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1. Introducció i antecedents 

El procés d'implementació de la Superilla d’Horta s’adapta a les particularitats del barri a través 
de  la participació dels agents  i 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 que reculli els canvis de 
mobilitat, habitabilitat i d’augment del verd urbà a la superilla, proporcionant una millor qualitat 
de  vida,  a  través  de  la  disminució  de  la  presència  del  cotxe  i  la  conseqüent  reducció  de  la 
contaminació  (ambiental,  acústica,  etc.). Un  Pla  que  gràcies  a  la  implicació  ciutadana  estarà 
adaptat a la necessitats de la població i les característiques territorials d’Horta. 

Per assolir aquest fi, es realitza una primera proposta tècnica que es comparteix i treballa amb 
veïnat  i  col∙lectius  del  barri  per  obtindré  un  Pla  d'Acció  de  manera  participada.  D'aquesta 
manera la proposta tècnica  de la Superilla d’Horta es treballa al costat dels agents i ciutadania a 
títol individual a diferents espais i canals de participació. 

Amb els resultats de les aportacions obtingudes en les diferents sessions i accions participatives 
s'anirà modificant la proposta tècnica mitjançant la qual configurar el Pla d'Acció definitiu. Per al 
cas concret d’Horta es planteja el següent pla de treball per a  l'elaboració del Pla d'Acció que 
relaciona les dues línies esmentades: 

 

 

 

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  d’Horta  en  col∙laboració  amb  el 
Districte. L’esquema representa les fases per a l'elaboració del Pla d'Acció. La implementació es 
complementaria  amb  una  tercera  fase  dirigida  al  disseny  col∙laboratiu  de  les  accions  i 
intervencions  recollides  en  aquest  Pla.  El  plantejament metodològic  concret  d'aquesta  fase 
estarà subjecte als resultats de  les dues primeres  i es plantejarà una vegada s'hagi establert el 
Pla d'Acció. 
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2. Jornada participativa i de debat 

Dades bàsiques  

Data, hora i lloc: Dijous 9 de març de 17:30 a 19:30,  a la Biblioteca Horta‐Can Mariner, c. Vent 

núm. 1 

Convocatòria:  La  convocatòria  de  la  jornada  participativa  es  va  realitzar  mitjançant  correu 

electrònic a les Ampa i al CEM d’Horta. 

Participants:  La  jornada  participativa  i  de  debat  va  comptar  amb  la  participació  de  deu 

assistents, entre representants  d’Ampa i ciutadania en general.  

Metodologia 

La  jornada es va planificar amb dos moments diferenciats. Una primera part  informativa  i de 

resolució de dubtes generals  i una segona part de dinàmica participativa, on els assistents es 

van dividir en grups. 

Durant  la  primera  part  informativa  es  va  explicar  alguns  conceptes  en  relació  a  la  superilla: 

justificació del projecte,  conceptes bàsics,  tipus de  vies. També es  va explicar  la proposta de 

jerarquies de vies, l’esquema de mobilitat, la xarxa de carril bici, la xarxa de busos existents i les 

modificacions del traçat del autobús 185. També es va explicar que no es modificarien els punts 

de carrega  i descarrega  i es va presentar  les afectacions a  les places de pàrquing en superfície 

així com les actuacions que es podrien assumir en aquesta legislatura. 

Pel que fa a  la dinàmica participativa, es van crear tres grups de debat, els quals es van ubicar 

en tres taules diferents. Tots els grups van treballar la mateixa dinàmica.  

La dinàmica es va realitzar amb el suport del plànol de  la proposta bàsica. Els participants van 

plasmar  les  seves opinions  i  impressions  sobre  els  plànols  amb  pòsits  de  diferents  colors  en 

funció de tres categories:  dubtes, encerts i propostes 
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3. Intervencions al plenari 

Victor Valls, conseller del districte d’Horta,   obre  la  sessió  i  la contextualitza en el marc de  la 

superilla. 

Carlos  Domínguez,  tècnic  de  VAIC,  explicació  alguns  conceptes  en  relació  a  la  superilla: 

justificació del projecte, conceptes bàsics, tipus de vies. S’explica  la proposta de  jerarquies de 

vies  i  l’esquema de mobilitat. Es dona a conèixer  la problemàtica en relació a  la “drecera” que 

passa  per  dins  del  barri  (c.  Campoamor)  per  anar  fins  a  les  Rondes.  La  proposta  és  que  c. 

Campoamor  sigui  de  sentit  baixada  i  canviar  també  el  sentit  del  c.  Eduard  Toda.  També  es 

realitzaria algun altre canvi de sentit en algun altre carrer. Es presenta  l’esquema d’accessos  i 

sortides del barri, segons la zona de barri.  Es presenta la xarxa de carril bici i s’explica la xarxa 

de  busos  existents  i  les modificacions  del  traçat  del  autobús  185.  També    es  presenta  les 

afectacions  a  les  places  de  pàrquing  en  superfície  així  com  les  actuacions  que  es  podrien 

assumir en aquesta legislatura. 

Pregunta:  Dubte en relació al concepte d’eix cívic per al c. Campoamor. 

Resposta: El concepte d’eix cívic fa referència a un carrer amb molta afluència de persones,  ja 

que hi ha equipaments, comerços, etc. Les millores d’habitabilitat  són prioritàries en aquests 

carrers.  Però el c. Campoamor ja disposa de voreres grans i arbrat, per tant té unes condicions 

d’habitabilitat adequades.  

Pregunta:  S’ha  pensat  alguna  actuació  per  fomentar  l’ús  de  la  bicicleta,  com  per  exemple 

permetre l’aparcament dins de les escoles? 

Resposta: La pacificació del barri afavorirà  l’ús de  la bicicleta, però  també es poden plantejar 

més propostes per fomentar l’ús de la bicicleta. 

Pregunta: Reflexió sobre si és prioritària la inversió al barri?  

Resposta: La inversió està justificada, és una part petita del pressupost de mobilitat del districte. 

Amb  una  ejecció  estructurant  concreta  es  pot  fer  una  intervenció  amb  un  guany  ciutadà 

notable.   
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4.‐ Resultats de la dinàmica per àmbits 
  MOBILITAT VEHICLES 

BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

- El canvi de sentit c. Toda amb c. Campoamor produirà una disminució del trànsit de fora 
del barri? Quines són les dades dels simuladors? 

- Accessibilitat: hi haurà pilones/càmeres per vigilar l’accés dec. Campoamor i c. Toda? 
- Escola Mare Nostrum. Es pensa reduir la velocitat de trànsit endavant de l’escola? 
- Dificultats  pel desplaçament d’autobusos escolars amb la nova proposta de mobilitat  
- El canvi de sentit separa al barri en dos, c. Feliu Codina és un eix important per mantenir 

una bona connexió est/oest.   
- C. Horta amb c. Campoamor i c. Rectoria és un punt conflictiu. No transferir aquest 

conflicte a c. Lloret de Mar amb c. Campoamor amb els canvis de sentits. 
- Les escoles La Salle, Regina i la Dominica amb aquesta proposta de canvis de sentit es 

quedaran estancades entre c. Lloret de Mar i c. Toda. 
- C. Tajo assumiria més tràfic i es generarien problemes. 
- Afectació en la permeabilitat peatonal de c. Tajo. 
- La proposta generarà més molèstia a c. Eduard Toda. 
- Gir perillós a c. Rectoria. 

 
ENCERTS 

‐ Pacificar c. Campoamor. 
‐ Anàlisis i diagnòstic correcte. El trànsit de cotxes de fora del barri utilitza c. 

Horta/Fulton/Campoamor per anar a Ronda de Dalt. 
 
 

PROPOSTES 
‐ Semàfor c. Fabra i Puig amb c. Canigó per evitar el pas ràpid dels cotxes (disminuir 

l’accidentalitat) 
‐ Semàfor en el creuament entre c. Campoamor, c. Rectoria i c. Chapí. 
‐ C. Campoamor guanyar verd a les voreres (jardineres?) 
‐ Posar semàfors per l’autobús c. Campoamor amb Avd. Estatut 
‐ Estudiar alternatives als canvis de sentits 
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MOBILITAT BICICLETES 

COMENTARIS EXPOSATS EN COMÚ: 

‐ S’ha  pensat  algun  tipus  d’actuació  per  fomentar  l’ús  de  la  bicicleta,  com  per  exemple 

permetre l’aparcament dins de les escoles? 

BUIDAT DELS GRUPS: 

PROPOSTES 
‐ Estació de Bicing a la ronda de Dalt/Passeig Valldaura 
‐ Carril bici passeig Valldaura 

 
 

APARCAMENT/ CARREGA I DESCARREGA 

BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

 
‐ Es preveu la supressió del aparcament en c. Toda? 
‐ Càrrega/descàrrega per l’abastiment dels menjadors escolars 

 
PROPOSTES 

‐ Habilitar aparcaments al voltat de les vies bàsiques 
‐ Al carrer Canigó amb Feliu Codina caldria aparcament de motos, de nit 

s’acumulen per la zona esportiva. 
 

ACTUACIONS 

BUIDAT DELS GRUPS 

PROPOSTES 

 
‐ Ampliació voreres per l’accés a les escoles. Per exemple en c. Venècia. Tipologia proposta 

fent “S” amb aparcaments d’una banda i jardineres a l’altra 
‐ Carrers amb més colors 
‐ Treure pilones c. Rivero, per reduir velocitats 
‐ Ampliar vorera c. Salses 
 


