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ACTA DE LA SESSIÓ AMB EL GRUP IMPULSOR DE LA SUPERILLA DE LA DRETA DE L'EIXAMPLE 
 
Al carrer de València, número 307, el dimarts 19 de desembre de 2017 es reuneixen els representants d'Ecologia Urbana i del 
districte amb representants d'entitats, associacions i persones a títol individual de la Dreta de l'Eixample.  
 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Màrius Armengou i Schuppisseu, de SOS Ronda Universitat 
Ignacio Rodríguez Tenbal, de Bicnic 
Manuela Gonzalez, de Betlem 
Luís Lumbreras Palomiares, de l'AVV i Amics del Passeig de St. Joan 
Dolors Ylla Català, de l'AVV de l'Eixample Dreta  
Xavier Casas, a títol individual 
Mireia Trias Gallego, de l'AMPA CEIP Concepció  
Oriol Padró Roig, de l'AMPA CEIP Concepció  
Agustí Bel Val, de l'AVV de l'Eixample Dreta 
Agnès Rosell i Turel, del Casal de Joves de la Dreta de l'Eixample 
Joan Escolano, del Casal de Joves de la Dreta de l'Eixample 
Jaume Artigues Vidal, de l'AVV de l'Eixample Dreta 
Mama Jose Caliso, de l'AVV de l'Eixample Dreta 
Xavier Llobet Megías, del Cor Eixample 
Carles Rodes Moreno, del Cor Eixample 
Marc Lascorz Florit, a títol individual 
Pili Biarge García, de l'AVV de l'Eixample Dreta 
Josep Serra Batiste, a títol individual 
Albert Viladot Solé, Conseller d'ERC 
 
 
Francesc Magrinyà, Conseller 
Carme Méndez, Consellera 
Agustí Pujol Birbe, de l'Oficina de Promoció Econòmica 
Maria Lacorte, Ecologia Urbana 
Mercè Llopis, Ecologia Urbana 
Rosa López, Ecologia Urbana 
Carles Domínguez, Ecologia Urbana 
Jordi Collbató, Ecologia Urbana 
Núria Hernández, Ecologia Urbana 
Xavi Valls, Ecologia Urbana 
Bernat Marco, Urbaning 
 
 
Inicia la sessió Carme Méndez, consellera del districte, per explicar que l'actuació en aquesta primera fase es centrarà en la 
pacificació del carrer Girona. Es remarca com a fet positiu l'interès que hi ha a la Dreta de l'Eixample de treballar en la línia del canvi 
de model urbà. En tractar-se de la primera sessió es proposa fer una ronda de presentació de les persones assistents i de l'equip 
tècnic d'Ecologia Urbana.  
 
En Xavi Valls, tècnic de participació d’Ecologia Urbana, comenta que la idea d’aquesta primera trobada és el d’aproximar el model 
Superilles a les persones, però no pas concretar coses específiques. Demana que hi hagi certa constància en l'assistència a les 
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sessions que hi haurà perquè les reunions són més productives i l'evolució més clara.  
 
Carles Domínguez i Rosa López es disposen a presentar de manera genèrica el model Superilles. Remarquen que a l'Eixample la 
necessitat d'avançar cap al model ha sorgit sobretot del veïnat i, a més, es considera interessant actuar al carrer Girona. Això 
s'emmarca en les propostes que projecta l'Ajuntament pel conjunt de la ciutat. La idea de la superilla inverteix les prioritats i col·loca 
al capdavant el vianant i en darrer terme el vehicle privat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
No obstant, la ciutat s’ha anat creant i desenvolupant-se prioritzant l’espai del vehicle privat i, per tant, ara cal invertir aquestes 
prioritats. Es fa una diagnosi breu de l'àmbit del carrer Girona, des del carrer Roger de Llúria fins el passeig de Sant Joan i en 
connexió amb el barri de Gràcia. La problemàtica que s'identifica és la següent: manca de verd, amb especial èmfasi al voltant del 
carrer Girona; hi ha problemes de sobreocupació de les voreres (motocicletes, terrasses, etc.); no hi ha itineraris rectilinis pels 
vianants a les cruïlles, i existeix una intensitat de trànsit de vehicles excessiva.  
 
Amb la pacificació es pretén abordar aquestes qüestions, ja que el model Superilles incideix en la reducció de la contaminació, dels 
sorolls i de les emissions contaminants, contribueixen a crear més espai públic i verd, i fomenta una vida menys sedentària. A la 
Dreta de l'Eixample això es dóna en nivells elevats. Cal avançar cap a un model més diversificat, més habitable i sostenible, 
consolidant els eixos de transport i els carrers interiors, tant locals com carrers pacificats o amb forta reducció del trànsit de pas.  
 
Les actuacions tenen en compte tres paràmetres en els quals s'incideix: la mobilitat, l'habitabilitat i la vegetació i biodiversitat. A més, 
es pot actuar en tres nivells: bàsic, tàctic i estructurant. Per bàsic s’entén el canvi funcional de la mobilitat, per tàctic s'entén un canvi 
bàsic amb projecció estratègica que comporti una millora de l’habitabilitat, i per actuació estructurant es concep un canvi tàctic amb 
reurbanització (com és el cas del Passeig de Sant Joan, que es tracta d’un canvi més potent i de més abast).  
 
Seguidament, s'exposa l'estat actual de l'entorn del carrer Girona sobre un plànol. S’explica que tots els carrers que hi ha són 
actualment bàsics o locals i que el cas de de Dreta de l'Eixample és complex. El carrer Girona connecta amb els barris de Ciutat 
Vella i Gràcia i, a més, aquest barri fa una funció connectora en horitzontal del conjunt de la ciutat. Es mostra la dinàmica ampliada 
sobre plànol per a poder estudiar els recorreguts dels carrils bici i d'altres qüestions.  
 
La Rosa López presenta les formes de participació habituals que s’utilitzen en relació a la ciutadania per a crear les superilles. Es 
constitueix un Grup Impulsor representatiu de l'àmbit de treball, per una banda, però també es preveu la possibilitat de realitzar 
reunions amb col·lectius específics (comerciants, AMPA, etc). Altrament, es fan sessions d'informació i tallers oberts al conjunt del 
veïnat. En darrer lloc, es fa un seguiment i s'obren canals de participació a través de les xarxes socials. Resten oberts, en tot cas, a 
qualsevol suggeriment en aquesta direcció. S'explica com s'articula el procés de les superilles fins la realització del Pla d'Acció, que 
esdevé el full de ruta orientat ja a la intervenció. La idea és arribar a un projecte executiu que es pugui anar implementant a la Dreta 
de l'Eixample.  
 
En Carles Domínguez mostra un plànol de la Dreta de l’Eixample per a comentar els eixos cívics que s'identifiquen. Es defineix què 
és un eix cívic: via on hi ha unes dinàmiques prou rellevants (de ciutadania, comerç, mobilitat local, etc). La Gran Via o el Passeig 
de St Joan ho serien, per exemple. La idea que es té és treballar en la línia de fer que els eixos cívics prioritzin, dins les possibilitats, 
el vianant. Es mostra la xarxa bàsica de la ciutat en el marc del pla de mobilitat vigent i es visualitza que a la Dreta de l’Eixample i 
entorn hi ha moltes vies bàsiques, fet que dificulta l'actuació. S'identifiquen els eixos cívics de l'àmbit i es destaca el cas del carrer 
Girona: té diversos equipaments, parades, connexió amb Gràcia, etc. Si bé es projecta actuar primer al carrer Girona, a la llarga es 
planteja de pacificar Provença, Ausiàs March i Consell de Cent. 
 
Francesc Magrinyà, conseller del districte, comenta que hi ha quatre carrers que tenen molt trànsit a l'Eixample i que, a la llarga, 
s'haurien de pacificar per aconseguir que no hi hagi més de dos carrers amb trànsit intens. Per Sagrada Família també hi ha molt 
trànsit i, en conjunt, s'acumula. A la zona de l'Eixample s'hauran de prendre decisions que poden afectar també el conjunt de la 
ciutat, a Gràcia, a Sagrada Família, etc. El canvi, en aquest sentit, és de ciutat.  
 
Es planteja com s'adaptaran les xarxes funcionals en relació als canvis que es projecten fer. Els recorreguts de bus, carril bici o els 
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CID, entre d'altres, es molt provable que s'hagin de reorganitzar. Carles Domínguez mostra l'estat actual del carril bici i, sobre el 
carrer Girona, apunta que la pacificació repercutirà a la circulació de bicis i altres vehicles privats per igual. No hi haurà carril bici 
perquè la bicicleta haurà de circular com un vehicle privat més, a 10 km/hora. S'haurà de pensar, tanmateix, els carrils bici en una 
dimensió més àmplia i cercar solucions a desajustos que hi pugui haver. Es presenta també el plànol de localitzacions de CID, 
zones blaves i verdes, i  s'explica que probablement  hi haurà una redistribució d’aquestes zones, ja que sempre es produeixen 
afectacions d’aquest tipus quan es pacifiquen carrers. D’altra banda, hi ha un conjunt de condicionants que marquen les actuacions: 
la disponibilitat pressupostària o el fet que hi hagi vies horitzontals amb elevat trànsit. 
 
Els propers passos seran la constitució del Grup Impulsor i la realització d'una primera proposta d'actuació. Rosa López planteja 
treballar a dues velocitats. Per una banda, cercar una resposta a curt termini que es podria fer aviat al carrer Girona i, per l'altra, 
projectar una actuació més a mitjà termini que aprofundeixi les actuacions.  
 
A continuació, s’obre un torn de paraula obert:  
 
Mireia Trias, de l'AMPA CEIP Concepció, explica que hi ha hagut diversos casos d'accidentalitat amb escolars a punts com la 
cruïlla del carrer d'Aragó amb Bruc. Demana que es faci un camí escolar que passi pel carrer Girona i que hi hagi senyalització de 
zona escolar.  
 
Jaume Artigues, de l'AVV de la Dreta de l'Eixample, remarca el tema dels camins escolars com a bona solució i considera que 
s'hauria de tractar entre diverses escoles per fer un pla conjunt. A més, considera que el carrer Girona pot fer de pont entre dues 
superilles. Per altra banda, ressalta que les superilles tenen una lectura positiva i una de negativa. Com a positiu veu que el projecte 
pel carrer Girona es pot assimilar a la Rambla de Poble Nou. Com a negatiu posa l'accent en el cas d'Enric Granados: no hi ha 
continuïtat en l'espai central, que és ocupat per motos, bicis i demés.  
 
Oriol Padró, de l'AMPA CEIP Concepció, pregunta si hi ha dates concretes pels projectes. 
 
Francesc Magrinyà considera que s'ha de mirar d'enfocar la demanda veïnal i que la mobilitat es tractarà en futures reunions. Ara 
hi ha pressupost per actuacions tàctiques i cal pensar en dues velocitats (proposta tàctica a curt termini i estructurant a llarg termini). 
Un projecte estructurant ara no arribaria a temps en aquest mandat. Així mateix, motiva les persones participants a donar un cop 
d'ull a l'experiència de Sant Antoni.  
 
Intervé la Rosa López per afirmar que no es veu possible ara per ara tallar vies horitzontals però que, altrament, es poden guanyar 
petites places al xamfrà. S'indica que es pot reduir la velocitat dels vehicles fent les vies en zig zag a l'espai troncal.  
 
Hi ha una intervenció que aprecia que el projecte serà complicat i es creu prioritari solucionar la seguretat dels escolars.  
 
Francesc Magrinyà demana a les escoles que es coordinin per a crear un mapa que detalli els recorreguts que fan els seus 
alumnes per a anar i tornar de l'escola. Creu que cal fer l'aranya de trànsit per saber d'on venen els nens i nenes per a plantejar un 
camí escolar que passi pel mercat i circuli per Girona.  
 
Una veïna mostra preocupació pel fet que “ara no hi ha cap mesura de seguretat pels nens”.  
 
Francesc Magrinyà respon que es necessita saber quins són els encreuaments complicats, amb incidències, per veure com actuar. 
Explica que s'està treballant amb la Taula de la Mobilitat.  
 
Xavier Casas pregunta si hi ha alguna estratègia prevista per evitar els usos excessius a les plantes baixes.  
 
Francesc Magrinyà apunta que al pla d'usos s’està treballant aquest tema ja que és una qüestió que es vol abordar. Sobre les 
terrasses s'haurà de valorar millor, però el criteri que s’utilitza sovint és el de no permetre el desplegament de noves terrasses  
 



  
 

 
Participació 
Gerència d'Ecologia Urbana 
 

  Av. Diagonal, 240  pl. 4t. 
08018 Barcelona 
Telèfon 93 291 45 46 
Fax 93 291 52 08

 
 
Marc Lascorz remarca que el pla de mobilitat preveia una reducció del 21% del trànsit i que no s'ha assolit. Demana més 
agressivitat en les actuacions. Sobre el recorregut del carril bici demana que es tingui en compte els col·lectius de ciclistes. Demana 
que s'enfoquin bé les actuacions i que hi hagi decisió. Creu també fonamental coordinar el pla d'usos i la pacificació.  
 
Rosa López recorda que haurà d'haver dues velocitats a l'hora d'implementar els canvis. Diu que les simulacions que es fan 
sempre són conservadores i, tot i això, s'observa una significativa reducció de cotxes.   
 
Intervenció en la qual es demana, sobretot, precisar el pla d'usos i l'afectació que tindrà el canvi impulsat. Es considera que el pla 
d'usos arriba tard perquè ja hi ha pàgines web que venen pisos presentant el barri com una futura superilla. Es mostra preocupació 
per l'efecte gentrificador que pot tenir.  
 
Francesc Magrinyà explica que al pla d'usos de Sant Antoni va suposar una moratòria i que a la Dreta de l'Eixample es farà també 
vinculat a la superilla. A inicis del 2018 es farà el pla d'usos sobre aquesta zona, però això implica que s'aprovi al ple municipal.  
 
Jaume Artigues creu que el pla d'usos és urgent i que s'ha d'impulsar ja la moratòria. Creu important tractar les eventuals 
conseqüències de la gentrificació i l'increment dels preus de lloguer i compravenda. Demana valorar un programa específic d'ajuda 
a la rehabilitació que vinculi els propietaris i permeti fixar els residents actuals.  
 
Xavier Llobet pregunta si hi haurà punts de recàrrega elèctrica per a vehicles en superfície.   
 
Contesta Rosa López considerant que els vehicles elèctrics no resolen tots els problemes, ja que també es busca que hi hagi 
menys circulació de trànsit rodat en general. Comenta que els punts de recàrrega elèctrica, a la llarga, hauran d'anar a càrrec dels 
particulars. Malgrat això, s'entén que es pot valorar la col·locació d'un punt de càrrega a un carrer que no estigui pacificat, però no a 
Girona. 
 
La Consellera Carme Méndez fa la proposta d'iniciar les actuacions tàctiques entre els carrers de Mallorca i Diputació, sobretot 
perquè es tracta de carrers on hi ha molta activitat veïnal de referència (festes, etc.). Aquesta proposta rep una bona acollida per 
part dels assistents i l'AVV ho considera una bona idea. 
  
Rosa López clarifica alguns dubtes sobre els carrers pacificats. Expressa que tots els vehicles han d'anar a 10 km/hora i que la 
prioritat és dels vianants. Explica que, a priori, no hi hauria pilones ni elements de control directe de la velocitat, però el carrer es 
dissenya de tal manera que es dificulta la circulació de pas i la velocitat.  
 
Sense més intervencions, es dóna per acabada la sessió. 
 

 


