
 
 
 
 

 

  

Mesura de govern 
 
 

“Barris inclusius, barris sostenibles 
a velocitat humana” 

Superilla pilot al barri de la Maternitat i 

Sant Ramon 

Districte de les Corts 
Febrer de 2014 



 
 
 
 
 
 

 
2 

 

 

www.bcn.cat/lescorts 

 

ÍNDEX 

01. Introducció .........................................................................................   3 

02. Treballant per fer barris inclusius, sostenibles a velocitat humana ...   5 

a) Barri inclusiu 

b) Barri sostenible 

c) Barri a velocitat humana 

03. Descripció general de l’àmbit .............................................................  11 

04. Estratègia d’actuació..........................................................................  13 

05. Revitalització de l’espai públic ...........................................................  17 

06. Mesura de la sostenibilitat .................................................................  21 

  



 
 
 
 
 
 

 
3 

 

 

www.bcn.cat/lescorts 

Mesura de Govern. "Barris inclusius, barris sostenibles a velocitat humana" 

» 01. Introducció 

Un dels reptes que afronten les ciutats al segle XXI és resoldre les contradiccions que 

apareixen entre les aspiracions dels ciutadans (disposar de més comoditat, qualitat de 

vida i progrés econòmic) i la necessitat de reduir la petjada ecològica a escala urbana. 

El desafiament és mantenir o augmentar el nivell de benestar i reduir les desigualtats 

socials, alhora que es redueix l’impacte humà al territori. Les ciutats, per la quantitat de 

persones que concentren, la seva morfologia en particular i per les repercussions que 

té sobre la manera com s’organitza la vida urbana, són determinants per a la 

sostenibilitat del planeta. 

La visió de l’Ajuntament de Barcelona és posar en marxa un programa pilot de 

superilles per fer que la ciutat funcioni de manera més mixta i compacta, eficient i 

diversa, tal i com es recull al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. 

El camí cap a una ciutat més sostenible passa, necessàriament, per trobar solucions 

innovadores als problemes quotidians, ja sigui des del punt de vista social o dels 

recursos materials. En aquest sentit, el Programa de Superilles ha de tenir una 

dimensió transversal als cinc pilars de l’Hàbitat Urbà (l’urbanisme, el medi 

ambient, l’habitatge, les infraestructures i la tecnologia de la informació i la 

comunicació) per tal d'arribar a definir una bateria d’actuacions que van des de la 

rehabilitació dels edificis fins a la gestió intel·ligent de la ciutat passant per la 

regeneració activa dels teixits urbans. Hàbitat Urbà treballa perquè Barcelona 

esdevingui una ciutat autosuficient, de barris productius, de velocitat humana, en 

el si d’una metròpolis interconnectada i d’emissions zero, i el programa 

'Superilles Pilot' té la voluntat de definir una metodologia concertada entre el 

món municipal i els ciutadans per arribar a aquest escenari. 

L’històric debat sobre la conveniència de fer funcionar la ciutat de Barcelona a través 

d’unes superilles que especialitzin algunes vies per al trànsit rodat (alliberant-ne d’altres 

per a l’ús preferent de vianants o mobilitat alternativa); o bé fer que la ciutat funcioni de 

manera isòtropa amb la mateixa intensitat de trànsit a tots els carrers, s’ha decantat en 

els últims anys cap al model de les superilles, reforçat per la implementació del Pla de 

Mobilitat Urbana (PMU 2013-2018) i per la consolidació de la nova xarxa de bus, que 

busca racionalitzar la xarxa de transport públic en superfície i fer que el seu ús sigui 

més intuïtiu per als usuaris. 
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El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona estableix com a estratègia l’ordenació de 

l’espai públic basada en unitats territorials superiors a l’illa de cases. Aquesta ordenació 

té com a objectiu millorar l’eficiència de la mobilitat urbana, i alhora, millorar la qualitat 

de l’espai públic en termes de convivència i relació dels ciutadans. El projecte d’impuls 

de 5 superilles pilot de l’Ajuntament de Barcelona parteix del Pla de Mobilitat i la seva 

organització en superilles per impulsar una transformació integral de l’espai públic que 

fomenti la inclusió, redueixi la petja ecològica d’aquestes unitats territorials i faci que 

esdevinguin llocs de referència a la ciutat per promoure un ús intensiu de l’espai 

col·lectiu. 

D’altra banda, cada conjunt d’illes de cases té una suma d’espais oberts que si 

s’articulen a l’escala de la superilla, poden planificar-se com a infraestructura ecològica 

de la ciutat i poden contribuir a reforçar la connectivitat de l’espai verd, tal i com recull el 

Pla del Verd i la Biodiversitat. Si es maximitza l’espai verd dins de l’espai lliure de les 

superilles, s’estaran fomentant les funcions ambientals i socials que revertiran en la 

qualitat de vida de les persones. 

El projecte d’impuls de 5 superilles a Barcelona és un programa endegat des de la 

Direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà, però una mica atípic respecte de la resta. És un 

programa (no un projecte) que parteix d’una diagnosi tècnica però que confia i depèn 

de la implicació de la ciutadania per arribar a definir un full de ruta que realment 

transcendeixi la modificació física de l’espai públic, en millori la seva apropiació i 

augmenti la coresponsabilitat de tots, agents públics i privats, en la transformació del 

barri. 

Per tal de disposar d’una visió experta sobre el model de superilles, Hàbitat Urbà ha 

treballat en col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (AEU) en 

l’elaboració d’un diagnòstic precís dels dèficits socials, energètics i en matèria del verd 

de les superilles de Barcelona i en la selecció de les 5 àrees pilot en funció de les 

dades que se n'han obtingut. 

Des de fa anys, l'AEU treballa en la línia d’implementar un model a la ciutat que 

funcioni a base de superilles. Defineix la superilla (o supermançana) “com una unitat 

d’organització urbana a partir de la qual es vertebren un seguit d’estratègies de 

transformació cap a un nou model urbà, on la reorganització de la mobilitat i de l’espai 

públic representen el primer pas". 

La visió d’Hàbitat Urbà sobre les superilles parteix del model teòric de l’AEU i proposa 

implementar-lo, per primera vegada, a la ciutat de Barcelona. El programa contemplarà 

la realització de diversos projectes que aniran des de les transformacions físiques a 

l’espai públic fins a la monitorització d’alguns habitatges, passant per relligar itineraris 
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oberts (espais verds, carrers, solars buits) amb l’ajuda de la tecnologia aplicada a 

l’eficiència energètica. 

» 02. Treballant per fer barris inclusius, barris sostenibles a velocitat humana 

Al llarg d’aquests darrers dos anys, el Districte de les Corts ha volgut orientar les seves 

polítiques a contribuir en la millora dels nostres barris. I això s’ha realitzat des d’una 

mirada inclusiva a fi de reconèixer la seva dignitat a totes i cadascuna de les persones. 

Dignitat que hem visualitzat en el reconeixement a la minoria significativa formada per 

les persones amb alguna discapacitat, i a les entitats que hi treballen per a la millora de 

la seva autonomia i els seus drets. 

Estenem el pensament inclusiu donant valor de principi a la no discriminació, al 

respecte per la diferència i a l’accessibilitat universal. 

És en aquesta línia que la Comissió de Govern ha aprovat dur a terme un nou repte per 

desplegar en tota la seva extensió el que anomenem Barris inclusius, barris 

sostenibles a velocitat humana, fent una realitat concreta en la superilla de la 

Maternitat i Sant Ramon. 

a) Barri inclusiu 

Un barri inclusiu es pot definir com “aquell que té cura de l’estabilitat social, a través 

d’una gestió equilibrada de la diversitat cultural i de la distribució equitativa dels 

recursos i serveis a l’abast de la població per tal d’evitar la segregació social”. Cal tenir 

en compte i donar suport els col·lectius amb major vulnerabilitat social ja bé sigui pel 

patiment d’alguna malaltia, per manca de recursos econòmics o bé per tenir la seva 

integritat en perill. 

Els objectius estratègics per assolir un barri més inclusiu a través de la implantació de 

superilles es plantegen a partir de dos aspectes clau: l’accés a la ciutat i la participació 

ciutadana.  
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 Accés a la ciutat 

Representa el conjunt d’elements bàsics als quals una societat té dret a accedir-hi de 

forma democràtica i que requereix com a eines per desenvolupar un estil de vida més 

saludable dins d’un context socialment cohesionat. Aquests elements es determinen en 

funció de les necessitats bàsiques de les persones per poder viure, desplaçar-se, 

aprendre, comunicar i atendre la seva salut, el que es presenta en el gràfic següent  

(vegeu pàg: 7) com a accés a la mobilitat, a l’habitatge, a l’educació, a l’ocupació, als 

equipaments i serveis, al comerç, a l’espai públic, a l’administració, a la participació i 

promoció associativa i a la salut. 

 Governança i participació ciutadana 

La sostenibilitat i la governança comparteixen moltes característiques. Tots dos són 

macro conceptes que gaudeixen d’una certa popularitat tenen la seva expressió a les 

ciutats; tanmateix, generen tensions i conflictes en quant al seu abast i significat 

concrets i a les conseqüències que se’n deriven. 

La participació ciutadana en les polítiques de sostenibilitat és la capacitat d’inclusió de 

la societat en la presa de decisions a qualsevol nivell. En aquest sentit és important la 

representació adequada de cadascuna de les parts implicades en els processos de 

participació als barris. 

Els plans de referència en aquestes propostes són: 

- Pla director de participació ciutadana de Barcelona 2012 - 2015 

- Pla d’inclusió social de Barcelona 2012- 2015 
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b) Barri sostenible 

Un barri sostenible és aquell que preveu la funcionalitat del seu metabolisme basat en 

l’auto eficiència dels fluxos energètics i el tancament dels cicles de matèria. L’objecte 

d’un barri sostenible és per tant, reduir els impactes sobre l’atmosfera i els ecosistemes 

naturals produïts per l’actual model de gestió dels recursos a nivell urbà. 

En aquest sentit la monitorització dels paràmetres metabòlics és imprescindible per 

ajustar la gestió tenint en compte el factor humà i el factor geogràfic. Per tant, es 

proposen dos àmbits estratègics d’actuació: la gestió dels recursos locals i la gestió de 

la mobilitat i l’espai públic. 
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 Gestió de recursos locals 

La gestió dels recursos locals significa establir un seguit d’estratègies que busquen el 

màxim aprofitament de l’aigua, l’energia i la reutilització dels residus sòlids generats 

dins de l’àmbit del barri, en aquest cas, les superilles pilot. 

Els ecosistemes urbans es caracteritzen per l’entrada i sortida de materials i energia 

per tal de donar funcionament a la vida urbana. Els aliments formen part del conjunt de 

béns de consum que entren al sistema per donar abast a les demandes de la població. 

Entenen que el sòl productiu és també un recurs local, l’eficiència vindrà associada en 

la capacitat d’incorporar cicles productius dins de la ciutat. 

Per tant, les propostes per assolir un barri sostenible en termes d’una adequada gestió 

dels recursos locals es plasma en quatre subtemes: 

- gestió de l’energia  

- gestió de l’aigua  

- gestió dels residus 

- alimentació 

 Gestió de la mobilitat i l’espai públic 

Els territoris adquireixen un paper estratègic donat a la seva infraestructura destinada al 

desplaçament de persones i mercaderies. L’eficiència relacionada amb la mobilitat 

urbana té a veure amb la seva aportació al canvi climàtic degut a les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle cap a l’atmosfera. 

El model de mobilitat es defineix principalment pel repartiment modal i la tecnologia 

aplicada en el parc de vehicles. Per tant, el grau de sostenibilitat d’un barri des del punt 

de vista de la mobilitat estarà donat per l’aplicació de mesures dissuasives de l'ús 

vehicle privat i la progressiva substitució dels combustibles fòssils per energies 

renovables. Les propostes per assolir aquests objectius són: 

- gestió del trànsit fluxos a través de TIC’s 

- gestió intel·ligent de les operacions de càrrega i descàrrega 

- monitorització de les variables ambientals que determinen el grau d’habitabilitat 

a l’espai públic. 

Els plans de referència en aquestes propostes són: 

- Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011 -2020 

- Projecte Barcelona ciutat intel·ligent  - Pla d’enllumenat públic 
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Vista a vol d’ocell de l’illa intel·ligent: trav. de les Corts, c. Benavent, c. Arizala i c. Felipe de Paz 

c) Barri a velocitat humana 

Un barri a velocitat humana representa la incorporació de mesures que permeten 

pacificar l’ambient urbà de tal forma que el grau d’habitabilitat sigui més afavoridor per 

a l’estada i la relació dels veïns a l’espai públic. La biodiversitat i el verd urbà són 

catalitzadors d’un barri a velocitat humana, ja que té present els cicles de la natura dins 

de la ciutat. La incorporació de vegetació amb una gestió eficient, permet consolidar la 

infraestructura del verd i fomentar la capacitat d’observació, contemplació i silenci dins 

de l’entorn urbà. 

Per altra banda, la velocitat humana també ve donada per la introducció d’estils de vida 

basats en el consum responsable i en l’adquisició de productes de menor impacte 

ambiental, bé sigui per la seva fabricació o bé pel consum energètic que suposa el seu 

ús. 

Els objectius estratègics per assolir un barri a velocitat humana a través de la 

implantació de superilles són:. 
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 Model de mobilitat eficient 

La superilla planteja la reorganització de les xarxes de mobilitat i l’eficiència ve donada 

perquè segrega els fluxos dins de la trama urbana en funció dels requeriments d’espai i 

velocitat. La pacificació del trànsit rodat i el foment dels desplaçaments en xarxes 

alternatives al cotxe permetran retornar el caràcter cívic a l’espai públic. 

 L’habitabilitat a l’espai públic 

El grau d’habitabilitat d’un carrer ve donat a partir de les condicions físiques, ambientals 

i urbanístiques que determinen el nivell d’ergonomia, confort i atracció que proporciona 

a les persones que l’utilitzen. La superilla permet millorar les variables que incideixen 

sobre l’habitabilitat a través de la disminució de soroll i contaminació degut a la 

pacificació del trànsit, de la reforma de carrers que permet garantir l’accessibilitat i del 

reforç del verd urbà que ajuda a la millora del confort i paisatge urbà. 

 Biodiversitat urbana 

El reforç de la infraestructura del verd urbà dins de la superilla ajuda a la creació de 

nous microhàbitats i d’eixos de connexió en els tres nivells. 

L’elecció adequada de les espècies i la seva distribució contribueixen a l’increment de 

la biodiversitat a la ciutat. 

Els plans de referència en aquestes propostes són: 

- Pla de mobilitat urbana sostenible de Barcelona 

- Pla estratègic del verd urbà i la biodiversitat urbana 
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» 03. Descripció general de l’àmbit 

L’àmbit pilot es localitza al barri de la Maternitat i Sant Ramon i està delimitada pels 

carrers: trav. de les Corts, Riera Blanca, av. Madrid i Gran Via Carles III. Té una 

superfície de 20,6 ha de les quals 8,7 són d’espai públic. Les superilles 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. 

Els dos àmbits de la superilla pilot (vegeu el planell, a sota) contenen 246 locals amb 

activitat i 82 locals sense activitat. 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%). 

L’àmbit d’estudi es caracteritza per una important presència d’arbrat viari als carrers. 

Gairebé tots els carrers tenen arbres, a excepció de 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: 504 arbres de 

gran port, 186 arbres de port mitjà, i 5 arbres de port petit. 

La diversitat també és àmplia, amb un total de 22 espècies. En la seva gran majoria 

caducifòlies, amb excepció de palmeres i Phytolacca. 

 

 

 

 

 

 

04H Trav. de Les Corts / Arizala / Av. Madrid / Riera Blanca 

04I Trav. de Les Corts / Gran Via Carles III / Av. Madrid / Arizala 
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» 04. Estratègia d’actuació 

L’estratègia d’actuació que es proposa es basa en tres factors fonamentals per la 

regeneració urbana: la transformació física de l’espai, l’aplicació del coneixement i la 

innovació per una gestió intel·ligent dels recursos i l’estabilitat del barri a través del 

foment d’un entorn cohesionat socialment. Per tant, les propostes d’implantació de la 

superilla pilot del barri de la Maternitat i Sant Ramon es basen en els següents 

aspectes: 

 Propostes per assolir un barri inclusiu 

Actuacions pel foment de la cohesió social i la revitalització urbana 

Representen el conjunt de programes d’activitats al voltant de la implantació de les 

superilles que requereixen de la participació dels diferents actors implicats. Aquest grup 

d’actuacions inclouen els processos de participació ciutadana, programes pel foment de 

la inclusió social, la revitalització de l’espai públic i el programa d’activitats temàtiques a 

desenvolupar al llarg de la posta en marxa pilot. 

 Propostes per assolir un barri sostenible 

Actuacions que incorporin la gestió eficient 

Representa el conjunt d’actuacions urbanes que permeten introduir una nova forma de 

gestionar la ciutat de forma més eficient i ecològica. Les propostes es classifiquen en 

tres sistemes d’actuació: illa intel·ligent, carrer intel·ligent, cruïlla intel·ligent i elements 

urb@ns. L’illa intel·ligent fa referència a edificis de titularitat pública, bé siguin 

habitatges o equipaments que puguin formar part d’un programa d’ambientalització i 

monitoratge. El carrer i la cruïlla intel·ligent fan referència a l’aplicació de criteris 

d’habitabilitat i eficiència a l’espai públic i els elements urbans a la incorporació de les 

TIC’s a través del mobiliari urbà. Les actuacions tenen com a principal objectiu establir 

els elements necessaris i útils per assolir una gestió urbana més eficient. 

 Propostes per assolir un barri a velocitat humana 

Actuacions sobre la mobilitat i l’espai públic 

Fa referència al conjunt d’intervencions urbanístiques sobre l’espai públic per a 

l’adaptació de la nova reorganització funcional de la mobilitat dins de la superilla fruït de 

la del Pla de Mobilitat Sostenible de Barcelona. Per altra banda, s’hi incorporen 
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actuacions relacionades amb el reforç del verd urbà en línia amb els objectius del Pla 

Estratègic del Verd Urbà de Barcelona. 

Aquestes actuacions representen la transformació física de l’espai urbà, especialment 

les seccions de carrers i espais d’estada (places, parcs i jardins). Cal destacar que 

requereixen de projectes específics per la seva execució. 

La superilla es concep com una unitat d’organització urbana, a partir de la qual es 

vertebren un seguit d’estratègies de transformació cap a un nou model urbà, on la 

reorganització de la mobilitat i de l’espai públic representa el primer pas. 

Els objectius estratègics que caracteritzen la proposta d’implantació es resumeixen 

en els següents sis punts: 

Objectiu 1. Comunitat inclusiva i augment de la complexitat urbana. 

- Promoció de l’emprenedoria al Districte de Les Corts i la inserció de noves 

activitats en el teixit urbà. 

- Dotació adequada dels equipaments de proximitat bàsics. Foment d’activitats 

veïnals. 

Objectiu 2. Revitalització de l’espai públic. 

- Increment de l’espai pacificat amb prioritat per als vianants. 

- Promoció de nous usos a l’espai públic que fomentin la connexió entre els 

principals elements d'atracció. 

- Millora de les variables d’habitabilitat (ergonòmiques, d’atracció i de confort). 

Objectiu 3. Mobilitat més sostenible. 

- Integració de les noves xarxes d’autobusos i de bicicleta al Districte de les Corts, 

- D’acord amb les pautes i directrius del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona. 

- Foment dels desplaçaments en bicicleta de forma segura i amb continuïtat. 

- Reorganització de la distribució urbana de mercaderies per reduir l’ocupació 

d’espai públic i evitar la congestió de la xarxa bàsica. 

- Reorganització de l’aparcament en calçada com a estratègia per a l’alliberament 

de l’espai públic. 

- Disminució de les emissions GEI a l’atmosfera. Reducció del soroll. 
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Objectiu 4. Foment de la biodiversitat i el verd urbà. 

- Millora de les condicions de l’arbrat viari i creació de microhàbitats per a 

l’atracció de l’avifauna. 

- Augment de la xarxa verda a través de la promoció de nous espais verds 

comunitaris. 

Objectiu 5. Metabolisme urbà més autosuficient. 

- Reducció del consum d’energia a través de la millora de l’enllumenat públic i la 

rehabilitació energètica d’edificis. 

- Producció d’energia solar in situ. 

- Reducció de la demanda d’aigua potable i reutilització d’aigües grises i pluvials. 

Objectiu 6. Integració dels processos de governança. 

- Previsió de la participació ciutadana en el procés de definició dels projectes 

urbans. 

- Garantir els mecanismes que permetin una correcta informació als ciutadans 

respecte al projecte. 

- Habilitació dels canals de participació necessaris per assegurar la capacitat 

d’influència dels ciutadans en el projecte de superilles. 
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» 05. Revitalització de l’espai públic 

El model de superilla té com un dels seus objectius la revitalització de l’espai públic 

posant en relleu el seu caràcter ciutadà. Per tal d’aconseguir-ho, cal donar lloc a nous 

usos que fomentin el contacte i relació de les persones. Com a pauta general 

d’ordenació de l’espai públic la superilla es planteja que les seccions d’intervies siguin 

en plataforma única per tal de garantir l’accessibilitat i permetre una millor ordenació de 

l’arbrat viari. Donat a què l’àmbit pilot compta amb carrers de recent reforma es 

proposen dos tipus d’intervencions: transformació total de la secció del carrer, i 

anivellament de calçades. 

La proposta d’implantació de superilles pilot, considera una sèrie de re- formes a l’espai 

públic que es donaran en diferents terminis, d’acord amb les necessitats de cada indret. 

L’ordre de prioritat d’actuació estableix la jerarquia en funció del paper que juguen en la 

connexió d’activitat, la necessitat de millorar les condicions d’habitabilitat i l’oportunitat 

de crear nous espais d’estada. 

 Actuacions 2014 - 2015 (fase 1) 

En els darrers anys, al barri de la Maternitat i Sant Ramon s’han donat lloc un seguit 

d’intervencions a l’espai públic que han millorat l’accessibilitat dels carrers. Aquest és el 

cas de l’ampliació de voreres als carrers Felipe de Paz, Maria Barrientos i Pintor 

Pahissa. No obstant això, el context encara manca d’un espai neuràlgic a escala de 

barri. És per això que durant la primera fase d’implantació, les actuacions de reforma es 

centraran en la microurbanització de l’entorn Benavent, i en la pacificació dels carrers 

Regent Mendieta (on passarà un carril de bici de la xarxa secundària) i un tram del 

carrer de Comte Güell. 

  



 
 
 
 
 
 

 
18 

 

 

www.bcn.cat/lescorts 

 



 
 
 
 
 
 

 
19 

 

 

www.bcn.cat/lescorts 

 



 
 
 
 
 
 

 
20 

 

 

www.bcn.cat/lescorts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
21 

 

 

www.bcn.cat/lescorts 

» 06. Mesura de la sostenibilitat. Superilla pilot al barri de la Maternitat i Sant 

Ramon 
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