nord de 

l’Av. Diagonal.    

‐ S´ha pensat sobre si seria pertinent  l’habilitació de  llicencies  i creació d’algunes 

facilitats per obrir nous negocis? 

‐ Alguns veïns es pregunten quin és el grau de consens polític que hi ha al voltant 

del  procés  de  pacificació  a  l’àmbit  del  carrer  Girona.  En  relació  a  això,  es 

demanen quan s’estarà en condicions de començar a treballar sobre el terreny.  

‐ Pregunta en relació a les actuacions al c. València. Es respon que les actuacions a 

les vies bàsiques poden ser de millora de voreres, d’increment del verd i el canvi 

d’algun  carril  per  vehicle  privat  per  carris  bus  o  bici. A  curt  termini,  al  carrer 

València,  l’actuació  que  es  proposa  es  de  millora  del  verd  amb  escocells 

correguts, així com l’ordenació de les voreres. 
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5. ALTRES 
 

‐ Es demana millorar el sistema de clavegueram als carrers amb plataforma única 

per evitar les problemàtiques que es poden generar quan plou amb intensitat o 

quan hi ha una gran densitat d’aigua.  

‐ Es demana que  es  valori un  sistema de  recollida de  residus porta  a porta.  Es 

demanen  contenidors  soterrats. El  tècnic  respon que, de moment, això no és 

factible perquè l’ajuntament encara no ha trobat un bon sistema que funcioni.  

‐ Hi ha queixes sobre l’estat dels contenidors d’escombraries del carrer Girona. Es 

diu que sempre estan plens, sobretot el de cartró,  i que hi ha capses  i cartrons 

ocupant la vorera. Es comenta la falta de civisme de la gent a l’hora de tirar les 

escombraries: mobles, electrodomèstics i altres objectes acaben ocupant l’espai 

del carrer. Es demana, per tant, controlar millor aquestes conductes incíviques. 

‐ Es comenta que, si bé no es canviaran els contenidors, aquests estaran més lluny 

de  la  façana, amb possibles  jardineres entremig. Això minimitzarà  les possibles 

pudors i farà més agradable el conjunt del carrer.  

 


