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Barcelona vol instaurar una nova forma d’organitzar la ciutat  
que inverteixi l’actual distribució de l’espai públic, entre  

els vehicles i les persones, prioritzant el ciutadà i amb l’objectiu de millorar les 
condicions ambientals i de qualitat de vida de la ciutat. 

1. El repte del  Programa Superilles 
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Diversos indicadors dibuixen una ciutat al límit de la seva capacitat en relació a 
la qualitat de vida de les persones. Cal prendre consciència que cal actuar per 
frenar els aspectes negatius i per potenciar els positius. 
 
Barcelona és una ciutat amb oportunitats de regeneració. 

2. Els motius: Barcelona. Una ciutat al límit 
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Barcelona és una de les ciutats amb més escassetat d’espais verds d’Europa. A 
Barcelona comptem amb 6,64 m2 d’espai verd urbà per habitant, sense tenir 
en compte Collserola. En alguns districtes s’està molt per sota dels estàndards: 
1,85 m2 a l’Eixample o 3,15 m2 a Gràcia* 

*Font: Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020. Ajuntament de Barcelona. Abril 2013 

2.1. Manca d’espais verds 
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2.1. Manca d’espais verds. Pla Cerdà 
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2.1. Manca d’espais verds 

 Densificació de les previsions del Pla Cerdà 



Els mesuraments de la qualitat de l’aire dels darrers anys mostren alts nivells 
de contaminació a la ciutat de Barcelona, superant en algunes ocasions els 
llindars màxims fixats per la legislació vigent. Es calcula que només la 
contaminació per PM10  té relació  amb unes 3.500 morts prematures cada 
any a l’Àrea Metropolitana i comporta una reducció de l’esperança de vida.* 

2.2. Alts nivells de contaminació 

*Font: Els beneficis de la salut pública de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de 
Barcelona . CREAL (Centre de Recerca d’Epidemiologia Ambiental) 2007 

7 



L’any 2014 hi hagueren més de 11.000 ferits per accidents de trànsit a la 
ciutat. A més, es produïren 31 morts, amb major incidència en motoristes i 
vianants.* 

2.3. Alta accidentalitat viària 

*Font: Agència de Salut Pública de Barcelona(2014): “ La salut a Barcelona 2014” 
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1 de cada 5 infants entre els 0 i els 18 anys presenta excés de pes.* 
Hi ha dos aspectes que influeixen decisivament en l’aparició de sobrepès i 
l’obesitat: l’alimentació desequilibrada i  l’activitat física escassa. 
 

2.4. Sedentarisme 

*Font: La Salut a Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. 2014 
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El 53,87 % de la població està exposada a nivells  de soroll d’entre 60 i 70 dBA 
durant el dia. 
La OMS recomana 65 dBA, com a valor límit. 
La principal font de soroll durant el dia és el trànsit. 
 
 

2.5. Contaminació acústica 

*Font: Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient. Informe ambiental. Ajuntament de Barcelona. 2013 
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A més dels aspectes de salut pública, també cal esmentar altres reptes 
presents al nostre marc legal vigent i relacionats amb el medi ambient com 
són la necessitat de reduir el consum energètic i les emissions d’efecte 
hivernacle, qüestions on el sector dels transports hi té una incidència directa 
amb un pes molt significatiu. 
 

2.6. Emissions CO2 
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3. Que volem aconseguir? 
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Esdevé imprescindible reduir el pes atorgat a la mobilitat individual 
motoritzada (cotxe i moto) que, malgrat només representar entorn del 25% 
dels desplaçaments realitzats pels barcelonins, ocupa amb la seva circulació i 
aparcament el 50-75% de l’espai de molts carrers.  
Conseqüentment cal potenciar l’ús del transport públic, la bicicleta i el 
desplaçament a peu 

3.1. Reduir l’espai ocupat pel trànsit privat 

Font PTP ( Plataforma per la Promoció del Transport Públic) 
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Al llarg de les darreres dècades, les funcions urbanes relacionades amb la 
trobada i l’esbarjo han estat sensiblement erosionades o han desaparegut dels 
nostres carrers. 
A quants carrers de Barcelona podem veure colles d’infants jugant plegats? 

3.1. Reduir l’espai ocupat pel trànsit privat 
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3.2. Recuperar el carrer 

Els carrers dels nostres pobles i ciutats han estat tradicionalment l’espai de 
suport per als desplaçaments, a la vegada que el lloc per excel·lència del joc 
dels infants, la trobada del veïnat, el passeig, la contemplació, etc.  
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El Model Superilles reorganitza el funcionament dels carrers,  diversificant 
els  que serveixen al trànsit de pas i qualificant la resta de carrers per a 
altres funcions, com les d’esbarjo, l’estada i la implantació del verd i la 
biodiversitat. 
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4. L’eina: Model d’organització de les superilles 

Juny 2016  
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4. Model d’organització de les superilles 

Juny 2016  

Llegenda descriptiva 

Via bàsica 

Via local 

Via veïnal 

Eix cívic 

La homogeneïtzació de la diversitat 



Com a resultat de la jerarquització de carrers apareixen unes noves unitats 
urbanes (més grans que una illa, però més petites que un barri), que 
denominarem Superilles, delimitades pels carres bàsics destinats al trànsit de 
pas que comunica els diferents sectors de la ciutat, i connectades entre elles per 
eixos verds (els carrers locals amb mes activitat, equipaments i continuïtat). 

4. L’eina: El Model d’organització en Superilles 
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Per aconseguir reduir el volum de trànsit intern de desplaçaments amb vehicle 
privat, s’han de potenciar els modes de transport més sostenibles. La Nova 
Xarxa Ortogonal de Busos és un clar exemple de millora d’aquest sistema de 
transport, ja que ofereix més accessibilitat i genera xarxa. 
 

4.1. El Model Superilles: una mobilitat més sostenible  
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4.1. El Model Superilles: una mobilitat més sostenible  

De la mateixa manera que es treballa per oferir una bona xarxa de carrils bici 
com a mode de transport alternatiu al vehicle privat.   
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És una aposta per a recuperar la condició de ciutadà per la persona que avui 
dia està relegada a la de vianant. D’aquesta manera s’estableixen altres drets a 
l’espai públic com el d’estada, el lleure, el joc, la festa, la cultura, l’intercanvi 
econòmic, d’informació i coneixement i el dret d’expressió i manifestació.  

4.2. El Model Superilles: el carrer per a les persones 
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El Model Superilles obre la porta a millorar l’habitabilitat de l’espai públic i el 
verd urbà. 

4.3. El Model Superilles: un canvi en l’habitabilitat de l’espai públic 
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El Model Superilles és una oportunitat d’establir més espais i eixos verds i 
augmentar la biodiversitat de la ciutat 

4.4. El Model Superilles: una oportunitat d’omplir de natura 
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4. L’eina: El Model d’organització en Superilles 
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Superilles 2015- 2019. Desplegament a tota la ciutat 5. Com ho farem?  



 5.1. Els objectius   

 
a. Avançar vers una mobilitat més sostenible: prioritzar la mobilitat dels 
vianants en primer lloc, seguit de la mobilitat en bicicleta i el transport públic. És 
necessària una reducció i racionalització de l’ús dels vehicles privats motoritzats. 
La implantació del model Superilles va acompanyada d’una reducció del 21% del 
trànsit ( Pla de Mobilitat urbana 2015-19) 
 
 
b.  Millora de l’habitabilitat de l’espai públic: fomentar els usos a l’espai 
públic com el joc dels infants, trobada, passeig, descans, etc., recuperant la 
condició de ciutadà. Les actuacions s’han de centrar en la pacificació del trànsit i 
la millora de les variables d’habitabilitat dels carrers (ergonòmiques, d’atracció i 
de confort). 
 
 
c. Foment de la biodiversitat i el verd urbà: millorar les condicions de l’arbrat 
dels carrers, crear microhàbitats per a l’atracció de l’avifauna, així com 
augmentar la xarxa verda a través de la promoció de nous espais verds 
comunitaris.  
 
 
d. Promoure la participació i corresponsabilitat ciutadana: dissenyar 
processos de participació ciutadana per a la definició de les mesures a 
implementar al Programa Superilles, així com garantir els mecanismes que 
permetin mantenir informada la ciutadania respecte el programa. 
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3. Les directrius generals 

Màxima participació en les diagnosi, en les propostes i en l’execució. 
Prioritat dels canvis funcionals sobre els canvis físics (Urbanisme tàctic).  
Desplegament a tota la ciutat, prioritzant la trama Cerdà ( Eixample, Gràcia 

i Sant Martí). 
Màxima transversalitat temàtica. Integrar totes les visions.  
Implantació a diferents velocitats: flexibilitat segons la fase i complexitat 

del programa de cada àmbit a cada districte.  
Dues escales d’intervenció: actuacions amb impacte a tota la ciutat i 

actuacions amb impacte local. 
Establiment d’indicadors mesurables per comprovar l’evolució del canvi. 
Inici d’un procés continu de millora de l’espai públic. El Programa no és un 

fet aïllat sinó el començament d’un procés de transformació. 
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6. Xarxes funcionals 
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6. Xarxes funcionals 
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6. Xarxes funcionals 
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