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Omplim de vida els carrers? "Una nova mobilitat a Lleida. Per una ciutat 
Superilles de la teoria a la pràctica. més sostenible. Ens hi posem?"
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urbà
2. Una mirada sistèmica des de la xarxa de vianants: 
vers una proposta d’Eixos Verds i de Places a les 
seves cruïlles; i de la xarxa de carrils bici
3. Una proposta top-down i bottom-up que defineix
uns projectes urbans sostenibles: mobilitat
sostenible, mes verd urbà, espai públic de qualitat i 
dissenyat de forma participada
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McGuffin
Wikipedia

El MacGuffin, és un terme que el director de cinema Alfred Hitchcock
va inventar com a excusa argumental
que motiva els personatges i el flux d'una història, 
tot i que en realitat no té gens de rellevància.

La característica que distingeix el McGuffin és la seva intercanviabilitat. 

Des del punt de vista de l'audiència, 
el McGuffin no és l'element important de la història narrada. 

El McGuffin tracta de captar l'atenció de l'espectador ràpidament
per donar pas, tot seguit, a la trama real.
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McGuffin
Wikipedia

El MacGuffin, és un terme que el director de cinema Alfred Hitchcock
va inventar com a excusa argumental
que motiva els personatges i el flux d'una història,  SUPERBLOCK
tot i que en realitat no té gens de rellevància.            

La característica que distingeix el McGuffin és la seva intercanviabilitat. 
DE LA SUPERILLA DE BCNECOLOGIA A LA DE MODEL URBÀ

Des del punt de vista de l'audiència, 
el McGuffin no és l'element important de la història narrada. 

El McGuffin tracta de captar l'atenció de l'espectador ràpidament
per donar pas, tot seguit, a la trama real.
EL MACGUFFIN DE LA SUPERILLA ENS AJUDA A AVANÇAR 
CAP A UN ESCENARI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
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Més de 3.500 persones mortes prematurament cada any 
per mala qualitat ambiental

Més morts que per càncer, cor i cotxe

Un dels problemes essencials de Barcelona 
és un problema de contaminació ambiental

que té conseqüències en problemes greus de salut 
i especialment al Districte de l’Eixample.

Omplim de vida els carrers? "Una nova mobilitat a Lleida. Per una ciutat 
Superilles de la teoria a la pràctica. més sostenible. Ens hi posem?"

Ajuntament de Lleida      
30 de setembre, 2020 
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L’impacte més impactant és el de la reducció de l’esperança de vida

Omplim de vida els carrers? "Una nova mobilitat a Lleida. Per una ciutat 
Superilles de la teoria a la pràctica. més sostenible. Ens hi posem?"

Ajuntament de Lleida      
30 de setembre, 2020 
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El Districte de l’Eixample és el que té 
més contaminació ambiental NO2
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Superilles de la teoria a la pràctica. més sostenible. Ens hi posem?"
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Podem reduir l’impacte de la contaminació si ens movem fora d’eixos
de mobilitat motoritzada. El nivell de contaminació d’un eix verd com
Enric Granados és considerablement menor que el carrer Aragó

14



15

Els carrers pacificats tenen nivells de contaminació aceptables 
mentre que els de la xarxa básica no

Iniciar la pacificació de les superilles a través d’una xarxa d’eixos cívics

En el Mandat 2015-2019 
Una mirada des del Districte de l’Eixample
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Mes que definir recintes preferim definir 
la xarxa de carrers pacificats
a reconquerir pels ciutadans
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Davant la dificultat d’implementar superilles a l’Eixample i de la 
necessitat de reduir l’impacte del nivell elevat de contaminació sobre la 
salut de la població es proposa avançar sobre l’esquema d’Eixos verds

Proposta de carrers pacificats, 
Pla de Mobilitat 2013-2018

Proposta d’eixos verds
Master de Projectació Urbanística 2009-2010
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AIXÍ GUNYEM 
175 HECTÀREES 
D’ESPAI PÚBLIC 
= 10 PARCS DE 
LA CIUTADELLA
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Proposta d’Eixos Verds del Districte de l’Eixample

Aquesta es la xarxa validada per l’área de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona (Gener 2017)



Per definir la xarxa de carrils bici hem d’haver
definit previament la xarxa de la Bicicleta I la 
xarxa de vianants

Xarxa de carrils bici
Xarxa de carrers peatonals

Xarxa de carrils bici I Xarxa de carrers de vianants (Eixos verds)
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Superilla
Bottom-up 

Superilla
Top-down

+ Institucional
Basada en Equipaments
(Escola Industrial, 
Hospital Clínic)

+ Ciutadana
Basada en Xarxes Socials
associades a les escoles i 
espais oberts

23Al barri de l’Esquerra de l’Eixample es genera una mirada 
bottom-up per a la reconquesta de l’espai públic
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Des de l’escala veïnal s’ha anat avançant una concreció per avançar en 
la reconquesta de l’espai públic a través del model d’Eixos verds que es 
proposa en el marc del Projecte Respira 2013 a l’Esquerra de l’Eixample

Proposta d’eixos verds amb rutes de salut al Projecte Respira, 2013
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PLA D’ACCIO DE LA SUPERILLA DE CONSELL DE CENT



PLA D’ACCIO DE LA SUPERILLA DE CONSELL DE CENT



PLA D’ACCIO DE LA SUPERILLA DE CONSELL DE CENT
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29Aquest model proposa iniciar el guany d’espai públic sobre 
la base dels Eixos Avda Mistral-Tamarit i Borrell i sobre la 
reconquesta de tres places



PLA D’ACCIO DE LA SUPERILLA DE CONSELL DE CENT
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- EL SUPERBLOC MACGUFFIN ENS AJUDA A AVANÇAR VERS 
UN ESCENARI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
- EL VERITABLE DISCURS TRANSFORMADOR HA ESTAT LA 
SALUT
- QUAN EL CIUTADÀ VEU QUE LA MALA QUALITAT 
AMBIENTAL AFECTA LA SEVA SALUT ESTÀ DISPOSADA A 
CANVIAR
- NO ÉS NOMÉS LIMITAR EL COTXE, SINO QUE ES TRACTA 
DE GUANYAR CARRERS PER A VIANANTS ASSEGURIN LA 
QUALITAT AMBIENTAL
- LA TRANSFORMACIÓ ÉS TANT TOP-DOWN COM 
BOTTOM-UP
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QUIN ES EL MacGuffin DE LLEIDA??

VOL DIR ALGUNA COSA EL CONCEPTE DE 
SUPERILLES A LLEIDA??
QUINA ES LA XARXA DE CARRERS DE 
VIANANTS?
QUINA ES LA XARXA DE CARRILS BICI DE LA 
CIUTAT?
ENS PERMETRAN GENERAR ESPAIS PUBLICS 
VERDS I DE QUALITAT SONORA I AMBIENTAL?
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Quin tipus d’espais s’han transformat? Com es va fer la tria

d’aquests? –(organització estructural, planificació urbana, eixos
de vianants)
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Des de l’escala veïnal s’ha avançat concretament per avançar en la 
reconquesta de l’espai públic a través del model dels Eixos Verds 
proposat en el marc del Projecte Respira 2013 al barri de l’Esquerra
Ensanche

Proposta d’eixos verds amb rutes de salut en el marc del Projecte Respira, 2013
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Donada l’evidència que al districte de l'esquerra de l'Eixample
el teixit organitzat es localitzava al voltant d’una altra zona (al sud 
del districte), el procés participatiu de l’Ajuntament de Barcelona 
(2014) va proposar triar entre un dels dos àmbits
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El procés comença a invertir-se:
d'un model de dalt a baix a un altre de baix a dalt
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Superilla
Bottom-up 

Superilla
Top-down

+ Institucional
Basada en Equipaments
(Escola Industrial, 
Hospital Clínic)

+ Ciutadana
Basada en Xarxes Socials
associades a les escoles i 
espais oberts

En la presentació del projecte de Superilla a l’Esquerra de l’Eixample
es posà en evidència que hi havia dues propostes diferents: 
una institucional de l’administració (top-down) i 
una altra de la ciutadania (bottom-up) liderada al voltant de la pacificación d’un eix

46Es proposa una mirada bottom-up 
per a la reconquesta de l’espai públic
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No organitzada en recintes sinó a través
d’una xarxa d’eixos verds
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Sector Creu Sant Antoni

La proposta de superilles amb eixos verds al Districte
Eixample parteix dels centres dels barris

Sector Malla 
Sagrada Familia

Sector Eix
Ausias March

Sector Eix Girona

Sector Eix
Casanovas-
Clínic

Sector Eix
Rocafort Sector Eixos

Borrell-
Mallorca

Sector Eix Consell de Cent

Hospital Clínic
Escola
Auró

Escola Llorers

Illa de Germanetes

Jardins Montserrat

AAVV Esquerra Eixample

Mercat de Sant Antoni

Cor Eixample
Illa Fort Pienc

IES Fort Pienc

CSO Rec

Sagrada Família Centre Cívic
Sagrada Família

Equipaments Concepció

AAVV Dreta
Eixample
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Trams a executar amb projecte urbà i urbanisme tàctic
en el Mandat 2016-2019

Sector Creu Sant Antoni

Sector Eix Girona
Sector Eix Consell de Cent

Sector Malla 
Sagrada Familia

Sector Eix
Ausias March
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51Aquest model proposa iniciar el guany d’espai públic sobre 
la base dels Eixos Avda Mistral-Tamarit i Borrell i sobre la 
reconquesta de tres places
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Com s’ha fet aquesta transformació (mitjans, dissenys, 
treballs....)



PLA D’ACCIO DE LA SUPERILLA DE CONSELL DE CENT



PLA D’ACCIO DE LA SUPERILLA DE CONSELL DE CENT



PLA D’ACCIO DE LA SUPERILLA DE CONSELL DE CENT
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Quin efecte han tingut aquestes mesures sobre la contaminació, 
el soroll, el confort, la seguretat?

Molt gran en el sentit del soroll i la contaminacio en les zones
denses
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Podem reduir l’impacte de la contaminació si ens movem fora d’eixos
de mobilitat motoritzada. El nivell de contaminació d’un eix verd com
Enric Granados és considerablement menor que el carrer Aragó
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Els carrers pacificats tenen nivells de contaminació aceptables 
mentre que els de la xarxa básica no

Iniciar la pacificació de les superilles a través d’una xarxa d’eixos cívics

En el Mandat 2015-2019 
Una mirada des del Districte de l’Eixample
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Les places

Els trams
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Quins efectes han tingut sobre el veïnatge, sobre els

comerciants...?
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Les places

Els trams
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Quina ha estat l’opinió pública (veïns, mitjans de comunicació,

etc.)?
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Les places

Els trams
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Les places

Els trams
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+ 3-4 preguntes recollides del xat dels participants

Com heu tractat amb l’opinió pública (veïns, mitjans de

comunicació, etc.)?
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+ 3-4 preguntes recollides del xat dels participants

Si haguéssiu de tornar a començar, quins canvis incorporaríeu al

projecte de transformació?
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