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DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT

Descripció

Característiques principals

Districte de Les Corts
Barri Maternitat i Sant Ramon
Superilles
Superilles pilot

Àmbit Superilles Pilot Les Corts. Font: BCNecologia

L’àmbit de superilla pilot al Districte de Les Corts se situa al Barri de Maternitat i Sant
Ramon i representa dos supermançanes al voltant dels carrers: Travessera de Les Corts,
Avinguda Madrid, Gran Vía Carles III i Riera Blanca.
La delimitació de les supermançanes és fruït de la definició de la xarxa ortogonal
d’autobusos plasmat al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a Barcelona i de la proposta d’implantació de les supermançanes al Districte de Les Corts. Aquest àmbit pilot
es caracteritza per la seva proximitat a la zona d’equipaments de ciutat situats dins del
Districte, com per exemple les instal·lacions del Camp Nou i l’Hospital de la Maternitat.
En aquest capítol es fa una descripció de l’àmbit tenint en compte els aspectes més
rellevants de la seva configuració socioeconòmica, morfològica i urbanística.
Jardins de la Maternitat. Font: Ajuntament de Barcelona
Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014

4

SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS

La delimitació de les supermançanes és fruït de la definició de la xarxa ortogonal
d’autobusos plasmat al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a Barcelona i de la proposta d’implantació de les supermançanes al Districte de Les Corts. Aquest àmbit
pilot es caracteritza per la seva proximitat a la zona d’equipaments de ciutat situats
dins del Districte, com per exemple les instal·lacions del Camp Nou i l’Hospital de la
Maternitat.

Barri La Maternitat i Sant Ramon

Població
L’àmbit pilot es localitza dins del barri de Maternitat i Sant Ramon i està delimitada
pels carrers: Travessera de Les Corts, Riera Blanca, Avinguda Madrid i Gran Via Carles
III. Té una superfície de 20,6 ha dels quals 8,7 ha són d’espai públic. Les supermançanes sumen segons el padró del 2011, una població de 11.048 habitants. Com es pot
veure, es tracta d’un dels àmbits amb major densitat de població (536hab/ha) dins
del Districte.
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Barri Pedralbes

Les dades respecte a la distribució d’edats són especialment importants, ja que són
determinants per a la correcta planificació de les dotacions de proximitat, que tenen
certes variacions en funció de l’edat de la població a la que donen servei. La distribució d’edats als barris del districte de Les Corts són en general molt similars i mostren
una població envellida, més enllà de la pròpia dinàmica de la ciutat, amb piràmide típicament regressiva. L’índex d’envelliment actual (majors de 65 per cada 100 menors
de 15) és de 203 a Les Corts i 207 a La Maternitat i Sant Ramon, davant d’un índex de
170 al conjunt de la ciutat.
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El barri de Pedralbes, amb un pes demogràfic molt menor als altres, mostra una
estructura d’edats molt diferent que destaca per una presència superior de joves,
mantenint però un percentatge elevat de gent gran. Això resulta en una piràmide
més equilibrada, de tipus estancat, una forma poc habitual a Barcelona, i un índex
d’envelliment de 164, inferior a la mitjana de la ciutat. L’evolució del barri és, a més,
diferent a la resta del districte, ja que en els darrers anys mostra un lleu descens en
l’índex d’envelliment, mentre que als altres ha augmentat.
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El potencial futur d’envelliment de l’àmbit també és superior al de Barcelona, ja que
les edats adultes en general i en particular el seu rang més alt (50 – 65 anys) tenen
una presència molt superior als barris de l’àmbit que al conjunt de la ciutat, tal com
SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS

Barri Les Corts
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En aquest capítol es fa una descripció de l’àmbit tenint en compte els aspectes més
rellevants de la seva configuració socioeconòmica, morfològica i urbanística.

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT

L’àmbit de superilla pilot al Districte de Les Corts se situa al Barri de Maternitat i Sant
Ramon i representa dos supermançanes al voltant dels carrers: Travessera de Les Corts,
Avinguda Madrid, Gran Vía Carles III i Riera Blanca.
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Piràmides d’edat 2011
Font BCNecologia a partir d’estadística de Barcelona
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DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT

es pot veure a les seves piràmides d’edat.
En general la gent gran cada cop tindrà una presència més destacada en aquests
barris. Caldrà doncs preveure una atenció específica per a aquest coŀlectiu i sobretot
la forma d’introduir i fixar més població jove al territori per ajudar a revertir aquesta
dinàmica. És a dir, que més joves triïn aquesta zona per viure-hi de forma permanent, el que passa per unes polítiques d’habitatge orientades a afavorir aquest grup
d’edat, imprescindible per a la renovació dels barris.

PROCEDÈNCIA
La població d’origen barceloní constitueix el grup més nombrós del conjunt del
districte, amb un 52% a La Maternitat i Sant Ramon, un 55% a Pedralbes i un 56% a
Les Corts. La xifra és molt similar al 52% del conjunt de Barcelona. La població de la
resta de Catalunya és lleugerament superior a la mitjana de Barcelona, amb un 10% 11% respecte el 7% de la ciutat. En canvi la població procedent de la resta d’Espanya
és més nombrosa a La Maternitat i Sant Ramon (22%) i ho és menys a Les Corts i a
Pedralbes (16% – 14%) que a Barcelona (19%).
La població amb origen estranger és substancialment inferior a Les Corts i a la Maternintat i Sant Ramon: 16% i 15% respectivament respecte el 22% de Barcelona. Les
nacionalitats estrangeres més nombroses presenten certes diferències, sobretot pel
que fa a la presència de nacionalitats llatinoamericanes, ja que mentre que a Barcelona son, per ordre, Pakistan, Itàlia i Xina, a La Maternitat i Sant Ramon son Itàlia,
Colòmbia i Perú, i a Les Corts son Itàlia, Xina i Colòmbia.

Barri La Maternitat i Sant Ramon

Barri Les Corts

15%

Pedralbes té una altra dinàmica, ja que al contrari que els altres barris presenta un
percentatge de població estrangera molt similar a la de Barcelona (21%). A més,
d’entre les nacionalitats més presents només repeteix Itàlia en segon lloc. En primer
lloc es troba França, la novena nacionalitat a la ciutat, i en tercer Alemanya, que n’és
la quinzena. Aquestes dades revelen una estructura migratòria totalment diferent a la
de la ciutat.
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Procedència de la població 2011.
Font BCNecologia a partir d’estadística de Barcelona
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NIVELL D’ESTUDIS
Pel que respecta al perfil socioeconòmic de la població, dins de l’àmbit d’implementació es pot analitzar la titulació acadèmica, una variable que actua com a proxy de la
renda, ja que s’hi correlaciona de forma altament positiva.
Barri La Maternitat i Sant Ramon
6%

5%
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33%

14%
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16%

17%
28%

29%

Barri Pedralbes
4%

47%

BARCELONA

8%

8%

4%

26%

12%

12%

25%

29%

2. Educació primària

Les dades de l’índex de renda familiar disponible bruta** van en la mateixa direcció.
Prenent com a base 100 la mitjana de Barcelona, l’índex a La Maternitat i Sant Ramon és de 116 i de 130 a Les Corts (2011). L’índex a Pedralbes (242) és, amb molta
distància, el més elevat de la ciutat, el que va en consonància amb la diferència que
s’observa als titulats de tercer grau, la dada analitzada amb una variació més gran.

21%

8%

47%

1. Sense estudis

Les diferències amb les dades globals de Barcelona son molt significatives i mostren
uns barris amb un nivell d’estudis elevat i amb una capacitat adquisitiva superior a
la mitjana de la ciutat. La població amb titulació de tercer grau respecte la població
total de 16 i més anys és d’un 26% a Barcelona, mentre que a La Maternitat i Sant
Ramon és d’un 33%. La diferència arriba als 10 punts a Les Corts (36%) i a més de
20 a Pedralbes (47%), cas extrem a la ciutat. Si sumem a aquest percentatge el de
persones amb educació secundària superior, s’assoleix un valor del 51% a Barcelona mentre que a La Maternitat i Sant Ramon s’arriba al 61% , a Les Corts al 65% i a
Pedralbes al 76%. La resta de categories segueixen una lògica inversa: assoleixen
valors més elevats a Barcelona i menor als barris d’anàlisi. Per exemple, la població
sense estudis és d’un 8% a Barcelona mentre que a La Maternitat i Sant Ramon és del
6% i d’un 5% a Les Corts, i la població amb educació primària és d’un 21% a Barcelona, mentre que als barris és d’un 16% i un 14% respectivament.

Barri Les Corts

29%

3. Educació secundària elemental

20%

4. Educació secundària superior

5. Educació de tercer grau

Població segons titulació acadèmica 2011*.
Font BCNecologia a partir d’estadística de Barcelona

*1:Sense estudis; 2:Estudis primaris, certificat d’escolaritat, EGB; 3: ESO, batxillerat elemental, graduat escolar, FP
I; 4: Batxillerat superior, BUP – COU, FP II, Cicles formatius de grau mitjà; 5: Estuds universitaris, Cicles formatius de
grau superior
** Mesura dels ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta
renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l’activitat
productiva (remuneració d’assalariats i excedent brut d’explotació), i també és influïda per l’activitat de l’Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.
Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014
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SALUT I ESPERANÇA DE VIDA

88
86

Les dades recollides per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) mostren
que el districte de les Corts, juntament amb Sarrià - Sant Gervasi és dels que té unes
millors condicions de salut de la Barcelona, mentre que a la part litoral i nord de la
ciutat es concentren les àrees amb major excés de mortalitat. Aquestes dades son
consistents amb les de renda i nivell d’estudis, ja que les evidències científiques
mostren clarament que les persones que resideixen a barris i zones urbanes més afavorides tenen un millor nivell de salut. Les desigualtats de salut a nivell urbà son molt
pronunciades i venen determinades per aspectes de governança urbana, context
físic, socieconòmic i entorns. La seva influència en la salut varia segons edat, classe
social, gènere, ètnia i estatus migratori.

84
82
80
78
76
74
72

L’esperança de vida al districte és de 83,9 anys (81 pels homes i 86,5 per les dones),
notablement per sobre de la mitjana de la ciutat, que és de 82,2 anys (79,3 pels
homes i 85,9 per les dones). El gràfic marca també el màxim i mínim per districte,
que correspon respectivament a Sarrià - Sant Gervasi i a Ciutat Vella, el que situa el
districte de les Corts molt a prop dels valors màxims de la ciutat. En un context més
ampli l’esperança de vida a Catalunya pel 2010 era de 82,3 anys i de 81,9 a Espanya.

70
Total
Barcelona

Homes

Les Corts

Mín BCN (Ciutat Vella)

Dones
Màx BCN (Sarrià - St. Gervasi)

Esperança de vida per districtes 2010. Font BCNecologia a partir de l’ASPB

88

Les dades per Àrea bàsica de Salut (ABS) permeten particularitzar dins del districte.
Aquest es troba dividit en tres ABS: la 4A correspon a la meitat inferior del barri de
les Corts, per sota de la Travessera de les Corts; la 4B correspon aproximadament
a la meitat superior i la 4C als barris de Pedralbes i la Maternitat i Sant Ramon de
forma conjunta, tot i que a partir de l’anàlisi d’altres variables ha quedat palès que els
condicionants d’ambdós barris son prou diferents. Les dades mostren una esperança
de vida ascendent (4A, 4B, 4C), molt propera al màxim pels homes, que correspon a
l’ABS 5E (Sant Gervasi) i que inclús marca el màxim per les dones en el cas de l’ABS
4B. El mínim, molt lluny dels valors del districte el marca l’ABS 1D (Raval Sud).

86
84
82
80
78
76
74

Les principals causes de mortalitat no difereixen de les de la ciutat, tot i que al districte es mostren amb taxes inferiors com correspon a la seva major esperança de vida.
Son, per aquest ordre, els tumors, les malalties circulatòries i respiratòries pels homes i en el cas de les dones, les malalties circulatòries, els tumors i, a molta distància,
les malalties respiratòries, seguides de les del sistema nerviós.

72
70
Homes
4A

4B

4C

Dones
Mín BCN (1D Raval Sud)

Màx BCN (5E St. Gervasi / 4C)

Esperança de vida per Àrees Bàsiques de salut (ABS) 2010. Font BCNecologia a partir de l’ASPB
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SALUT I ESPERANÇA DE VIDA
Les dades recollides per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) mostren
que el districte de les Corts, juntament amb Sarrià - Sant Gervasi és dels que té unes
millors condicions de salut de la Barcelona, mentre que a la part litoral i nord de la
ciutat es concentren les àrees amb major excés de mortalitat. Aquestes dades son
consistents amb les de renda i nivell d’estudis, ja que les evidències científiques
mostren clarament que les persones que resideixen a barris i zones urbanes més afavorides tenen un millor nivell de salut. Les desigualtats de salut a nivell urbà son molt
pronunciades i venen determinades per aspectes de governança urbana, context
físic, socieconòmic i entorns. La seva influència en la salut varia segons edat, classe
social, gènere, ètnia i estatus migratori.
L’esperança de vida al districte és de 83,9 anys (81 pels homes i 86,5 per les dones),
notablement per sobre de la mitjana de la ciutat, que és de 82,2 anys (79,3 pels
homes i 85,9 per les dones). El gràfic marca també el màxim i mínim per districte,
que correspon respectivament a Sarrià - Sant Gervasi i a Ciutat Vella, el que situa el
districte de les Corts molt a prop dels valors màxims de la ciutat. En un context més
ampli l’esperança de vida a Catalunya pel 2010 era de 82,3 anys i de 81,9 a Espanya.
Les dades per Àrea bàsica de Salut (ABS) permeten particularitzar dins del districte.
Aquest es troba dividit en tres ABS: la 4A correspon a la meitat inferior del barri de
les Corts, per sota de la Travessera de les Corts; la 4B correspon aproximadament
a la meitat superior i la 4C als barris de Pedralbes i la Maternitat i Sant Ramon de
forma conjunta, tot i que a partir de l’anàlisi d’altres variables ha quedat palès que els
condicionants d’ambdós barris son prou diferents. Les dades mostren una esperança
de vida ascendent (4A, 4B, 4C), molt propera al màxim pels homes, que correspon a
l’ABS 5E (Sant Gervasi) i que inclús marca el màxim per les dones en el cas de l’ABS
4B. El mínim, molt lluny dels valors del districte el marca l’ABS 1D (Raval Sud).
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Les principals causes de mortalitat no difereixen de les de la ciutat, tot i que al districte es mostren amb taxes inferiors com correspon a la seva major esperança de vida.
Son, per aquest ordre, els tumors, les malalties circulatòries i respiratòries pels homes i en el cas de les dones, les malalties circulatòries, els tumors i, a molta distància,
les malalties respiratòries, seguides de les del sistema nerviós.

Centre Cívic
Joan Oliver
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Infraestructura del verd urbà
Arbrat Superilla pilot
Nom espècie

Exemplars

Celtis australis

166

Sophora japonica

100

Platanus x hispanica

88

Ginkgo biloba

42

Liriodendron tulipifera

42

Cercis siliquastrum

39

Ulmus pumila

34

Melia azedarach

33

Populus nigra 'Italica'

31

Washingtonia robusta

24

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

21

Jacaranda mimosifolia

20

Phoenix dactylifera

17

Schinus molle

15

Tipuana tipu

10

Acer negundo

6

Prunus cerasifera 'Atropurpurea'

5

Pyrus calleryana

3

Cupressus sempervirens

2

Cupressus macrocarpa

1

Morus kagayamae

1

Phytolacca dioica

1

Robinia pseudoacacia

1

ARBRAT VIARI

L’àmbit d’estudi es caracteritza per una important presència d’arbrat viari als seus carrers. Gairebé totalitat de
carrers presenten arbrat exceptuant petits trams com el del Passatge de Jaume Roig.
Un altre factor positiu és que gran part de l’arbrat existent correspon a arbres de gran port, la qual cosa implica
una major proporció de volum verd visual. Concretament, la distribució de l’arbrat present en funció de la seva
mida és la següent:
•
•
•

Arbrat de gran port: 487 exemplars
Arbrat de port mitjà: 189 exemplars
Arbrat de port petit: 29 exemplars

La diversitat d’espècies arbòries també és àmplia, presentant-se un total de 22 espècies, en la seva gran majoria caducifòlies, amb excepció de palmeres i Phytolacca.

ESPAIS VERDS

En aquest cas s’observa una distribució irregular dels espais verds, ja que la supermançana 04H no compta
amb espais verds. Per la seva banda, la supermançana 04I presenta els següents espais verds d’importància:
•
•
•

Jardins de Bacardí: 8146,4 m2
Jardins de Josep Godai i Casals: 4270,7 m2
Plaça de Ceràmiques Viçens: 1600,5 m2

Les condicions actuals d’edificació a la zona fan poc probable la creació de nous espais verds. És per això que
es fa recomanable la incorporació de verd a nivell de cobertes i murs verds.

COBERTES I MURS VERDS

La incorporació de verd en altura consolida la integració dels diferents nivells de verd a la ciutat. En altres
països, el desenvolupament de cobertes verdes en els terrats dels edificis és vist com una actuació necessària
i beneficiosa en termes energètics, paisatgístics i ecològics.
En països mediterranis en canvi, la incorporació d’aquestes estructures s’ha desenvolupat d’una manera
gradual, malgrat comptar amb les condicions climàtiques idònies per al desenvolupament del verd a aquest
nivell. La condició idònia per a la instal·lació d’una coberta verda és que aquesta es trobi situada en un edifici
de titularitat pública, la qual cosa facilita la instal·lació i gestió d’aquesta element verd.
Dins de l’àmbit pilot, actualment hi ha una coberta verda a l’edifici d’habitatges protegit per a joves al carrer
Travessera de Les Corts. Les propostes de reforç del verd urbà dins de les supermançanes pilot buscaran
l’habilitació d’algun mur verd que exemplifiqui aquest tipus d’elements de l’infraestructura verda de la ciutat.

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014
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ARBRAT DE GRAN PORT

ARBRAT DE PORT MITJÀ

Celtis australis

Sophora japonica

Ginkgo biloba

Tipuana tipu

Liriodendron tulipifera

Ulmus pumila

Xarxa verda

ARBRAT DE PORT PETIT

Acer negundo

Phoenix dactylifera

Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’

Cercis siliquastrum

Populus nigra ‘Italica’

Pyrus calleryana

Cupressus macrocarpa

Schinus molle

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Cupressus sempervirens

Washingtonia robusta

Phytolacca dioica

Jacaranda mimosifolia

Platanus x hispanica

Melia azedarach

Populus nigra

Morus kagayamae

Situació actual

Robinia pseudoacacia
SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS
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Arbrat viari

705 arbres

04H - 215 arbres

Característiques de l’arbrat
A3

A2 A1
Port

Caducifoli

Perennifoli Color fruit/flor

Diversitat de l’arbrat

04I - 490 arbres
Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014
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CARRER ARIZALA. Arbrat viari Acer negundo

CARRER COMANDANTE BENITEZ. Arbrat viari Ginko Biloba

CARRER BENAVENT. Arbrat viari Liriodendron tulipifera

CARRER MARIA BARRIENTOS. Arbrat viari Sophora japonica

SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS
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0

5

15

10

20

25

4

Construcció

6

Articles llar/decoració

10

Ferreteria/pintures/materials

Les activitats relacionades amb el comerç de productes alimentaris i begudes són
les més nombroses (11,8% del total), seguides del establiments de begudes (11%),
restaurants (7%) i perruqueries (6,9%).

4

Periòdics/llibreria/papereria

8

Productes farmacèutics/bellesa

6

Reparacions

15

Venda/manteniment/reparació vehicles

16

Altres serveis comercials

27

Establiments de begudes

3

Hoteleria

19

Restaurants
Agències de viatges

2

Magatzems/logística

2

Assegurances

2

Cal assenyalar però la presència d’una bona estructura comercial de proximitat, és a
dir, de serveis necessaris per a satisfer les compres quotidianes: anar a comprar el pa,
tenir propera una farmàcia, etc.
10

Mediació financera

14

Serveis empresarials
Administració pública/defensa/seguretat

2

Ensenyament primari

2
5

Formació permanent

7

Activitats mèdiques

1
3
4
10

Manteniment físic/bellesa

17

Perruqueria
Altres serveis personals

Construcció
Comerç i reparacions
Hoteleria
Transport, emmagatzematge i comunicacions
Mediació financera

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014

Els carrers amb un grau d’interacció més alt, en quan a densitat d’activitats per tram
de carrer, són els carrers Benavent, Maria Barrientos i Comandant Benítez com a in-

8

Activitats inmobiliàries

Activitats culturals

Les supermançanes pilot de la Maternitat i Sant Ramon, a diferència de les supermançanes veïnes del barri de Les Corts, tenen un teixit urbà de caràcter més residencial; la relació (%) entre l’espai construït productiu (superfície de locals comercials,
oficines, hoteleria i industria) i la superfície total construïda (activitat+habitatge) és
del 16,6% (34% per a Les Corts). Aquesta dada es reflecteix en l’índex de diversitat
urbana, on el 32,6% de la superfície assoleix valors satisfactoris i el 67,7% restant no
aconsegueix arribar a l’objectiu mínim referencial (5 bits d’informació).

4

Tèxtil/peces vestir/calçat

Activitats associatives

Les dues supermançanes pilot contenen un total de 333 locals amb activitat i 109
locals tancats, és a dir, sense activitat.

29

Alimentació i begudes

Serveis socials

Activitat econòmica

30

6

Activitats immobiliàries i de lloguer; Serveis empresarials
Administració pública, defensa i seguretat social
Educació
Activitats sanitàries i veterinàries. Serveis socials
Activitats associatives, recreatives, culturals i esportives; Serveis personals

1000 a 5000
500 a 1000
150 a 500

16

50 a 150
<50
Sense activitat

Superfície (m2c) productiva (locals d’ús comercial, oficines i indústria)
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DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT
Alimentació i begudes
Articles llar/decoració/electrodomèstics
Periòdics/llibreria/papereria
Productes farmacèutics/bellesa
Ferreteria/pintures/materials
Tèxtil/peces vestir/calçat
Venda/manteniment/reparació vehicles
Altres activitats comercials
Construcció/manteniment/distribució de serveis
Llar d’infants/parvulari
Ensenyament primari
Ensenyament secundari
SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS

Ensenyament superior
Formació permanent
Activitats mèdiques/veterinàries
Serveis socials
Administració pública/Defensa/Seguretat
Magatzems/logística/aparcament
Agències de viatges
Establiment de begudes
Restaurants
Hoteleria
Serveis ambientals
Mediació financera

Assegurances
Serveis empresarials/tècnics
Serveis jurídics
Activitats immobiliàries
Reparacions
Activitats culturals
Activitats associatives
Perruqueria
Manteniment físic/bellesa
Altres serveis personals

17

PERSONES JURÍDIQUES EN PLANTA BAIXA
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Activitat econòmica

333 persones jurídiques

04H - 110 activitats

Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua
Construcció
Comerç i reparacions. Hoteleria
Transport, emmagatzematge i comunicacions
Mediació financera. Activitats immobiliàries i de
lloguer. Serveis empresarials. Serveis personals
Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria
Educació, cultura i esports
Activitats sanitàries i veterinàries. Serveis socials
Entitats i associacions
Medi ambient

04I - 223 activitats
Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014
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LOCALS EN PLANTA BAIXA
(2013)

LOCALS BUITS
LOCALS AMB ACTIVITAT

SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS
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Equipaments
L’accés als equipaments de proximitat en aquesta superilla pilot representa una situació intermitja respecte el total de l’àmbit d’anàlisi, ja que no forma part de les zones
amb millor dotació, però tampoc de les més baixes.

EQUIPAMENTS PÚBLICS I CONCERTATS
CULTURALS
Centre Cívic Riera Blanca
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras
Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Casal de Gent Gran Joan Oliver - Pere Quart
Espai Adolescents Bacardí

Cap dels seus habitants es troba en una situació òptima, amb proximitat, a la vegada,
als cinc tipus d’equipaments. El 24,3% de la població, tota a la SM04I, té proximitat
a quatre tipus d’equipaments mentre que el 75,7% restant té proximitat a tres tipus.
La zona es troba davant l’estadi del Camp Nou, però pateix una mancança d’espais
esportius de proximitat. Bona part de la seva població tampoc té una proximitat adequada als equipaments sanitaris.

EQUIPAMENTS PRIVATS I
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

A la taula anterior es troba una relació dels equipaments presents de cada tipus, i de
les activitats econòmiques que realitzen una funció anàloga al mateix àmbit cobrint
altres demandes. Gairebé tots els equipaments presents a l’àmbit tenen funcions de
proximitat, excepte el quarter de la Guàrdia Civil i l’equip d’atenció a la infància. Destaca la presència dels equipaments de benestar social, amb tres centres i la poca presència d’equipaments educatius, que acostumen a ser nombrosos.

-

EDUCATIUS
Infantil 1er cicle

EBM Can Bacardí

Infantil 2n cicle

-

Formació
Professional

-

-

ENTITATS

Escola infantil

6 clíniques dentals

Si bé la informació sobre les entitats* és parcial i de moltes no es disposa de la seva
ubicació, a les supermançanes 04H i 04I se n’han localitzat deu, pertanyents a quatre
àmbits diferents: cultura, participació / política, solidaritat i salut i discapacitat, les més
nombroses. En conjunt és una xifra destacable i gairebé totes ocupen espais municipals, factor que facilita la seva concentració. La majoria es troben ubicades al centre
cívic Riera Blanca i dues més al Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Les dues AVV i
els Amics d’Anzaldo es troben al costat de l’escola bressol Can Bacardí i l’associació
Taller Ocupacional Ariadna té una ubicació diferent.

-

CULTURA

Associació cultural Milenium de teatre
Aula d’extensió Universitària per a la gent gran

PARTICIPACIÓ / POLÍTICA

Associació de Dones Elisenda de Montcada
Associació de veïns Camp Nou
Associació de veïns el Racó de Les Corts

SALUT I DISCAPACITAT

Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia
Associació socio motriu “el Remei”
Associació Taller Ocupacional Ariadna

SOLIDARITAT

Banc Solidari de Serveis Gratuïts de les Corts
Amics d’Anzaldo

Escola especialitzada

ESPORTIUS
SANITARIS
BENESTAR SOCIAL
Espai Familiar i Centre Obert
Les Corts - Sants
Centre de Serveis Socials
Maternitat-Sant Ramon
Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència
de Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi

Gimnàs

ADMINISTRATIUS
SERVEIS URBANS
Punt Verd de Barri - Barcardí
Punt verd mòbil
Quarter Guardia Civil Av Madrid

*La font és l’entitat Xarxa Ciutadana de les Corts
Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014
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Aula d’extensió Universitària per a la gent gran
Associació de Dones Elisenda de Montcada
Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia
Banc Solidari de Serveis Gratuïts de les Corts

Institut les Corts
Associació de veïns del Racó de Les Corts
Associació de veïns Camp Nou
Amics d’Anzaldo

Clínica dental

Centre Cívic Riera Blanca
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras

EBM Can Bacardí
Espai Adolescents Bacardí

Punt verd de barri

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència de Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi
Centre de Serveis Socials Maternitat-Sant Ramon
Clínica dental

Gimnàs

Espai Familiar i Centre Obert Les Corts - Sants

Associació Taller Ocupacional Ariadna

Punt verd mòbil
Clínica dental
Clínica dental
Església Evangèlica

Escola perruqueria
Quarter Guàrdia Civil

Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Casal de gent gran Joan Oliver - Pere Quart
Escola infantil

Associació cultural Milenium de teatre
Associació sociomotriu “el Remei”
Parròquia Santa Tecla

SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS
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Punt verd mòbil
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Usos a l’espai públic
Els usos i activitats que es realitzen dins de l’espai públic depenen del perfil
socioeconòmic dels usuaris, de la morfologia dels espais, del grau de presència dels
vehicles motoritzats i també del conjunt de persones jurídiques, entre d’altres. La
utilització de l’espai públic es pot classificar en base al tipus d’activitats i funcions.
A l’Agència d’Ecologia Urbana es treballa en la creació d’un catàleg d’usos a l’espai
públic, el qual les classifica en les següents categories:
- Usos recreatius
- Usos culturals
- Usos esportius
- Usos polítics
- Usos lucratius
Cadascun dels usos té una temporalitat i requeriments espaials diferents. Hi han usos
que són de caràcter esporàdic i d’altres que es desenvolupen de forma quotidiana
en carrers, places i espais verds de la ciutat. En el cas de l’àmbit pilot, s’han identificat alguns d’aquests usos a través de treball de camp. Les observacions s’han realitzat dins d’una franja horària d’utilització del carrer (entre les 8h i les 20h).

USOS CULTURALS I FESTES POPULARS

Representen el conjunt d’activitats vinculades amb la promoció de l’art i de les
expressions artístiques: concerts, exposicions d’art, tallers de pintura, escultura,
cinema a l’aire lliure, actuacions teatrals, circ, etc. Requereixen d’espais per assolir
un gran aforament de persones i solen estar dirigits al públic en general. Pel que fa
a les festes populars, alguns dels exemples més habituals són: festes majors, fires
gastronòmiques, enològiques, artesanals, etc. o bé festes vinculades amb tradicions
religioses.
En el cas de l’àmbit de les supermançanes pilot, les principals activitats culturals a
l’espai públic estan relacionats amb la celebració de les Festes Majors del Districte
de Les Corts. S’estima que aproximadament 5 TRAMS DE CARRERS participen en alguna
de les festivitats del Districte. La distribució permet que el 74,6% de la població
de l’àmbit de supermançanes tingui algun d’aquests espais a menys de 150 m de
distància.

USOS LUCRATIUS

Es refereix a l’ocupació de l’espai públic per donar lloc a alguna activitat comercial
de caràcter permanent, com poden ser les terraces de bars i restaurants, els quioscos, xurreries, etc. Aquesta categoria d’ús es subclassifica en activitats formals i
informals, com pot ser la venda il·legal de productes i serveis al carrer.
Pel que respecta als usos lucratius dins de l’àmbit, predominen les terraces i es conAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014
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centren principalment al voltant de places i espais verds.
A partir de treball de camp, s’han identificat els següents usos lucratius a l’espai
públic: TERRACES, XURRERIES, QUIOSCOS, CASETES ONCE. El percentatge de la població a
menys de 150 m de distància d’aquests elements és del 99,3% en el cas de les
terraces i del 31,3% en el dels quioscos.

USOS RECREATIUS

Representa l’ocupació de l’espai públic per a desenvolupar activitats relacionades
amb l’esbarjo, el joc, la conversa i la contemplació. Aquest tipus d’ús està vinculat
amb la disposició de bancs i jocs infantils en els espais d’estada.
Dins l’àmbit de les supermançanes s’han identificat:
204 BANCS, 3 INSTAL·LACIONS DE JOCS INFANTILS i 6 FONTS.
La distribució dels bancs dins l’àmbit té una cobertura del 100% de la població a
menys de 150 m de distància. Les instal·lacions de jocs infantils tenen una cobertura del 48,1% de la població, també a menys de 150 m, i el conjunt de fonts arriben, amb el mateix criteri de proximitat, al 66,8% de la població.

Zona infantil dins dels Jardins de Bacardi.
Font: www.blogspot.com

Cal destacar que el rati de dotació de bancs a l’espai públic respecte al total de la
població de cada superilla oscil·la entre unes 45 i 81 persones/banc en les supermançanes 04H i 04I, respectivament.

USOS ESPORTIUS

Ocupació de l’espai públic per desenvolupar alguna activitat física. Aquest tipus
d’activitats al carrer estan relacionades principalment amb les disciplines esportives, com poden ser curses, partides de futbol, voleibol, bàsquet, tennis de taula,
fins i tot, ioga, tai-txi, capoeira, etc.
S’han identificat 9 ZONES DE JOC dins l’àmbit de les supermançanes. Donen cobertura
al 36,0% de la població a menys de 150m de distància. Aquestes zones se situen
principalment dins els espais verds de l’àmbit, com per exemple els Jardins de
Bacardí.

Zona infantil dins dels Jardins de Josep
Goday i Casals. Font: www.bcn.cat
SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS
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Usos culturals

USOS A L’ESPAI PÚBLIC
Usos culturals i festes populars

Festes populars

Escenari actual

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)
Població amb proximitat < 150 metres

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014
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Banc

Jocs infantils

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Fonts i elements d’aigua

Espais d’estar (mirador, graderies)

Població amb proximitat a < 150 metres

Zona Pipi-Can

Pèrgola

SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS

USOS A L’ESPAI PÚBLIC
Usos recreatius
Escenari actual
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Zones de joc i pistes esportives

USOS A L’ESPAI PÚBLIC
Usos Esportius

Població amb proximitat a < 150 metres
Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Escenari actual

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014

26

SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT
Cabina telefònica

Terrasses

Once

Venda productes alimentaris mercat, quiosc,
màquina expenedora)

Cartell publicitari

Quiosc

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)
Portals afectats

Escenari actual

Parada taxi

SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS

USOS A L’ESPAI PÚBLIC
Usos lucratius
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Mobilitat Urbana
Actualment la ciutat de Barcelona es troba en procés d’elaboració del seu nou Pla
de Mobilitat Urbana 2013-2018 (PMU), que substituirà al Pla anterior 2006-2012. Els
objectius estratègics que planteja són els següents:
MOBILITAT SEGURA
Reduir l’accidentalitat. Millorar la seguretat viària i el respecte entre els
usuaris i usuàries dels diferents modes de transport (sostenibilitat vital).
MOBILITAT SOSTENIBLE
Reduir els perjudicis de la mobilitat sobre el medi ambient. Optimitzar la
gestió de la mobilitat i la utilització dels recursos (sostenibilitat ecològica) i optimització del rendiment de l’espai per mobilitat.
MOBILITAT EQUITATIVA
Promoure la cohesió social. Distribuir equitativament els béns, serveis
i oportunitats entre la població (sostenibilitat sociocultural). Garantir el
dret a la mobilitat. Millorar la qualitat de vida.
MOBILITAT EFICIENT
Reduir la congestió. Ordenar eficientment el territori i les activitats que
s’hi desenvolupen (sostenibilitat econòmica).
Per tal d’aconseguir el màxim compliment d’aquests objectius es planteja una reorganització de la ciutat basada principalment en una millora de l’eficiència de les
xarxes de mobilitat. El context en què es desenvoluparà aquesta reorganització és el
model urbanístic basat en la configuració en Superilles: un viari bàsic més eficient,
pel qual hi circularà, a més del vehicle privat, una xarxa de transport públic en superfície més organitzada (la xarxa ortogonal d’autobusos).
Aquest viari bàsic articularà i delimitarà les noves cèl·lules urbanes, que contindran
una xarxa de carrers interiors pacificats amb circulació preferent de vianants i bicicletes: els interiors de Superilla. D’aquesta manera es preveu reciclar els carrers perquè
tornin a ser espais de relació i intercanvi, sense que això representi una minva de la
funcionalitat i l’organització urbana, millorant la qualitat de vida als nostres barris,
democratitzant l’ús de l’espai públic i promovent formes de moure’s més sostenibles.
El programa de superilles pilot constitueix la peça inicial d’aquesta transformació
i reorganització de la mobilitat urbana a escala de barri, oferint un primer convit al
diàleg entre l’espai públic i el ciutadà.

Ciclistes circulant per un carrer de zona 30 a la ciutat de Barcelona. Font: BCNecologia.
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NOVA XARXA ORTOGONAL D’AUTOBUSOS. PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE A BARCELONA
SUPERILLES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS
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XARXA DEL VEHICLE PRIVAT
Actualment, la jerarquia viària ens indica que l’àmbit compta amb vials i connexions
d’importància, tant de connexió entre Districtes: Avinguda de Madrid, Travessera de
Les Corts, i Gran Via de Carles III - Ronda del Mig; com de conexió local: C. de la Riera
Blanca, i C. d’Arizala . Tots els vials estan oberts completament al trànsit de pas.

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2014
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La xarxa de Tranport públic a làmbit de les superilles pilot la configuren la Xarxa
d’autobusos de Transport de Barcelona i la Xarxa de Metro de Ferrocarrils Metropolitans, ambdós de TMB. Pel que fa a la Xarxa d’autobusos, les línies 15, 54 i 75
flanquegen l’àmbit pel nord -oest d’anada (Trav. de Les Corts - Riera Blanca) i pel
sud-est de tornada (Av. Madrid - Av. Carles III), on conflueixen amb la 43, 70 i 72,
que discorren de nord a sud; al seu temps, la 50 i la D20 creuen l’àmbit pel C. Arizala, per salvar la discontinuitat en sentit Llobregat de l’eix del C. de Sants en aquest
punt. Pel que fa al Metro, l’àmbit queda cobert per les estacions properes de Badal
i Coll-blanc de la línia 5 i de Les Corts de la línia 3.

L’Etapa III d’implantació de la Xarxa Ortogonal no influeix dins l’àmbit de les superilles pilot. En quant a la integració de la resta d’eixos de la Xarxa Ortogonal en la
seva darrera etapa, aquesta suposaria la supresió de les següents línies de l’àmbit:
54, 59, i 75, mentre que s’integraria la V1 flanquejant l’àmbit per l’oest, discurrint
pel C. de la Riera Blanca.

En aquests moments s’ha implantat l’Etapa II de la Xarxa Ortogonal d’autobusos.
eixos V3, H8 i H10, ambdós darrers flanquejant l’àmbit pel nord (Trav. de Les Corts)
i pel sud (Av. de Madrid - C. Berlín) respectivament, comportin la supressió de les
línies 15 i 43; alliberant els vials de C. Comandante Benítez i Conxita Supervia del
trànsit pesat de vehicles bus. També se suprimiria la línia 72 per la implantació de
la V3, i les línies 70 i 73 es fusionarien conformant la D60.

PARADA DE BUS

H8
H8/V1/50

D20/50

H8/H10
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V3/D60

V3/D60/H8
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XARXA ORTOGONAL AUTOBUSOS

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT

XARXA DE BICICLETA
Actualment l’àmbit pilot compta amb un carril bicicleta que transcorre sobre el passeig central de la
Gran Via de Carles III, itinerari que continua fins a la Gran Via de les Corts Catalanes i que ve a morir
en el moment que Carles III se soterra per passar la Av. Diagonal. Amb aquest itinerari perimetral
un 45% de la població de l’àmbit (SM 04I) queda coberta per la xarxa, i el 65% restant no en té
accés.
Pel que fa a la dotació d’aparcament en superfície, aquests s’ubiquen principalment als voltants de
Travessera de les Corts, amb tan sols 112 places (8,5 places per cada 1.000 habitants) i un 32% de
la població a menys de 100m d’un aparcabicis.
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(puntejat)

Xarxa bici existent
Xarxa bici proposta
Itinerari bici en coexistència
F1 - contrasentit segregat
F1 - coexistència zona 30
Punts ancoratge existents
Punts ancoratge proposats
Població <300m xarxa
Població >300m xarxa
Límit superilla

45%
55%

SITUACIÓ ACTUAL
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L’aparcament dins de l’àmbit pilot de superilles es caracteritza per tenir una important oferta de places de veïns fora de calçada. Segons les dades del padrò de
l’Ajuntament de Barcelona, l’àmbit suma un total de 4.477 vehicles censats. L’oferta
de places d’aparcament és de 511 places en calçada (BCNecologia 2014) i 4.640 places
fora de calçada (Pla de Mobilitat Districte Les Corts, 2009), dels quals un 24% corresponen
a aparcaments públics. Per tant, considerant aquestes xifres, l’àmbit es sitúa en un
superàvit del voltant de 1.083 places.

Oferta en calçada
74 Càrrega i descàrrega
25 Mobilitat reduïda
8 Reservats
117 Àrea Blava
287 Àrea verda
Oferta fora de calçada
1.132 Ap públic
3.508 Ap privat

El model de superilles estableix com una de les estrategies d’actuació, aplicar mesures disuasòries a l’utilització del vehicle privat i l’alliberació de l’espai públic de
l’ocupació per l’aparcament. Per assolir aquests objectius s’estableix una reorganització de les places en calçada, l’eliminació d’algunes d’aquestes i la previsió de dotació
necessària fora de calçada. A continuació s’especifiquen les actuacions proposades
a desenvolupar durant aquest mandat i les que es proposen realitzar en un escenari
d’horitzó a mig i llarg termini.
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OFERTA DE PLACES (5.151)
DÈFICIT TEÓRICO RESIDENCIAL (-674p)

Àrea blava
Àrea verda
Aparcament reservat
Aparcament de veïns
Aparcament per a minusvàlids
Càrrega i descàrrega
Aparcament públics,
municipals, públics privats
i de veïns municipals
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Aparcament de vehicles

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT

Distribució urbana de mercaderies
L’àmbit pilot actualment compta amb un total de 25 places en calçada de càrrega i
descàrrega distribuides principalment en els carrers propers a l’Avinguda de Madrid.
A partir del treball de camp realitzat en els darrers mesos fruit d’aquest estudi, s’estima
un total de 333 activitats econòmiques dins de l’àmbit, les quals generen per la seva
tipologia un total de 3.025 operacions setmanals de càrrega i descàrrega.

Places de càrrega i descàrrega amb finestra horària
Menys de 30 activitats per ha
de 30 a 50 activitats per ha
de 50 a 80 activitats per ha
Més de 80 activitats per ha
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