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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. 

 



 

 

Superilles: Omplim de vida els carrers

3
 

2. Jornada participativa i de debat 

Dades bàsiques  

Data, hora i lloc: Dijous 2 de Març, al Centre Cívic Matas i Ramis.  

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

electrònic a les associacions de comerciants del barri. 

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

assistents, entre  representants de comerços o activitats econòmiques 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 de 3 plànols, proposta bàsica, carrega  i descarrega  i 

aparcaments  i actuacions.   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  s’explica que no es 

modificarien  els  punts  de  carrega  i  descarrega  i  es  presenta  les  afectacions  a  les  places  de 

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

Pregunta: Angle de gir c. Pere Pau per pujar c. San Pere Miquel, dubta que un camió petit pugi 

entrar. Peatonalització de baixada de la plana perillositat en els girs per falta de visibilitat. S’ha 

parlat  amb  l’Ajuntament  sobre  contenidor  c.  Rivero  al  final  de  c.  Palafox  és  perillós  per  als 

cotxes. 

Diverses intervencions sobre el canvi de sentit de meitat de c. La Plana.  

Pregunta: El cotxe és el perjudicat. Amb aquesta pacificació del barri els cotxes fan més bucles 

perquè no ens afecte la circulació de Barcelona. Precisem de entrar a les botigues per carregar i 

descarregar.  La pacificació per al vehicle particular no està encertada. El canvi de Campoamor, 

pot  generar  embussament  a  Passeig Valldaura. C. Rectoria,  es  converteix  en  via  principal  de 

evacuació del barri. Cal pensar  les  intervencions, perquè qualsevol actuació com per exemple 

treure uns pilons té un cost elevat. 

Respon Victor: Es podrà accedir a qualsevol comerç, en cap moment s’impedeix la capacitat de 

accés ni de fer parades.  

Pregunta:  Comerços  Eix  Feliu  Codina,  actualment  els  camions  baixen  per  Eduardo  Toda.  Si 

baixen per Campoamor poden haver problemes en el gir de c. Rectoria. A més si es pretén posar 

bancs a c .Eduardo Toda s’hi hauria de posar arbres. L’únic que es fa és intercanviar dos carrers i 

no es dona solució als pàrquings que s’eliminen.  

Intervenció: Qüestionant  l’aplicació  del  concepte  superilla  al  barri  d’Horta.  Els  indicadors  de 

sostenibilitat tenen notes molt baixes en molts aspectes  i penseu que modificant els cotxes es 

solucionarà. Explica una sèrie de propostes d’aparcament al barri. Aparcaments a  l’horta, a  les 

petanques  i a  l’edifici que empalmaria el c. Tajo amb c. Fabra  i Puig. Són  tres pàrquings que 
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solucionarien el problema d’aparcament del barri. A  l’ autobús  interior 185, no poden pujar ni 

cadires de rodes ni carrets de nens.  

Intervenció: Victor Valls,  comenta que  les propostes  concretes  es poden  realitzar  a  la  taula  i 

demana brevetat.  

Intervenció: No podeu proposar una reunió amb aquesta dinàmica en una hora i quart.  

Intervenció:  Laia  Torras,  cap  de  Participació  d’Ecologia  Urbana,  s’ha  intentat  buscar  l’hora  i 

l’espaí perquè  la màxima quantitat de persones del  teixit  comercial pugui    assistir  i  tenim  la 

limitació del tancament del centre cívic. La nostra proposta era recollir els dubtes concretes de 

manera sistemàtica a la taula. En el cas de que falti temps podem convocar una altra sessió per 

continuar treballant.  

Pregunta: Dubtes amb la sortida del c. Chapí i sobre els pàrquings que es perden. 

Pregunta: A favor de  la pacificació, no entenc el canvi de sentits del c. Campoamor  i c. Eduard 

Toda. Què passarà quan es tanqui el carrer Tajo per festes? És necessari un pas de vianants al c. 

Chapí.  

Pregunta: què guanyem amb els canvis de sentit? La gent no passarà pel centre? 

Respon Victor Valls,  reitera que  ja  s’ha explicat que  l’objectiu és evitar que el  vehicle de pas 

entre al barri. Per aconseguir‐ho s’allunya l’eix de “drecera” per evitar que el camí pel barri sigui 

més ràpid que la via bàsica en hora punta. Però no només amb al canvi de carrers aconseguim 

que sigui més lent el recorregut interior, també rondes amb altres intervencions.  Respecte a c. 

Chapí el que és necessari és convertir‐lo en plataforma única. També es comenta que es poden 

realitzar reunions mes sectorials si és necessari a més de les reunions que estan previstes.  
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4. Resultats de la dinàmica per àmbits 

GENERAL 
BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

‐ L’escola de música no surt al plànol d'equipaments. Cal incorporar‐la. 

‐ Cal millorar la comunicació/convocatòria quan es facin sessions amb comerciants 

‐ Necessitem Superilla? És un barri molt tranquil  i els quatre milions d'euros es necessiten per 

altres equipaments 

PROPOSTES 

‐  Cal  que  identifiquem  les  propostes  dels  tècnics  i  les  de  participants,    com  comunicar  als 

comerciants? 

‐ No tocar res 

‐ Les bicicletes podrien pagar impost circulació, pel desgast de la calçada 

MOBILITAT GENERAL 
COMENTARIS EXPOSATS EN COMÚ: 

‐  La  pacificació  per  al  vehicle  particular  no  està  encertada.  El  canvi  de  c.  Campoamor,  pot 

generar  embussament  a  Passeig  Valldaura.  C.  Rectoria,  es  converteix  en  via  principal  de 

evacuació del barri. 

BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

‐ Dubtes sobre el pas de peatons amb baden a c. Horta, abans hi havia semàfors i era més segur 

‐ Canvis de sentit i c. Chapí un sol sentit 

‐ Anar de c. Eduard Toda a Fabra i Puig 

 

PROPOSTES 

‐ Adhesius indicatius veïns, per a cotxes particulars i vehicles d'empresa per restringir el pas.  
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‐ Desplaçar 100m  la mobilitat per a c. Eduard Toda no és suficient. Si el que volem és que no 

entrin vehicles caldrà fer més girs i canvis de trajectòria 

‐ Limitar velocitat a c. Campoamor velocitat màxima 10 km/h 

‐ Posar dificultats als cotxes que volen anar a molta velocitat, màxim  10 km/h 

‐ A  la proposta de mobilitat  la sortida per  l’ambulància per anar al Vall d'Hebron  (Hospital) és 

dolenta 

‐ Es dificulta l'accés als comerços des de l'Avinguda Estatut (Plaça Masies) 

‐ Mantenir obert al trànsit el c. Baixada del Mercat 

‐ Containers Rivero/Palafox son un risc risc per al les persones quan passen cotxes  

 

ENCERTS 

‐ L’apertura de c. Baixada Plana a c. Tajo 

‐ Obrir c. Baixada de la Plana 

MOBILITAT VEÏNAL 
BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

‐ Gir c. Pere Pau i c. Sant Pere i Miguel 

‐ C. Chapí, el canvi de sentit  

‐ Possibilitat de gir de camions a c. La Plana/Baixada Rivero  

‐ Canvi de sentit, meitat  c. La Plana 

MOBILITAT LOCAL 
COMENTARIS EXPOSATS EN COMÚ: 

‐ Comerços Eix Feliu Codina, actualment els camions baixen per Eduardo Toda. Si baixen per c. 

Campoamor poden haver‐hi problemes en el gir de c. Rectoria. 
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BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

‐ No es veu la necessitat de canviar el sentit del trànsit dels carrers Eduard Toda i Campoamor 

‐ Gir de l'autobús al c. Rectoria, dificultat per girar, també amb camions 

‐ Gir de l'autobús c. Rectoria/ Campoamor 

MOBILITAT BASICA 
COMENTARIS EXPOSATS EN COMÚ: 

‐ Què passarà quan es tanqui el c. Tajo per festes? 

BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

‐ Carril bici en c. Tajo no afecta pàrquing? 

‐ Creuament passeig Maragall amb c. Tajo? 

‐ Es podrà tallar c. Tajo per festa major? 

‐ Mantindran semàfors en av/ Estatut? Es poden posar pulsadors 

APARCAMENTS 
COMENTARIS EXPOSATS EN COMÚ: 

‐  Propostes  d’aparcament  al  barri.  Aparcaments  a  l’Horta,  a  les  petanques  i  a  l’edifici  que 
empalmaria el  c. Tajo amb  c. Fabra  i Puig. Són  tres pàrquings que  solucionarien el problema 
d’aparcament del barri. 

 

BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

‐ Retenció de pàrquing de Chapí‐Vent, etc. 

‐ On van els 150 cotxes que es queden sense places? 

‐ Més dificultat pàrquing 

‐ Aparcament (proposar solucions alternatives) 

‐ És imprescindible planificar nous pàrquings a la zona 

‐ La retirada de aparcaments afectarà als negocis 
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PROPOSTES 

‐ Zona verda, per prioritzar l’aparcament del veïns 

‐ Pàrquing en el futur mercat remodelat 

RETENCIONS 
BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

‐ C. Rivero. Empresa 100% chef. Descàrrega, estanca i fa cues 

‐ Retencions hora punta escola Regina Carmeli 

‐ Retencions hora punta Institut La Salle 

‐ Retencions hora punta l'escola Sta. Caterina de Siena 

‐ Atenció problema, escoles en hora punta, 9:00h. Embotellaments davant Dominiques 

ACTUACIONS 
COMENTARIS EXPOSATS EN COMÚ: 

‐ És necessari un pas de vianants al c. Chapí. 

BUIDAT DELS GRUPS: 

DUBTES 

‐ c. Feliu i Codina, estructurant. Com? 

PROPOSTES 

‐ Treballar amb proves a c. Fulton 

‐ Pilona mòbil entrada c. Fulton per a veïns i transport 

‐ Convertir Fulton‐Horta peatonal 

‐ No canviar la direccions i a c. Fulton posar badens 
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CÀRREGA I DESCÀRREGA 
BUIDAT DELS GRUPS: 

PROPOSTES 

‐ Ampliar estacionament de càrrega i descàrrega Plaça Eivissa, actualment és massa petit 


