
Octubre de 2019 

Final de les actuacions i funcionament  
de l’àmbit de Superilles de St. Antoni 

 

Sessió amb el Grup Impulsor ampliat 



Campanya informativa realitzada al juliol de 
2019 una vegada acabada la implantació tàctica 
als carrers Borrell i Parlament. 







Estructurant 



Tàctica 



 
Obres d’urbanització estructurant als carrers  
Comte de Borrell ( entre Gran Via i Floridablanca) i  
Tamarit ( entre Viladomat i Calabria) 

Implantació 3º etapa. 



 

Borrell- Gran Via 





Borrell- Sepúlveda 





 

Tamarit- Viladomat 





Primeres dades sobre contaminació i 
fluxos de vianants, bicicletes i persones en el 
primer any de funcionament de la primera 
fase d’implantació del Programa Superilles a 
Sant Antoni 

Àmbit  estudiat 

• 2017-2018. Reducció de 6 db del nivell de soroll 
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Aforaments vehicles. juny 2017 

Manso 
3.579 

Tamarit 
4,458 

C. Borrell 
7,216 

Parlament 
3,997 

Viladomat
8498 
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Aforaments vehicles 2018 

Juny (2017): 8.498 
Juny (2018): 10.387 

Juny (2017): 7.216 
Juny (2018): 1.823 

Juny (2017): 4.458 
Juny (2018): 2.899 

Juny (2017): 3.997 
Juny (2018): 4.888 

Juny (2017): 3.579 
Juny (2018): 2.858 

PUNT TRAM juny-17 juny-18 Dif %

1 Viladomat creuat Sepulveda 8.498 10.387 18,2%

2 Compte Borell creuat Floridablanca 7.216 1.823 -295,8%

3 Manso creuat Villaroel 3.579 2.858 -25,2%

4 Tamarit creuat Villaroel 4.458 2.899 -53,8%

5 Parlament creuat Viladomat 3.997 4.888 18,2%
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Vianants i bicicletes. juny 2017 



Vianants juny 2018 
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Aforaments Bicicletes 2018 

Moviment Coef. Matí 8:00 a 13:00 Coef. Tarda 15:00 a 19:00 Suma 2 periodes 24 Hores

1 0,245 84 0,277 101 185 354
2 0,245 79 0,277 85 164 314
3 0,245 51 0,277 61 112 215
4 0,245 96 0,277 119 215 412

MOVIMENTS BICI QUE ACCEDEIXEN A LA CRUÏLLA

1 

2 

3 

4 

VOLUM TOTAL
Secció Coef. Matí 8:00 a 13:00 Coef. Tarda 15:00 a 19:00 Suma 2 periodes 24 Hores

A 0,245 310 0,277 366 676 1.295

TRAM juny-17 juny-18 Dif %

Cruïlla Compte Borrell amb Tamarit 871         1.295       32,8%



Dels 292 comerços directament situats als àmbits pacificats,  
s’han produït durant l’any  2018-2019: 
 
• Un 7,8% (23) de canvis d’ús  
• Un 3,4 % (10) de tancaments  
• Un 2,3% (7) noves obertures 

 



•Comentaris del veïns pel que fa a la zona tàctica: 
 
Espais Verds 
- Proliferació de mosquits i rates. Es passa avis a Salut Pública. Les especies plantades no tenen una especial atracció de mosquits 
ni de rates. 
- Mala conservació de les plantes que hi ha. Any de garantia. Ho fa el contractista. Èpoques de replantació: tardor i primavera. 
   
Neteja 
- Cal una revisió de la col·locació dels contenidors de recollida de la brossa i de recollida selectiva. Els contenidors s'han de 
repartir per tot tipus de carrers, estan a 10 m de distància de les façanes i amb un parterre per davant 
- Cal millorar el sistema de neteja, perquè encara hi ha dies que els carrers estan molt bruts i els contenidors desbordats. Suposem 
que a l'haver-hi més ocupació de l'espai públic per les persones també augmenta l'incivisme. Neteja més continua i més manual. 
 
Mobilitat 
- Cal una revisió de la situació d'algunes àrees de càrrega i descàrrega.   
- Cal fer una senyalització adequada de les àrees de càrrega i descàrrega i que es compleixi la normativa. Es traurà la línia blanca 
discontinua blanca i es marcarà línia groga a tocar de vorera. Control BSM/Guardia Urbana 
- Cal trobar la manera que les bicicletes redueixin la velocitat sobretot al creuar la placeta de Borrell-Parlament. Guardia Urbana 
- Cal evitar que vehicles a motor passin pel mig de la placeta de Borrell-Parlament (ara hi passen sobretot taxis). Guardia Urbana. 
S’està estudiant si és possible que els bombers  entrin a la plaça en cul de sac, per poder posar un impediment al final dels 
recorreguts 
- Aparcament en zones de càrrega i descarrega. Es posarà senyal de 0-24 h, a sota del senyal de NO aparcar. Guardia Urbana 
- Velocitat excessiva, es demana més senyalització i més impactant. Posar bàdens i Radar pedagògic 
- Bicicletes. Es posarà senyalització vertical i al terra del doble sentit a les entrades 
 
Convivència 
 - Cal seguir controlant el soroll nocturn que les persones que es reuneixen als bancs i taules que s'han col·locat als carrers 
produeixen.  Guardia Urbana. Campanya de sensibilització cívica ( no fer soroll, recollir les deixalles, etc...) 
 
 



Comentaris dels veïns pel que fa a la zona estructural: 
 
 Espais Verds 
• Parterres i escocells Manso Campanya de replantació al novembre a la zona al voltant del mercat ( 1º fase 

de la implantació Superilles).  
 

•  Cal tenir cura dels parterres que es van posar a la zona inaugurada el maig del 2018, la vegetació dels 
quals en alguns casos és totalment exuberant i sense control i en altres s'ha assecat totalment. Al carrer 
Borrell, per exemple hi ha algun parterre que no té més de quatre plantes vives. Més manteniment per 
Espais verds. Campanya de replantació al novembre a la zona al voltant del mercat ( 1º fase de la 
implantació Superilles).  

 

Mobilitat 
• Cal la regulació de la càrrega i descàrrega en aquesta zona i també la senyalització del tràfic, ja que en més 

d'una ocasió hi ha vehicles que circulen en direcció contrària (sobretot al carrer Borrell). Radar pedagògic. 
Guardia Urbana 
 

• Cal senyalitzar bé els nous passos de vianants que connecten el carrer Borrell (creuament amb 
Floridablanca i amb Sepúlveda). Per exemple hem observat que al no haver-hi diferència entre la rampa 
del pas de vianants i la del carrer per on poden circular els vehicles, alguns cotxes que venen per 
Floridablanca giren cap al carrer Borrell per la rampa del pas de vianants. Es posen impediments com 
bancs. 
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