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Presenta la sessió la consellera Carme Méndez, introduint les temàtiques. Es treballarà sobre les 
propostes presentades a l’ultima sessió, amb la voluntat de saber les opinions i suggeriments 
que han generat, es respondran les propostes fetes en el document del Sr. Josep Serra, 
s’explicarà l’estudi sobre els CID i el comerç, i una proposta d’ubicació de la fira després de la 
intervenció.  

Rosa López recorda les propostes d’intervenció que hi havia sobre la taula. Mireia Trias demana 
fer memòria sobre la diferència entre la proposta 2.1 i 2.2. Rosa López diu que el projecte 
estructurant (definitiu) de pacificació de tot el carrer Girona podria començar per c. Ausiàs March 
primer, perquè és la zona més fàcil i amb menys trànsit ja ara. En canvi als trams de la part 
superior es millor començar amb actuacions tàctiques fins que es pugui alliberar c. Girona del 
carril bici actual. Comenta que la intervenció a Sant Antoni pot donar una idea sobre el que es 
voldria fer i pot servir, en part, de model: pacificació i placetes a l’encreuament. S’obra el debat i 
el veïnat i les associacions presenten la seva posició. 

Luís Lumbreras considera que es respecta massa el cotxe a l’hora de plantejar les intervencions, 
que hi ha por a perjudicar-lo. L’Associació Veïns i Amics del Passeig de St. Joan té dubtes entre 
la proposta 2 (amb les variants) o 3. Decideixen adherir-se al que consideri l’AVV Dreta de 
l’Eixample. Des de l’AMPA Concepció es decanten pel model 3 d’actuació i mostren interès per 
l’estudi sobre els CID. L’Associació de Comerciants Cor Eixample remarca que s’ha de resoldre 
la qüestió dels CID i les necessitats del comerç al respecte, afirmen no decantar-se encara per 
un model clar, i creuen que cal abordar els casos particulars que hi ha (per exemple: la plaça 
d’aparcament del centre de rehabilitació, com quedarà?).  

En Jaume Artigues explica que es va fer una sessió de debat entre el veïnat amb representació 
d’associacions sense arribar a una conclusió definitiva. Preveuen fer una segona trobada per 
debatre. Presenta els punts crítics: 1.- Opinions crítiques amb la intervenció focalitzada a un sol 
carrer i detecta problemàtiques d’ocupació indeguda de voreres a altres llocs; 2.- Preocupació 
sobre l’impacte de la intervenció en l’increment dels preus del sòl i els lloguers, perill de 
gentrificació; 3.- Inquieta que la reducció del trànsit a un espai es pugui traslladar a Bruc o altres 
zones. Afirma que la xarxa de transport públic no està prou desenvolupada, com a problema 
afegit; 4.- Sobre la contaminació, entén que s’ataca l’ús del vehicle privat però que el transport 
públic, en el seu gruix, segueix essent contaminant; 5.- Consideren que pacificar el carrer Girona 
no hauria de substituir altres projectes com la iniciativa d’illes verdes; 6.- Hi ha reticències a 
l’urbanisme tàctic, demana diferenciar entre urbanisme provisional i tàctic, prefereixen 
intervencions definitives; 7.- Es pregunta “per on començar?”, a baix del carrer Girona entén que 
és més fàcil intervenir i és preferible.  

Un veí insisteix en la rellevància del punt 7 que comenta en Jaume Artigues, aportant que 
intervenir on pot ser més fàcil pot obrir pas cara futures actuacions, i li preocupa també 
l’increment de trànsit a altres trams en iniciar la pacificació de Girona.  
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Rosa López diu que, d’entrada no és pot intervenir en tot el carrer Girona d’un sol cop. El que 
estem fent ara és reflexionar  en global i fins i tot podem treballar en un projecte global, però 
l’execució de les actuacions s’ha de fer per fases.  

Per això és planteja una primera intervenció tàctica (provisional) a la part superior, alguns trams 
entre Gran Via i Diagonal, que és la zona a on es concentra actualment la màxima activitat 
(comercial, social, de pas...). Aquesta actuació pot conviure provisionalment amb el carril bici 
existent en sentit muntanya fins que no és pugui desplaçar aquest a un altre carrer (en estudi 
encara). Si que és preveu que el sentit mar del carril bici es traslladi al c. Bruc. 

En canvi la primera actuació d’urbanització estructurant es podria plantejar precisament a la part 
baixa de c. Girona (Girona-Ausiàs March) on podríem obtenir el guany d’una plaça a la cruïlla 
entre els dos carrers Girona i Ausiàs March que esdevindrien eixos cívics pacificats. A partir 
d’aquí la urbanització definitiva podria anar estenent-se cap a dalt fins arribar al c. Còrcega. 

Rosa López recorda que el Pla d’Acció d’aquesta zona no acaba amb la pacificació del c. Girona, 
mentre es mostra la idea de projecte a mig i llarg termini. Entre el Pla d’Acció a llarg termini i el 
que es pot començar a fer ara hi ha els límits que trobem (econòmics, d’assimilació del canvi, de 
la disminució progressiva del trànsit per la zona, de la millora de la xarxa de bus, etc.) tot això 
requereix un temps, hem de ser realistes. 

L’increment de circulació a altres carrers s’ha treballat amb simulacions i no es preveu un 
augment substancial, alhora que totes les actuacions municipals  s’encaminen a aconseguir una 
reducció del trànsit en general (segons el Pla de Mobilitat Urbana vigent un 21%). S’hi ha de 
sumar el fet que treballem en la millora de la xarxa de bus i que hi haurà més i millors carrils bici. 
Els eixos verds, que proposa el programa Superilles, són carrers amables pel ciutadà i que 
faciliten el circular a peu, creant una nova xarxa a nivell ciutat amb prioritat pel vianant   

D’altra banda destacar que només reduint els desplaçaments en cotxe dins de Barcelona, que 
fan recorreguts interns que avui en dia ja tenen alternatives bones en transport públic, bici o a 
peu, hi ha hauria una reducció destacable del trànsit per la ciutat.  

Un veí demana si és comparable el projecte per a c. Girona i c. Enric Granados. Rosa López 
contesta que el model no és el mateix, que a c. Enric Granados s’ha deixat una circulació 
important i amb prioritat i no es va potenciar tant el verd. Des de l’Associació de Comerciants es 
diu que hi ha un ús molt important de vehicles comercials i de serveis, i que això seguirà 
després. Rosa López respon que per això, precisament, no es pacificar els carrers horitzontals 
(Consell de Cent, etc.) en aquest moment, i que s’ha de fer un canvi progressiu.  

Francesc Magrinyà, conseller, comenta que l’estudi de simulació del trànsit indica que creix la 
circulació una mica a c. Roger de Llúria, bàsicament. Fa una reflexió sobre la idea de ciutat 
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global i la necessitat de reduir el cotxe. Diu que la majoria es mouen per l’àrea metropolitana i 
que en aquest àmbit hi ha alternatives públiques de transport. A la llarga, caldrà estendre la zona 
verda d’estacionament per tal que qui es desplaci en vehicle privat hagi de pagar zona blava. 
Que caldrà plantejar, per exemple, col·locar peatges a les rondes. Ara, el que podem fer 
mentrestant, és aconseguir espais on hi hagi bones condicions i millor ambient. Hem de 
començar a treballar la ciutat, però la reducció del cotxe és una qüestió d’Àrea Metropolitana. 
Entenem que cal ser progressius, però a l’Eixample cal actuar, sobretot per les particularitats que 
tenim (molts vehicles, contaminació). Rosa López recalca que el projecte de superilles no és en 
detriment d’altres iniciatives o programes, sinó que serà complementari. L’urbanisme tàctic, diu, 
és certament provisional, però ens permet començar a actuar per a projectar actuacions de més 
abast i facilita l’apropiació de l’espai públic per la gent.  

Dolors Ylla-Català creu que hi havia força escepticisme a la trobada que varen fer els veïns i 
veïnes, que preocupa que es disparin les terrasses i que neixin noves formes d’ocupar l’espai 
públic. Un veí reforça aquesta idea dient que a Enric Granados hi havia queixes en aquesta 
direcció. Rosa López indica, però, que l’espai de terrasses disponible s’haurà de repartir, que no 
s’incrementarà. En Jaume Artigues comenta que es podria plantejar ja actuacions 
complementàries o mesures com la suspensió de llicències abans de començar a intervenir, que 
cal coordinar-ho bé això. Francesc Magrinyà respon que a Sant Antoni s’han adoptant múltiples 
mesures per a acompanyar la transformació urbanística (suspensió llicències, assessorament 
legal, acompanyament contra l’assetjament immobiliari, etc.). Apunta també que s’anirà a 
resoldre casos concrets que puguin sorgir en relació a preocupacions de comerciants i veïns/es. 
Un veí demana que no es descuidi el problema amb les motos i l’ocupació indeguda de la vorera. 
Magrinyà diu que a Sant Antoni, per exemple, es farà una política més restrictiva amb les motos i 
que hi haurà oferta per a aparcar suficient. Rosa López complementa afirmant que amb 
actuacions sobre el disseny de l’espai urbà es pot fer quelcom: escocells més grans, per 
exemple, per a impedir l’ocupació de voreres.  

Seguidament es passa a presentar les respostes al document que va presentar Josep Serra, es 
presentarà l’estudi sobre la població i el comerç, juntament amb la demanda de CID i la 
reubicació de places de càrrega i descarrega.  

Sobre l’eix doble Girona-Bruc que proposava l’estudi d’en Josep Serra, es donen els motius pels 
quals es començarà a actuar a Girona (més demanda del teixit associatiu, hi ha més comerç, les 
parades de metro, equipaments singulars). Rosa López diu que c. Bruc ja millorarà a nivell de 
reducció de circulació de vehicles per la implantació del carril bici i la reducció d’un carril de 
trànsit. La connexió Ciutat Vella-Gràcia, des del c. Bruc,  té com a problema bàsic els passatges 
privats. Sobre la plaça Narcís Monturiol, es considera que es pot estudiar la proposta de Josep 
Serra més degudament quan estiguin sobre la taula els projectes de Diagonal i Ronda de sant 
Pere, s’indica que el carrer Alí Bei no es podria pacificar del tot i que Bailén/Trafalgar es podria 
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guanyar una part, però que en tot cas ara no seria possible. En relació a l’interior d’illes i 
dreceres, els programes previstos continuen en paral·lel.  

En Josep Serra intervé agraint la recepció del seu estudi. Comenta que pretén insistir en la 
necessitat de pensar c. Bruc i c. Girona de manera conjunta, amb independència de començar a 
actuar a c. Girona. Bruc enllaça millor amb Gràcia per part alta que Girona. Sobre les places, en 
Josep Serra defensa que és possible i que no hi veu problemes en recuperar el carrer Alí Bei a 
nivell de trànsit. Demana estudiar la recuperació de l’equipament que hi ha al bell mig de la plaça 
d’Alí Bei (edifici en desús actualment que havia sigut dels Jutjats). Es respon que el programa 
superilles tracta només d’espai públic i que es traslladarà el suggeriment a l’àmbit municipal 
responsable  

Carles Domínguez inicia la presentació d’un plànol sobre la densitat de població per illa i un altre 
plànol sobre la densitat comercial, on s’ha extret el Mercat de la Concepció. Una participant 
intervé per a remarcar que els CID del mercat són de caràcter privat, que només hi ha 12 places 
(nivell 2) i que són un total de 58 comerciants. Afirma que hi ha un problema destacable al 
respecte. Es considera que aquest assumpte caldrà valorar-lo degudament. Carles Domínguez 
continua l’explicació mostrant la comparativa entre els establiments comercials a c. Bruc i a c. 
Girona. Afirma que una empresa (PROCOM) va fer un estudi a Sant Antoni sobre les necessitats 
comercials on es veia que el sector restauració té més necessitat que els altres. Es va fer una 
enquesta, també, a Sant Antoni sobre els clients que aparcaven per a anar a comprar i es va 
observar que la necessitat real és molt més baixa que la necessitat percebuda pels comerciants. 
S’han extrapolat les dades de Sant Antoni a Girona per fer una aproximació de les zones amb 
major necessitat de CID i, certament, no podem prescindir de places. L’actuació tipus 3 és la que 
més afecta els CID, per això s’ha previst com es re col·locarien les places CID afectades. Es 
proposa col·locar-les fora i dins l’àmbit de la intervenció. Es mostra com quedaria sobre plànol. 
Dins l’àmbit de Girona, els CID tindrien un horari específic, prioritzant les sortides i entrades de 
les escoles.  

Un veí pregunta si s’ha tingut en compte la mobilitat de les persones amb discapacitat. Rosa 
López respon que sí, que hi haurà senyalització específica. Des de l’AMPA Concepció es 
pregunta si amb les bicis no es podria fer un carril en ziga-zaga com els cotxes. Rosa López diu 
que aquí el carril bici representa una via ràpida molt concorreguda que no es pot retirar encara. 
S’ha de tenir en compte que a Girona estarem en un pas intermedi de pacificació, on hi haurà 
carril bici i cotxe amb circulació lenta, però que mantindran la seva prioritat. Es pregunta si es 
desplaçarà el pas de vianants i la Rosa López diu que s’estudiarà a on es pot situar per permetre 
el màxim trajecte recte al vianant.  

Francesc Magrinyà comenta que el carril bici a Bruc farà una funció clau. Fet que genera 
consens. En Carles Domínguez explica el balança d’aparcament residencial, en calçada (verd i 
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PMR) i fora de calçada (privat i públic). L’oferta total permet entendre que hi ha un superàvit de 
1.011 places, ja que hi ha sobreoferta subterrània d’aparcament.  

Carme Méndez parla de la possibilitat d’estudiar a la llarga si el tram  de Consell de Cent fins la 
Rambla Catalunya es podria fer un cordo que podria ser per a aparcaments, però, com comenta 
la Rosa, s’haurà de fer més endavant. Rosa López comenta com quedarà el tema de la fira amb 
el procés d’urbanització estructurant afirmant que només mancarien per col·locar unes deu 
parades, que es podrien situar a c. Consell de Cent. Es passa a fer un balanç global de la sessió. 

L’AVV Dreta Eixample comenta que necessiten fer un segon debat, aviat, i insisteixen que des 
de les entitats es demana una intervenció decidida. Rosa López apunta a la necessitat de ser 
pràctics, que ara hi ha diners i es pot fer això. Hi ha consens generalitzat en començar a 
aprofundir el treball del tipus 3 d’intervenció, però amb les zones de càrrega i descàrrega que 
inclou la intervenció tipus 2.2. Queda descartada la proposta tipus 1. Un veí, altrament, demana 
que s’estudiï bé el guany en espai públic de l’opció 3 i que es desenvolupi una versió nova que 
incorpori el que s’ha treballat a la sessió. Rosa López respon afirmativament. 

Jaume Artigues pregunta si hi ha solució per a Méndez Núñez. Rosa López explica que des del 
districte de Ciutat Vella els demanen que ara no s’entri en aquest assumpte, ara s’arribarà fins a 
Trafalgar. Josep Serra diu que Ortigosa i Méndez Núñez es podrien estudiar com a connexió.  

Un veí demana si seria possible que alguna persona de Sant Antoni podria venir a parlar sobre la 
seva experiència de la superilla. Es comenta que serà molt recent, encara, però que es mirarà de 
fer possible. En darrer lloc, el Jaume Artigues subratlla que el pla d’usos hauria de coincidir amb 
l’inici de la implementació de la superilla. Carme Méndez comenta que s’ha d’aprovar i que 
dependrà de la correlació de forces polítiques.  

S’emplaça el veïnat a retrobar-nos en el termini aproximat de dos mesos per seguir avançant. 

Sense més intervencions, es dona per finalitzada la sessió. 

 


