
Superilla del poblenou

què volem fer a la superilla?
Repensar i rede#nir l’espai públic marcant-nos sis grans grups d’objectius:

Integrar les noves xarxes d’autobusos i de bicicleta d’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana 
de Barcelona, fomentar els desplaçaments en bicicleta i a peu, millorar la distribució de 
mercaderies, i reduir els sorolls i les emissions contaminants.

Objectiu 1.  

Paci#car els carrers, incrementar els espais d’estada i promocionar nous usos a l’espai públic.

Objectiu 2.  

Millorar l’arbrat viari, afavorir microhàbitats per atraure els ocells i augmentar el verd a través 
de nous espais comunitaris.

Objectiu 3.  

Garantir equipaments de proximitat adequats, fomentar les activitats productives que generin 
ocupació i vetllar per la inclusió social.

Objectiu 4.  

Implicar la ciutadania en la de#nició dels projectes i en el desenvolupament d'accions.

Objectiu 6.  

com ho farem?

El programa Superilles compta amb un sistema d’avaluació basat en uns indicadors de 
sostenibilitat que permetran mesurar l’impacte de les accions que es proposin al llarg del
procés, amb la mateixa graduació de la codi#cació que s’utilitza en la certi#cació energètica: 
A (excel·lent), B (notable), C (su#cient), D (insu#cient), E (molt insu#cient). 

A l’inici del programa s’ha mesurat el grau de sostenibilitat a partir d’una exhaustiva diagnosi, 
amb indicadors que avaluen àmbits com ocupació del sòl; espai públic i habitabilitat; 
mobilitat i serveis; complexitat urbana; espais verds i biodiversitat o metabolisme urbà. 
Al #nal de cada procés es durà a terme una nova diagnosi per conèixer i certi#car el grau 
de sostenibilitat urbana assolit.

AVALUACIÓ DEL GRAU 
DE SOSTENIBILITAT URBANA

Amb la implicació de veïns i veïnes, entitats i l’Ajuntament. La participació és oberta a 
totes les persones interessades a través de trobades i activitats amb incidència a diversos 
nivells:

Nivell de barri / nivell de ciutat: en primer lloc amb les contribucions de les entitats locals i 
de veïns i veïnes, però també amb les de les organitzacions de la ciutat expertes en 
diferents temàtiques, que poden enriquir el projecte.
 
Participació en la de#nició de la proposta / implicació en les accions: tant amb aportacions 
sobre com volem que siguin les superilles com amb actuacions concretes sobre el terreny.

El procés participatiu començarà amb un taller pràctic. Les activitats següents es 
desenvoluparan en funció de les propostes recollides i s’anunciaran públicament.
La iniciativa comptarà amb un grup impulsor format per representants d’entitats i de 
l’Ajuntament, que actua com a motor permanent.

Per a més informació visiteu 
www.bcn.cat/santmarti i
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/superilles

Objectiu 5.  

Reduir el consum d'energia, produir energia d'origen renovable in situ, reduir la demanda 
d’aigua potable i apro#tar les aigües grises i pluvials.
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què ÉS UNA 
superillA?
Es tracta d’una unitat urbana més gran que una illa de cases però més 
petita que un barri, amb carrers paci&cats. Les superilles ens brinden 
l'oportunitat de repensar i regenerar Barcelona, posant en pràctica 
iniciatives que voldríem per tota la ciutat. 

Els carrers tranquils de les superilles ens donen peu a imaginar un espai 
públic diferent: menys sorollós, més verd, accessible, agradable per 
passejar a peu o en bicicleta, per jugar o per practicar esport, amb nous 
espais de trobada i opcions d’organitzar activitats a l’aire lliure. Alhora, 
podem transformar aquest entorn proper perquè sigui més autosu&cient: 
apro&tant l’aigua de pluja, amb energia solar, un enllumenat més 
e&cient... 

El programa de superilles pilot, que té una durada de quatre anys, vol 
potenciar les superilles com a espais d'innovació, amb la &nalitat de 
reduir la petjada ecològica del territori i millorar la qualitat de vida de 
les persones. Els projectes per aconseguir-ho es de&niran entre els 
veïns i veïnes, les entitats que s'hi vulguin implicar i l'Ajuntament.

Districte  de
Sant Martí
bcn.cat/santmarti

El Poblenou ha estat un dels barris seleccionats per acollir una de 
les cinc superilles projectades a la ciutat en els propers quatre 
anys. Concretament, serà l'illa on s'encreuen Pere IV i la rambla del 
Poblenou, delimitada pels carrers Bilbao, Pallars, Llacuna i Tànger i 
l'avinguda Diagonal.

Tenim una ciutat en la qual els carrers i les places són espais de 
relació i intercanvi, de generació de coneixement, d'oci i de convivència. 
Les superilles constitueixen un ambiciós projecte de ciutat que vol 
rede#nir l'espai urbà i transformar-lo en un nou model en què es 
prioritzi la mobilitat sostenible, la revitalització de l'espai públic, el 
foment de la biodiversitat i el verd urbà, l'autosu#ciència energètica, 
la participació ciutadana i la cohesió social.

Per això, l'objectiu #nal de les superilles és la millora de la qualitat 
de vida dels ciutadans i ciutadanes mitjançant la gestió racional 
dels seus recursos naturals i de l'espai públic i la creació de barris 
productius, inclusius, sostenibles, de velocitat humana.

Sens dubte, tenim un ambiciós repte per assolir i per això us convido a 
participar en aquest projecte, perquè gràcies a l'esforç de tots i 
totes Barcelona sigui capdavantera d'un model organitzatiu de 
ciutat pensada per a la gent.

Sigueu benvinguts.

Eduard Freixedes i Plans
Regidor del Districte de Sant Martí

SUPERILLA DEL POBLENOU 


