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1. Introducció i antecedents
El procés d'implementació de la Superilla d’Horta part del model teòric preestablert que
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 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 . 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, el procés compta amb dues línies de treball relacionades i
retroalimentades: la redacció de la proposta tècnica de mobilitat i l’elaboració del Pla d'Acció de
manera participada. D'aquesta manera la proposta tècnica de la Superilla d’Horta es treballarà
al costat dels agents i ciutadania a títol individual a través de diferents espais i canals de
participació.
Amb els resultats de les aportacions recaptades 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
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estarà subjecte als resultats de les dues primeres i es plantejarà una vegada s'hagi establert el
Pla d'Acció.
En l'esquema de treball per a l'elaboració del Pla d'Acció disponible es pot observar que es
diferencien dues fases de treball consecutives, dividides en subfases. Per a cadascuna d'elles es
diferencia en la part inferior, el treball vinculat a l'elaboració de la proposta tècnica i en la part
superior el relatiu a la participació ciutadana. A continuació es descriuen les diferents fases.

FASE 1: Treball inicial amb Grup Impulsor i col∙lectius
Aquesta fase es caracteritza per un treball més intern amb els agents i col∙lectius més rellevants
del barri. D'aquesta manera primer s'estableix un mapa d'agents a partir del qual es constitueix
un Grup Impulsor (GI) del procés. Aquest serà l'espai de participació continuat que donarà un
seguiment més exhaustiu a l'elaboració de la proposta tècnica, per a això es determinen una
sèrie de sessions de presentació i validació de la mateixa.
A més, durant aquesta fase es tindran sessions de treball amb diferents col∙lectius i entitats
especialment afectats per la Superilla, que estaran agrupats segons àmbit temàtic (comerciants,
sector educatiu i equipaments, teixit veïnal, etc.). Durant aquestes trobades amb el GI i els
col∙lectius, es recopilaran aportacions, dubtes i modificacions a la proposta tècnica de mobilitat.
Aquestes aportacions s'incorporaran a la mateixa, generant successives propostes que seran
treballades de manera iterativa i que culminaran en una proposta base que, després de la
validació del GI, serà la que es presentarà públicament, inaugurant la participació més àmplia i
pública durant la Fase 2.
Paral∙lelament a aquestes trobades i tallers participatius de la fase 1, es realitzaran accions a
l'espai públic amb un doble objectiu: recopilar aportacions de la ciutadania sobre la Superilla i
informar i sensibilitzar sobre el seu procés d'implementació. Les aportacions recopilades durant
aquestes accions a l'espai públic seran incorporades també en la proposta tècnica.

FASE 2: Elaboració del Pla d'Acció
Una vegada es disposi d'una proposta base validada pel GI, es realitzarà un presentació pública
davant el veïnat d’Horta, realitzant una convocatòria el més multitudinària possible. Aquesta
presentació pública es dividirà en dues parts: una primera dirigida a la presentació de la
proposta base i resolució de dubtes generals. La segona en canvi, consistirà en un taller de
treball participatiu obert mitjançant el qual recopilar aportacions sobre la proposta base.
Aquesta sessió de participació pública inaugurarà una sèrie d'accions participatives (sortides del
carret, mapatges ciutadans, el Dia de la Superilla, etc.) mitjançant les quals seguir recopilant
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necessitats, problemàtiques i aportacions que seran incorporades a la proposada base i el Pla
d'Acció. Després d'aquest procés es realitzarà un taller amb el GI per a l'elaboració definitiva del
Pla d’Acció.
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2. Jornada participativa i de debat
Dades bàsiques
Data i lloc: Dilluns 26 de juny, al Centre Cívic Matas i Ramis (Carrer de Feliu i Codina, 20).
Convocatòria: La convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant cartellera als
diferents portals dels veïns i veïnes del barri.
Participants: La jornada participativa i de debat va comptar amb la participació d’uns 85
assistents, entre representants de comerços o activitats econòmiques, representats d’entitats
veïnals i veïns i veïnes del barri d’Horta.

Metodologia
L’objectiu de la jornada era informar i sensibilitzar sobre el programa de les Superilles i, alhora,
recollir propostes concretes per a la Superilla d’Horta.
La jornada es va planificar amb tres moments diferenciats. En un primer moment, es va donar la
benvinguda als assistents i es va presentar en plenari el context històric del desenvolupament
de la mobilitat al barri d’Horta, el concepte general del programa de les Superilles i el
desenvolupament del procés participatiu previ amb les principals conclusions.
Posteriorment, es van crear cinc grups de debat, els quals es van ubicar en cinc taules diferents,
per tal de dur a terme la dinàmica participativa. Tots els grups van treballar la mateixa dinàmica.
En primer lloc, es va explicar als diferents grups de treball 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 les modificacions dels punts de carrega i
descarrega i es va presentar les afectacions a les places de pàrquing en superfície.
Posteriorment, la dinàmica es va realitzar amb el suport de 6 plànols: canvis de sentit,
actuacions estructurants i tàctiques, estacionament, càrrega i descàrrega, xarxa de bus i xarxa
de bicicleta. Els participants van plasmar les seves opinions i impressions sobre els plànols amb
pòsits mitjançant intervencions directes, en funció de quatre categories: potencialitats, riscos,
propostes i dubtes.
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Durant l’última part en plenari, el dinamitzador de cada grup va explicar breument els resultats
obtinguts a la seva taula de treball, exposant les principals conclusions. Després d’aquesta
exposició, es va obrir un torn de paraula obert perquè els assistents poguessin fer els matisos
que es creguessin convenients, així com per a resoldre els aclariments i dubtes corresponents.
Finalment, per a la recollida d’informació també es va repartir un fulletó amb les diferents
temàtiques tractades durant la sessió, per tal de que els assistents el poguessin omplir amb les
seves aportacions i retornar al final de la sessió.
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3. Intervencions en plenari
Victor Valls, conseller del districte d’Horta, obre la sessió, la contextualitza en el marc de la
superilla i explica el context històric del desenvolupament de la mobilitat del barri d’Horta.
Carlos Domínguez, tècnic de VAIC, explica alguns conceptes en relació a la superilla: model,
conceptes bàsics i tipus de vies.
Victor Valls explica el desenvolupament del procés de participació previ amb les principals
conclusions, i mostra el cronograma de treball. S’explica que s’ha estat treballant en diverses
sessions amb el Grup Impulsor, una comissió de representants d’entitats del barri amb qui s’ha
elaborat la proposta del Pla d’Acció que seguidament es presentarà. Dona la paraula a membres
del Grup Impulsor perquè expliquin el procés que han fet i les seves impressions respecte el
projecte.
Jordi Serrano apunta que el barri necessita un canvi i, per aquest motiu, el grup impulsor ha
estat treballant les diferents propostes presentades per part de l’Ajuntament aportant millores,
matisos, detalls i reivindicacions dins el projecte.
Comenta que algunes coses encara s’han de replantejar. En primer lloc, s’hauria d’evitar parlar
del concepte de “Superilla”, ja que aquestes actuacions que es plantegen a Horta no tenen res a
veure amb el que s’ha fet al barri del Poble Nou. El que s’està procurant a Horta és pacificar el
casc històric, solucionant un problema existent. Per tant, esmena la importància de deslligar‐se
del concepte de “Superilla”.
Pel que fa a la proposta que es presentarà, comenta que el tema de la bicicleta encara resulta
una incògnita, i això s’haurà de resoldre.
Demana als veïns i veïnes que pensin globalment, i no en la pròpia cantonada de casa seva. Un
altre tema a resoldre és el tema de l’aparcament, però insisteix en que tot això s’ha de mirar
globalment en concepte d’Horta.
Roser Vallhonesta comenta que encara queden moltes qüestions a treballar amb més
profunditat. Molts problemes ja s’han anat resolent amb el treball del grup impulsor. Considera
que s’ha avançat molt des del primer projecte que es va presentar per part de l’Ajuntament i,
per tant, anima a tothom a participar per a seguir “moldejant” tot el que sigui necessari. Així
mateix, insisteix en la importància d’una visió global i àmplia, i no en la pròpia parcel∙la.
Constata que al llarg del procés participatiu s’ha treballat molt i s’han anat aportant moltes
propostes i matisos. Per tant, anima a la resta de veïns i veïnes a participar, ja que comparant el
primer planell que es va presentar amb el planell que es presenta ara, es pot comprovar que
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s’ha tingut molt en compte tot el que ha anat sorgint durant les diferents sessions
participatives.
Sebastià Ribó reconeix la feina feta fins el moment i tot l’esforç per part de l’Ajuntament, els
tècnics i tècniques i les entitats veïnals. Comenta que les associacions de veïns i veïnes d’Horta
han tingut sempre clar que volien pacificar al màxim el barri. Afegeix que encara tenen algunes
discrepàncies amb el projecte, però per això tenen lloc, precisament, les sessions de
participació com la d’avui.
Xavi Valls, tècnic d’Ecologia Urbana, explica la dinàmica que es durà a terme durant la sessió i,
a continuació, es formen les taules de treballs i s’inicia el treball en grups.
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4. Resultats per àmbits
1. ACCTUACIONS ESTRUCTURANTS I TÀCTIQUES
POTENCIALITATS
‐

S’opina que l’actuació E1 (Carrer Fulton entre Tajo i Baixada de la Combinació) ajudarà a
alleugerar la càrrega de cotxes de Fulton‐Campoamor.

‐

Actuacions tàctiques davant de les escoles i davant de la piscina.

‐

Moltes d’aquests actuacions permetran l’eixamplament (necessari) de les voreres de
l’àmbit, actualment molt estretes.

‐

Increment del verd i de l’arbrat al barri.

‐

Millora de la qualitat de vida del veïnat.

‐

Reducció del pas de vehicles i de la contaminació.

‐

Vorera passant de Fulton.

‐

Plataforma única a Feliu Codina.

‐

Obertura del carrer Baixada de la Plana.

RISCOS
‐

La pèrdua d’espai d’aparcament.

‐

Que la inversió monetària no sigui equitativa als diferents trams del barri. És a dir, que
s’inverteixi molt en un carrer, i la resta de carrers quedin oblidats. Per evitar això,
s’hauria de garantir bé el repartiment de pressupost.

‐

La indisciplina viària és un risc. S’ha d’educar i insistir a tots els conductors de que s’ha
d’anar a poc a poc (20 km/h).

‐

La manca de semàfors podria resultar perillós per als vianants.
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‐

Respecte l’actuació E3 (cantonada Baixada de la Plana amb Tajo), es comenta que,
anteriorment, per Baixada de la Plana s’hi podia passar i es generava molt “caos”
circulatori. Per tant, si es torna a obrir, es té por de que això torni a passar.

‐

A la gent que viu a la Plaça Eivissa se li dificultarà l’accés en cotxe.

‐

La Baixada de la Combinació no acaba de funcionar i, per tant, es demana que la de
Fulton no sigui igual (actuació E1).

‐

Les plataformes úniques han d’estar preparades per a que hi circulin camions
(paviment, espai suficient, etc.).

‐

Les pilones als carrers de plataforma única dóna la sensació als conductors de que
l’espai intermedi és únicament seu, fent que vagin més de pressa i prestant menys
atenció als vianants.

‐

Hi ha moltes voreres al casc antic que no compleixen el codi d’accessibilitat.

‐

S’opina que els carrers més estrets no són els d’actuació prioritària.

PROPOSTES
‐

Es proposa no ubicar pilones a la plataforma única, donat que quan els cotxes no estan
delimitats, els conductors se senten més insegurs i redueixen la velocitat.

‐

Incrementar el verd i l’arbrat al carrer d’Edurard Toda per a fer‐lo més agradable i crear
ombres, ja que actualment sembla un “desert”.

‐

Ubicar els contenidors de residus més a prop dels veïns i veïnes i utilitzar el camió
d’escombraries adient segons el paviment i amplada de les voreres.

‐

Que les voreres tinguin l’espai suficient per a la mobilitat de persones amb mobilitat
reduïda, cadira de rodes, cotxets, carrets de la compra, etc. ja que actualment, a la
majoria de carrers, aquests usuaris han de caminar per la calçada.

‐

Es proposa canviar la duració semafòrica del semàfor de l’encreuament de Tajo‐Lisboa
amb Fulton, per tal de que duri més en verd per als vehicles i aquests tinguin temps de
girar cap a Tajo. D’aquesta manera, incentivar que els cotxes vagin per Tajo i no per
Fulton.

‐

Senyalitzar la Ronda de Dalt des de fora del barri (abans d’entrar a l’àmbit), per a que
els cotxes que vulguin anar‐hi no creuin l’àmbit per dins.
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‐

Respecte l’actuació E1 (Carrer de Fulton entre Tajo i Plaça d’Eivissa i Fulton entre plaça
d’Eivissa i Baixada de la Combinació), es comenta la possibilitat d’utilitzar la
senyalització de “només veïns/es” en comptes d’utilitzar barreres físiques o re‐
urbanitzar el carrer

‐

Respecte l’actuació E2 (Canigó amb Fabra i Puig) es proposa instal∙lar un doble semàfor:
un per als cotxes que vulguin continuar recte per Fabra i Puig, i un altre que permeti el
gir a l’esquerra des de Fabra i Puig cap a Canigó. Actualment, els vehicles fan aquest gir
fent un canvi de sentit uns 50 metres més endavant.

‐

Estudiar la possibilitat d’implantar semàfors amb polsador a l’Avinguda de l’Estatut, per
tal d’afavorir el trànsit de vehicles. No obstant, altres usuaris consideren que, en aquest
cas, els vehicles anirien a massa velocitat.

‐

Fer complir la velocitat màxima de 20‐30 km/h a tots els vehicles, fet que faria que els
cotxes vagin per fora del barri perquè seria més ràpid.

‐

Prioritzar zones d’actuació, com per exemple davant de les escoles, amb l’objectiu de
no perdre tant aparcament de cop.

‐

Plantejar actuacions tàctiques al carrer Canigó i al carrer d’Hedilla.

‐

Regular l’ús dels carrers de plataforma única i vigilar amb les activitats de terrasses
abusives, ja que això suposaria una problemàtica per als veïns/es.

‐

Millora de l’arbrat i el verd a tot el barri.

‐

Augmentar l’arbrat a l’Avinguda de l’Estatut i al parc de les Rieres d’Horta per a
compensar la gran contaminació que es concentrarà allà.

‐

Convertir les actuacions tàctiques en estructurants, o bé establir un calendari molt clar
perquè aquestes accions no caiguin en l’oblit.

‐

Limitar el pas de camions als carrers de plataforma única.

‐

Reforçar la senyalització per anar cap al CUAP.

‐

Alguns escocells tenen molta profunditat i resulta perillós pel risc a ensopegar. Es
proposa la instal∙lació de reixes o el reomplert amb sorres, per tal d’evitar accidents.

‐

Al carrer Eduard Toda se li hauria de donar més pes que el d’una actuació tàctica.

‐

Es proposa pintar una graella groga a l’encreuament del carrer Campoamor i Avinguda
Estatut per a evitar que els cotxes es quedin aturats a la cruïlla.
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DUBTES
‐

Quina afectació tindrà això sobre l’espai d’aparcament?

‐

Si les actuacions tàctiques tenen èxit, es faria posteriorment plataforma única o els
carrers quedaran oblidats?

‐

L’actuació tàctica serà útil per ampliar les voreres? (Eduard Toda).

‐

L’actuació E7 del carrer Rectoria genera alguns dubtes perquè es tracta d’un carrer molt
estret.

‐

Quins mecanismes de control s’establiran per a evitar l’increment de terrasses als
carrers de plataforma única?

‐

Que passarà amb les motos?

2. CANVIS DE SENTIT
POTENCIALITATS
‐

L’apertura del tram del c/ Baixada de la Plana al c/ Tajo.

‐

La creació d’un nou accés des de la Plaça Eivissa.

‐

La millora de l’accés i la sortida al CUAP (Carrer Sant Gaudenci).

‐

Baixada de Chapí i eliminació del doble sentit a Feliu i Codina.

RISCOS
‐

En general, el tema dels canvis de sentit és un dels que més dubtes i inquietuds genera.

‐

El carrer d’Eduard Toda és un carrer molt important per al pas dels escolars i hi ha molt
moviment de persones i de vehicles a les hores punta.

‐

A alguns assistents se’ls fa molt complex visualitzar ara els riscos concrets o puntuals
que això tindrà, però creuen que serà un embolic.
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‐

Al carrer de Campoamor hi ha moltes escoles i, tot i que també arriba el bus, molts
pares porten els seus fills a l’escola amb cotxe. Per tant, quan es canviï el sentit, en
aquesta zona es produiran molts embolics.

‐

El carrer de Sant Gaudenci ha d’assegurar la circulació i l’accés d’ambulàncies.

‐

Hi haurà 4 carrers seguits de pujada: Sant Bernabé, Rectoria, Sant Gaudenci i Lloret de
Mar.

‐

Les cruïlles de Lloret de Mar amb Campoamor i la de Carles Collet amb Av. Estatut són
molt perilloses.

‐

Amb els canvis que es proposen, no es podrà girar a l’esquerra cap a Campoamor
baixant de la Ronda (Av. Estatut).

‐

Preocupació per estar desplaçant la circulació cap a Canigó i Hedilla (gir a l’esquerra
venint de Fabra i Puig cap a Canigó).

‐

Canvi de sentit del trànsit del carrer Campoamor – Sant Bernabé molt estret.

‐

Per anar a la Ronda es crearan més embussos.

‐

El canvi de sentit del carrer Eduard Toda i Campoamor provocarà més embussos per la
quantitat d’escoles que hi ha, i per els accessos al CUAP d’Horta (Carrer Sant Gaudenci).

‐

El carret Tajo, actualment, pateix molt trànsit i els cotxes utilitzen el carrer Fulton en
hores punta de manera que, amb la proposta, s’afegiran 3 o 4 mil cotxes més al carrer
Tajo, no repartits al llarg de tot el dia, sinó en hores punta, fet que produirà grans
col∙lapses en aquest carrer.

‐

Amb la proposta no només no es redueix la contaminació, sinó que a més s’augmenta,
ja que hi haurà més embussos i la gent donarà més voltes per tal de trobar aparcament.

‐

Amb la proposta de canvis de sentit es corre el risc de que els cotxes facin encara més
voltes pel barri (increment de la circulació de vehicles dins del barri).

‐

Dificultats per implementar els canvis.

PROPOSTES
‐

Reforçar tota la senyalització del barri (actualment considerada deficient) per tal de que
els canvis de sentit funcionin bé i la gent s’adapti.
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‐

Es proposa col∙locar una pilona mòbil al carrer de La Plana en comptes de canviar el
sentit de circulació d’aquest.

‐

Canviar el sentit de circulació del tram d’Eduard Toda entre Rectoria i Feliu Codina, per
tal d’evitar canviar Sant Bernabé.

‐

Fer el carrer de Baixada de la Plana d’entrada i no de sortida.

‐

El tram d’Eduard Toda, entre Sant Bernabé i Rectoria, hauria de ser només de pujada
(un únic sentit), per tal de no provocar un laberint per a sortir des del carrer de Sant
Bernabé.

DUBTES
‐

Podrà el carrer de Rectoria absorbir tota la nova pressió de vehicles? Es preveu que el
trànsit de pas de Campoamor passi, en un futur, per Rectoria, i alguns veïns i veïnes de
la zona no ho acaben de veure clar.

‐

Cal tenir en compte els serveis sanitaris per tal de facilitar a la gent gran la mobilitat i
l’accés en cotxe.

‐

El canvi de sentit del carrer del Vent no s’acaba de veure clar, ja que alguns veïns i
veïnes preferirien que no es canviés.

‐

Congestió de la circulació pel carrer Tajo.

‐

Increment d’emissions de CO2 a l’Avinguda de l’Estatut i com evitar l’efecte d’augment
del trànsit als límits del trànsit.

‐

Que passarà quan s’hagi de tallar el carrer Tajo per festes majors?

3. ESTACIONAMENT
RISCOS
‐

Es considera que el tema de l’aparcament serà el que produirà més queixes i
problemàtiques per part dels veïns i veïnes de l’àmbit, ja que és el que es percep més
negativament de totes les actuacions que es proposen.
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‐

La supressió de places d’aparcament en superfície provocarà molts problemes per als
veïns/es.

‐

Consideren que el carril bici del c/ Tajo traurà una filera d’aparcament, quan en aquesta
zona ja hi ha necessitat (o manca) d’aparcament.

‐

Reconeixen que el problema d’implantar zona verda a l’interior de l’àmbit és que això
expulsarà els cotxes cap al perímetre, empitjorant la situació d’aquest.

‐

Problema de manca d’aparcament a la zona de baix (on es treu aparcament).

‐

S’eliminen moltes places d’aparcament concentrades en una zona.

‐

La mobilitat a les escoles genera molt moviment de cotxes i embolics. Alguns dels punts
més problemàtics són l’escola Scala Dei i l’escola La Salle (cantonada amb el carrer
Congrés).

‐

Aparcament de les persones amb mobilitat reduïda.

‐

Forta pressió en la demanda d’aparcament al voltant de la zona del camp de futbol els
dies d’entrenament.

‐

Estacionament il∙legal al lateral de la ronda.

PROPOSTES
‐

Eliminar només les places d’aparcament justes i necessàries.

‐

S’eliminen masses places d’aparcament de la zona d’Eduard Toda i de Feliu Codina. Es
proposa intentar reduir el tram d’actuació o procurar fer un altre tipus d’actuació que
no afecti tot el cordó d’aparcament (per exemple, treure 1 plaça de cada 5, etc.).

‐

Es proposa la implantació d’àrea verda per tal d’optimitzar les places d’aparcament del
barri en favor dels veïns i veïnes.

‐

Actualment, és molt difícil portar a pacients en cotxe particular al CUAP perquè no hi ha
espai on aturar‐se. S’hauria d’intentar posar algun espai d’aparcament o parada a les
proximitats del CUAP. Concretament, es demana estudiar la possibilitat d’implantar
zones d’aparcament d’àrea blava a les proximitats del CUAP.

‐

Fer un aparcament públic i gratuït en superfície a la zona de l’ambulatori per tal
d’absorbir l’aparcament que es traurà d’altres carrers.
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‐

Al carrer Feliu Codina hi ha un pavelló esportiu al que molta gent de fora el barri
accedeix en cotxe. Per tant, aquest seria un altre punt on hauria de mirar‐se la
possibilitat d’implantar zona blava d’aparcament.

‐

Buscar mesures que compensin la pèrdua d’aparcament. Algunes propostes concretes
són:


Al carrer d’Eduard Toda, al costat del Parc de la Unitat, hi ha un aparcament
soterrat que està molt buit. Es comenta que, per tal de compensar l’eliminació
de places d’aparcament, l’Ajuntament podria subvencionar algunes de les
places d’aquest aparcament soterrat per als veïns/es.



Al Passeig Valldaura amb l’Avinguda de l’Estatut (davant de l’escola Mare
Nostrum) hi ha un descampat (de sorra) on sempre hi ha cotxes estacionats. Es
proposa “organitzar” aquest espai per a que tingui més capacitat d’aparcament.



Al lateral de la Ronda (costat mar) al Passeig Vall d’Hebron, entre carrer Scala
Dei i Plaça Karl Marx, hi ha una franja de terra sense asfaltar a la vorera on els
cotxes aparquen. Es podria fer una zona d’estacionament allà.

‐

Estudiar la possibilitat d’implantar aparcament dissuasiu a l’exterior del barri.

‐

Tenir molt en compte les places d’aparcament per a la gent amb mobilitat reduïda per
evitar que aquestes places no pateixin afectacions o en pateixin les mínimes.

‐

Gestionar l’aparcament de motos per evitar que estacionin a la vorera.

DUBTES
‐

Zona verda per a prioritzar l’aparcament del veïns/es?

‐

En algunes zones del barri, s’opina que la demanda nocturna és major que la diürna.

‐

Es comenta que al carrer Canigó mai es troba aparcament durant el dia i, en canvi, a la
nit està sempre buit. Si es treu l’oferta d’aparcament, es dubta d’on aniran a parar tots
aquests vehicles (demanda d’aparcament forani).

‐

No s’acaba de veure lògic treure aparcament del carrer Rectoria, ja que es perdran
moltes places amb aquesta actuació.

‐

Alça dels preus dels aparcaments privats.

‐

On es re‐ubicaran els aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda?
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4. CÀRREGA I DESCÀRREGA
RISCOS
‐

Al carrer del Congrés hi ha una zona de càrrega i descàrrega, a prop del supermercat
Dia. El supermercat es troba a l’encreuament amb el carrer de Dr. Letamendi i, les
furgonetes, per tal d’estalviar‐se la pujada, fan la càrrega i descàrrega al carrer de Dr.
Letamendi, davant de l’escola La Salle. A part de que està prohibit, això produeix molts
embolics ja que, en moltes ocasions, coincideix amb l’entrada i la sortida de l’escola dels
alumnes.

‐

Al tram on es vol treure la CID és on hi ha més botigues i comerços.

‐

La càrrega i descàrrega no s’utilitza correctament (no es fa a les zones reservades per a
aquesta finalitat, no es respecten els horaris, etc.).

‐

Falten moltes zones de càrrega i descàrrega.

‐

Dificultats en la càrrega i descàrrega per als comerços del voltant de la Plaça Eivissa. Per
tant, falta zona de càrrega i descàrrega a la Plaça Eivissa.

PROPOSTES
‐

Canviar d’ubicació el punt de càrrega i descàrrega del carrer del congrés i aproximar‐lo
més al carrer Dr. Letamendi, per tal de que els camions que fan CID al supermercat Dia
l’utilitzin.

‐

Es proposa la creació d’una zona de càrrega i descarrega al davant del Monestir (carrer
Salses, 12), aprofitant els espais que queden, ja que el final d’aquest carrer està tallat al
trànsit.

‐

Ampliar la zona de càrrega i descàrrega de la Plaça Eivissa.

5. XARXA DE BUS
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POTENCIALITATS
‐

L’augment de la capacitat del bus de barri 185, donat que passarà de ser un bus petit a
ser un bus mitjà.

‐

Algunes persones consideren que la pujada de l’autobús pel carrer d’Eduard Toda dóna
un servei més repartit per tot el barri. Per tant, es considera que el pas de l’autobús per
Eduard Toda millorarà l’accés a aquesta línia (185).

RISCOS
‐

La pèrdua de cobertura de la zona de dalt (185) que, tot i ser només de 100m, es tracta
d’una zona amb vàries escoles i on hi viu gent gran.

‐

Hi ha molta distància entre la parada del 185 d’Eduard Toda (al costat de Feliu Codina) i
la parada que està a prop de Lloret de Mar. Entremig faltaria una nova parada.

‐

S’ha de tenir en compte a les persones amb mobilitat reduïda, que necessiten anar al
Cap de Pare Claret (a fer‐se les radiografies), i ni la línia 45 ni la V21 resolen aquest
desplaçament.
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PROPOSTES
‐

Incrementar la freqüència de la línia de bus de barri 185, ja que actualment és molt
baixa.

‐

Estudiar la distància entre parades i procurar augmentar el volum de parades per a
reduir la distància. Per tant, buscar l’equilibri entre la velocitat comercial (eficiència) i el
número de parades (proximitat).

‐

Millorar i reforçar la freqüència de pas del transport públic, per tal d’incentivar a que la
gent l’utilitzi en substitució al cotxe, i que els nens i nenes vagin en autobús a l’escola.

‐

Mantenir el recorregut de la línia 185.

‐

Que el bus de la línia 185 sigui petit, per tal d’evitar les molèsties als habitatges pròxims
al seu pas.

DUBTES
‐

Possible increment del temps d’espera del bus al carrer de Tajo.
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6. XARXA DE BICICLETA
RISCOS
‐

Convivència entre les bicicletes i les motos en alguns trams.

‐

Actualment, al carrer Tajo hi ha molts conflictes entre bicicletes – vehicles – vianants.

‐

Que les bicicletes circulin per les voreres, que és el que passa actualment.

‐

Manca de zones d’estacionament de bicicletes als equipaments del barri.

PROPOSTES
‐

Implantació de carril bici a la vorera muntanya de la ronda de Dalt, fins a Sarrià, ja que
tindria menys travessies i carrers perpendiculars o que el travessen que el carril de la
vorera mar.

‐

Implantació de nous aparcaments de bicicletes al barri, concretament a les proximitats
dels espais esportius (piscina).

‐

Implantació de carril bici al centre del Passeig Maragall.

‐

Senyalitzar que les bicicletes tenen permès circular en ambdós sentits a les plataformes
úniques per a que la gent (tant vianants com ciclistes) tinguin present la normativa de
circulació en aquesta tipologia de carrers.

‐

Semaforitzar els dobles sentits per a la bicicleta (carrers de plataforma única).

‐

Implantar una estació de Bicing a la part alta del carril bici del passeig de la Vall
d’Hebron.

DUBTES
‐

Falta informació sobre el carril bici. Per on passarà?

‐

No s’incrementaran les estacions del Bicing?
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‐

Dubtes sobre la circulació de bicicletes pel carrer Tajo amb l’augment dels 3.000
vehicles.

7. ALTRES
‐

La vorera de l’entrada de la piscina municipal està sempre plena de motos aparcades
que entorpeixen la circulació dels vianants.

‐

Es demana el soterrament de la fibra i el cablejat del barri.

‐

Moltes dels passos de vianants de l’àmbit no estan ben pintats.

‐

Es demana no dir‐li a aquesta actuació “superilla”, ja que fa que molta gent hi estigui en
contra sense saber en que consisteix.

‐

Cal resoldre el perill que suposa per als cotxes el pas de la rotonda de baix de l’Avinguda
de l’Estatut i el començament de la via, ja que apareix un carril bus sobtadament, quan
a la rotonda no n’hi ha.

‐

Es considera que tot ja està decidit i els veïns i veïnes no han tingut cabuda en aquesta
decisió. Des del govern es proposa molt “procés participatiu” i, després, s’acaba fent el
que a l’Ajuntament li sembla bé. Per tant, es demana que les aportacions que s’estan
fent d’aquest procés es recullin, s’escoltin, i no s’acabi fent el que l’Ajuntament vol.

‐

Falten punts verds de reciclatge al barri.

‐

Es sol∙licita una consulta popular vinculant per tal de conèixer si els veïns i veïnes volen
el projecte de la superilla o no, amb tota la informació del projecte (afectacions,
transport públic, places de pàrquing, estudi sobre l’impacte econòmic al petit comerç,
etc.).

‐

Es demana un estudi de l’impacte econòmic sobre els comerços afectats de la zona.

‐

El projecte s’introduïa com a solució a la contaminació i a la falta d’àrees verdes, però es
considera que la proposta no resol cap (excepte alguns arbres de més), ja que només es
traslladarà la contaminació cap a altres carrers.
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