
Omplim de vida
els carrers

Mesura de govern aprovada el 2016 
que pretén extendre el model Superilles

a la ciutat de Barcelona

Avaluació
de l’efecte en salut

de les superilles
a Barcelona

El model Superilles és una manera d'organitzar la ciutat 
que es basa en invertir la distribució de l'espai públic 
entre els vehicles i les persones, prioritzant la ciutadania, 
per a millorar les condicions ambientals i de qualitat
de vida de les persones

Superilles

Objectiu

Millorar l'habitabilitat 
de l'espai públic

Avançar en la 
mobilitat sostenible

Augmentar i millorar
el verd urbà i la diversitat

Promoure la participació i
corresponsabilitat ciutadana

Superilles avaluades

Salut Als Carrers

ANY D’INAGURACIÓ

ACTUACIONS ACTUACIONS ACTUACIONS
• Reducció de trànsit motoritzat i priorització
  de vianants i bicicletes en àrea de 3x3 illes
• Creació d’espais d’estada en trams
  i cruïlles alliberades de trànsit:

• Dues grans places
• Taules de picnic
• Recorreguts literaris
• Espais per a mercats eventuals
• Zones esportives i de joc
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TIPUS DE METODOLOGIA UTILITZADA

• Reurbanització de:
• Carrers Fulton i Horta (entre plaça Eivissa
  i baixada de la Combinació):
  plataforma única i velocitat reduïda

• Feliu i Codina (entre Chapí i  Eduard 
  Toda) i Chapí (entre Feliu i Codina i 
  carrer del Vent): plataforma única i 
  velocitat reduïda
• Reurbanització de dues cantonades
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• Reurbanització de l’espai públic al
  voltant del nou mercat de Sant Antoni:

• Creació d’una gran plaça pública
• Nous espais d’estada
• Més zona verda

• Pacificació dels carrers Comte Borrell
  (entre Floridablanca i Manso) i Tamarit
  (entre Viladomat i Comte d’Urgell)

Sant Antoni
PRIMERA FASE

Ronda Sant Antoni
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TIPUS D’ESTUDI ÀREES ESTUDIADES MESURESESTUDI

• Ús de l’espai públic
• Mobilitat
• Contaminació de l’aire i acústica
• Salut general i benestar
• Salut mental
• Context social

• Salut general i benestar
• Salut mental
• Quantitat i qualitat de la son
• Activitat física
• Context social

• Contaminació de l’aire
   (NO2 i partícules)

• Contaminació de l’aire
   (carboni negre)

• Caminabilitat

• Valoració global de la superilla 
• Ús de l’espai públic 
• Salut general i benestar 
• Millores proposades

TIPUS D’ESTUDI ÀREES ESTUDIADES MESURESESTUDI

• Activitat física

• Valoració global de la superilla
• Ús de l’espai públic
• Salut general i benestar

TIPUS D’ESTUDI ÀREES ESTUDIADES MESURESESTUDI

POSTINTERVENCIÓPREINTERVENCIÓQUANTITATIUQUALITATIU

Presa de mesures 
ambientals

Sensors

6 grups de discussió
amb diferents perfils:
adults amb i sense criatures, 
gent jove, gent gran, 
treballadors/es i dones

Grups
focals

Combina l’observació
etnogràfica amb
entrevistes
semiestructurades
a persones o grups 

Guerrilla 
etnogràfica

Presa de mesures
amb la unitat mòbil 
de l’ASPB

Unitat 
mòbil

Mesura de factors 
ambientals que 
promouen o limiten
l’activitat física

MAPS (Auditoria
de caminabilitat)

Observació dels nivells
d’activitat física per part
de diferents perfils 
de persones

Auditoria ús 
dels espais
(SOPARC) Enquesta a 

1200 persones
del barri escollides
aleatòriament

Enquesta

Resultats
CONTAMINACIÓ ÚS DELS ESPAIS I MOBILITAT BENESTAR I SALUT

Poblenou Es percep una disminució
de la contaminació
ambiental i sobretot acústica

Les famílies
amb criatures
i les persones
treballadores
de la zona son 
els grups que més 
la utilitzen

Es percep una millora 
en la mobilitat degut a
la reducció dels vehicles
motoritzats

El jovent
creu
que NO
és un espai 
dissenyat 
per a ells

Les persones grans declaren
NO fer ús de la superilla

Les persones grans creuen
que ha tingut efectes negatius 
en la seva mobilitat 
i l’accés a certs llocs

Es creu que la superilla 
ha facilitat la interacció 
entre el veïnat i afavorit
les relacions socials

Es percep un ambient
més relaxat, una disminució
de l’estrès i una millora
en la salut mental

Les persones
treballadores 
declaren que
les taules de 
pícnic promouen 
hàbits alimentaris 
més saludables

Hi ha certa
tensió entre
vianants i vehicles
degut a la manca
de claredat en
la senyalització

Es percep que 
el trànsit es pot
haver desplaçat
als carrers 
del voltant

• Contaminació de l’aire
   (NO2 i partícules)



Sant Antoni
NO2

PM10

25% de reducció a la superilla

17% de reducció     
a la superilla

Es percep 
que amb la reducció
de cotxes també
es redueix el soroll
i la contaminació

S’observa una gran    
diversitat d’usos:
persones de pas,
assegudes,
comprant, 
passejant, 
jugant o 
fent exercici

Es percep més
tranquil·litat i
millor descans degut
a la reducció del 
soroll dels cotxes

Es percep que
els nous espais
afavoreixen
la socialització

A la superilla
s’observa
molta
gent gran

A la superilla
s’observa
poca
gent jove

Les famílies amb criatures
creuen que l’espai dona
una falsa sensació de
seguretat ja que encara
passen masses cotxes

Horta

CARRERS INTERIORS
INTERVINGUTS
• Es perceben menys vehicles 
i a una velocitat 
reduïda

• Es percep més
espai pels vianants i 
millor accessibilitat 
per persones amb 
mobilitat reduïda

CARRERS INTERIORS
INTERVINGUTS
Es creu que la intervenció
afavoreix la conversa
i l’estada al carrer

CARRER PRINCIPAL
INTERVINGUT

• Es percep encara
un nombre elevat
de vehicles

• Els vehicles circulen
a una velocitat per
sobre del permès i
       fan parada a les
           antigues voreres

               • Els vianants 
             se senten menys 
           segurs que abans,
           sobretot amb
           infants

Globalment els nivells
de NO2 i partícules
es mantenen baixos
i no han variat amb
la intervenció

Carboni negre
Augmenta (en un dels dos
punts mesurats)

CARRER PRINCIPAL
INTERVINGUT

Carboni negre
Disminueix
(en un dels dos punts mesurats)

CARRERS INTERIORS
INTERVINGUTS

www.aspb.cat/salutalscarrers

Creuen que
ha millorat l’accessibilitat 
pels cotxets

Dones
Homes

68% 
74% 

Pensen que el benestar
en els carrers intervinguts
ha augmentat

Dones
Homes

45% 
56% 

Dones
Homes

Consideren que
la comoditat per a
caminar ha augmentat

60% 
66% 

Dones
Homes

Caminar

94% 
89% 

Dones
Homes

¿Quina activitat
física es fa?

Vigorosa

2% 
6% 


