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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.
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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
Dades bàsiques
Data, hora i lloc: Es van fer sortides els dies 7, 8 i 10 de març de 2017, en horari de 16:30 a
19:30. Es van realitzar parades a l’hora de la sortida de l’escola Fedac, i l’escola Mare Nostrum.
També es van fer parades als Jardins de l’Amistat, al Parc de la Unitat i a la plaça amb jocs
infantils entre el c. Sant Pere Miquel i c. Alt Mariner, a més de diverses parades a la plaça
Eivissa.
Participants: Van participar adults principalment amb una franja de 30‐50 anys i infants de totes
les edats.

L’objectiu de la jornada era tant informar i sensibilitzar sobre el programa Superilles, com
recollir propostes generals i concretes per a la Superilla. Amb el suport del panell frontal es
realitzava una explicació del programa Superilles i del procés participatiu, també es va repartir
informació general de la Superilla d’horta. Per a la recollida d’informació es van plantejar dues
dinàmiques.

Panell frontal

Panell horitzontal

Panell posterior
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L’objectiu de la primera dinàmica era buscar necessitats especifiques i fomentar la reflexió
sobre les possibilitats de l’espai públic que es guanya a la Superilla. Amb el suport del panell
horitzontal, que contenia un plànol de l’àmbit de la Superilla i unes imatges de referència amb
intervencions del Parking Day. Es preguntava “Que t’agradaria que hi hagués al teu carrer?”.
Amb fulls de diferents colors els participants podien deixar la seva proposta al plànol. Per al
públic infantil es realitzava la mateixa dinàmica però amb una expilació inicial més breu sobre el
programa Superilles i s’anima als infants a que dibuixaren que els agradaria que hi hagués al seu
carrer. Aquesta dinàmica va tenis millor acollida amb el públic infantil.
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També es convidava a deixar una proposta de qualsevol àmbit relacionat amb la Superilla
d’Horta. La majoria del participants ja coneixien la proposta que s’està treballant amb el grup
impulsor i col∙lectius, per tant es van recollir propostes i queixes tant relacionades amb la
proposta de la Superilla d’Horta, com propostes i queixes generals del programa Superilles.
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3. Resultats infants
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La dinàmica va tenir molt bona acollida entre el públic infantil, els infants s’interessaven per les
possibles actuacions al barri, i la majoria estaven d’acord amb l’estratègia d’invertir la prioritat
del trànsit dintre de la Superilla, per afavorir al vianant.
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3. Resultats adults, per àmbits
¿Què t’agradaria que hi hagués al teu carrer?
‐ Zones de jocs i zones esportives a Av. de l’Estatut.
‐ Carrers amb més plantes.
‐ Escocells més grans.
‐ Bancs amb una distribució que fomenti la socialització. x2
‐ Taules.

GENERAL
QUEIXES
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‐ Malbaratament de diners en obres a l’espai públic.
‐ Sempre s’estan fent obres en els mateixos llocs.
‐ No Superilla i més pressupost per la neteja del barri.
‐ No cal Superilla el barri és tranquil. x2
‐ No realitzar canvis de sentit ni més espais públic, millorem el que tenim.

PROPOSTES
‐ Més carrer peatonals. x2
‐ Guarida urbana/càmeres en c. Horta amb Fulton per multar per excés de velocitat x2.
‐ En paral∙lel amb la Superilla cal millorar l’estratègia de transport públic.
‐ Control a les rondes per evitar retencions.
‐ Més pipicans al barri.
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MOBILITAT
QUEIXES
‐ Carrer Carles Collet a entrada/sortida Fedac és molt perillós, carrer amb poca amplada i molt
de transit.

PROPOSTES
‐ Pujar pas de peatons de c. Campoamor/c. Rectoría per evitar accidents
‐ Carrer Horta amb Fulton prioritat peatonal.
‐ Semàfors a c. Campoamor, per disminuir velocitat i que sigui més segur.
‐ Més carril bici al barri.
‐ Badens a c. Horta/Fulton per reduir la velocitat. x2

‐ Convertir Passeig Universal peatonal.

APARCAMENTS
QUEIXES
‐ No treure places d’aparcament gratuïtes. x2
‐ Habilitar nous pàrquings si s’eliminen places d’aparcament.
PROPOSTES
‐ Pàrquing en altura, tant a les rondes exterior de Barcelona com al voltat de les Superilles.
‐ Pàrquings dissuasius a l’entrada de Barcelona.
‐ Pàrquing en altura en el descampat al costat de l’escola Mare Nostrum.
‐ Més aparcament públic.
‐ Aparcament públic soterrani. x2
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‐ Més carrers peatonals. x2
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VORERES
QUEIXES
‐ Carrer Horta voreres molt estretes al final de carrer hi ha fanals, arbres, senyals que dificulten
els pas per vianants.
PROPOSTES
‐ Arreglar les voreres c. Sant Tomàs.
‐ Millorar voreres c. Eduard Toda.
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‐ Voreres més amples en c. Horta.

