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A L’EXEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
Distingida Alcaldessa de Barcelona,  

 

La Plataforma d’Afectats per la Superilla – PASP9, amb domicili a efectes de notificació 

a Rambla Catalunya nº98 6ª planta 08008 de Barcelona, enfront de la situació en la que 

es troba el districte de Sant Martí, ens veiem obligats a posar-nos en contacte amb vostè 

a fi de posar en coneixement el greu perjudici que està causant la implantació de la 

Superilla-P9 en el nostre barri i que, malgrat les queixes realitzades, no ha trobat 

resposta d’aquest Il·lustre Ajuntament. 
 

La implantació de la Superilla a la zona de Poblenou va ser  per  millorar la qualitat de 

vida dels ciutadans, segons reitera aquest Ajuntament.  Contràriament a aquesta 

intenció la Superilla-P9 està tenint l’efecte invers, ja que la seva creació està resultant 

lesiva directament o indirectament, no sols per al conjunt de veïns del barri, sinó també  

per a tots aquells foranis que hi tenen la seva activitat laboral. 
 

Cal posar èmfasi que la Superilla del PobleNou va ser implantada sense consulta prèvia 

als veïns afectats i amb evidents errors de previsió tècnica.  A aquestes deficiències 

originals, s’afegeix la manca d’anàlisi i avaluació de les seves conseqüències, que 

mostren un balanç ben negatiu a parer de la majoria dels veïns de PobleNou. 
 

La realitat és que la implantació de la superilla-p9 ha creat dues classes de ciutadans: 

uns amb carrers desèrtics sense fum ni soroll i una altres amb trànsit i contaminació 

acústica i ambiental intensa.  Uns veuen créixer el preu dels seus pisos o locals i altres 

veuen com perden valor.  Uns perden volum de negoci i ingressos mentre d’altres, als 

carrers perimetrals i als perifèrics incrementen negoci.  
  

En relació a la reducció de la contaminació, els afectats per la Superilla-P9 compartim 

amb l’Ajuntament de Barcelona els objectius fonamentals exposats per l’Ajuntament que 

són la disminució de la contaminació (tant acústica com  mediambiental) i la reducció i 

racionalització de la circulació de vehicles a motor pels carrers de Barcelona.  Hem de 

dir, però, que l’objectiu no s’assoleix sinó que, ben al contrari, s’incrementa globalment, 

ja que es produeixen dos efectes:  s’incrementen les emissions dels veïns que han de fer 

circuits més llargs per culpa dels bucles circulatoris i, alhora, la concentració de la 

circulació pels carrers perimetrals i perifèrics provoca congestió i, conseqüentment, més 

contaminació. 
 

Pel que fa a la contaminació acústica s’ha produït un benefici d’uns pocs veïns en perjudici 

d’uns altres, més nombrosos, pel fet de concentrar en els carrers perimetrals i perifèrics 

la circulació de vehicles, autobusos inclosos. 
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Només la proliferació de vehicles elèctrics i híbrids reduirà significativament i de manera 

estable la contaminació de l’aire i la contaminació acústica. 
 

Un dels principals elements distorsionadors és la no circulació de vehicles a motor o 

transport públic per l’eix PereIV-Almogàvers, derivant el trànsit d’aquestes vies cap als 

carrers perimetrals i perifèrics (Tànger, Pallars, Llacuna, Badajoz, Pujades, Llull, etc ...) 

fins situar-los prop del col·lapse a les hores punta dels dies feiners. 
 

Per aconseguir el transvasament de la mobilitat amb vehicle privat cap a altres formes 

de transport més sostenibles, aquestes no són les mesures adequades per a aquesta 

finalitat. 
  

Només la implantació d’un transport públic, urbà i metropolità, molt eficient  prendrà 

usuaris del vehicle privat.   
 

Pel que fa a l’activitat econòmica, la Superilla-P9 també està tenint efectes negatius. En 

aquest període de temps ja es pateixen perjudicis econòmics importants per part dels 

comerciants, autònoms, i empresaris de la zona d’afectació.  Volem creure que aquests 

efectes no van ser ni previstos ni assumits a l’hora de decidir la implantació d’aquesta 

Superilla-P9. 
 

Des d’un punt de vista procedimental, la implantació de la Superilla-P9 a la zona de 

Poblenou ha mancat d’un funcionament plenament democràtic, en no haver-se tingut en 

compte els interessos econòmics de tots aquells veïns perjudicats a la zona d’afectació, 

doncs la gran majoria d’empresaris, comerciants, i inclús assalariats estan patint un 

greuge patrimonial de gran transcendència que els obliga a plantejar-se inclús abandonar 

el lloc en el que desenvolupen la seva activitat econòmica o laboral. També s’està 

produint un efecte negatiu en el valor dels pisos de gran part dels veïns de carrers 

perimetrals i en el valor dels locals dels negocis a l’interior de la Superilla-P9. 
 

Analitzant el Pla de Mobilitat Urbana 2013 - 2018 en el que es fonamenta l’aplicació de 

les Superilles, s’afirma categòricament en la seva pàgina 769 que “l’activitat comercial 

augmenta quan les condicions per als vianants milloren. Segons l’experiència del barri 

de la Ribera o Gràcia”. L’aplicació d’una Superilla a una zona com el Districte de Sant 

Martí basant-se en experiència prèvia de barris com el de Gràcia, amb característiques 

estructurals, demogràfiques i comercials radicalment diferents, demostra clarament 

l’anàlisi errònia que s’ha fet de la zona d’implementació de la Superilla-P9, ja que 

únicament parant atenció a les queixes del veïnat s’observa que l’activitat comercial no 

sols no ha millorat, sinó que ha patit una davallada important en aquest breu període de 

temps. 
 

La inexistència d’una veritable consulta prèvia als veïns afectats que, en la seva gran 

majoria s’han assabentat d’aquesta actuació urbanística un cop ha estat implementada, 

denota la manca d’interès per part de l’ajuntament perquè els principals afectats, 
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perjudicats o no,  fossin tinguts en compte.  Els contactes privats que l’Ajuntament hagi 

pogut mantenir amb veïns ideològicament propers i partidaris de la Superilla no van 

transcendir a la immensa majoria d’afectats, per la qual cosa no poden considerar-se 

constitutius d’un procés de participació ciutadana transparent, ni legitimar la implantació 

de la Superilla-P9. 
 

Sent la Superilla-P9 un programa d’implementació purament experimental, podem 

concloure que l’experiment ha estat un fracàs, no sols des d’un punt de vista de reducció 

de la contaminació,  sinó també des d’un punt de vista social i quotidià dels veïns del 

Districte de Sant Martí que veu alterada la seva vida quotidiana per una sèrie de mesures 

que no guarden proporcionalitat amb la finalitat declarada, tals com: la no circulació de 

vehicles per l’eix format pels carrers PereIV-Almogàvers o la redistribució de la línea 

d’autobusos que no circulen per a l’interior de la Superilla-P9 i que ara concorren amb 

els vehicles a motor que circulen al seu voltant, creant una xarxa caòtica que en cap cas 

beneficia al barri, ni a la ciutat, ni a l’àrea metropolitana en general. 
 

Un altre error a l’hora de valorar el possible “èxit social” de la Superilla-P9 és la seva 

estructura demogràfica i la seva ubicació geogràfica.  La baixa densitat de veïns fa 

impossible una xarxa densa de comerç de proximitat.  Si a això li afegim l’atracció del 

centre comercial Glòries i la Rambla de PobleNou, que estan a 200 metres del centre de 

la Superilla-P9 i a 100 metres de dos dels carrers perimetrals amb més habitants, és 

evident que les possibilitats d’utilització massiva dels carrers de la SuperillaP9 per part 

dels veïns és absolutament impossible, la qual cosa ens porta a resumir que la Superilla-

P9 és i serà un experiment socialment fracassat. 
 

Així les coses, la implantació de la Superilla-P9 en el Districte de Sant Martí està 

comportant la conversió en una zona desèrtica, ja que la gran majoria de comerços de 

la zona es plantegen abandonar-la com a conseqüència del greu perjudici que estan 

patint. 
 

Tanmateix, i insistint en la voluntat d’aquesta Plataforma d’actuar en pro del  diàleg i la 

cerca de millores per al barri, ens proposem aportar aviat propostes detallades 

alternatives a la Superilla-P9 cercant única i exclusivament la satisfacció dels veïns i de 

la zona de PobleNou. 
 

Quedant acreditat que la implementació del projecte ha estat duta a  terme sense 

consulta de tots aquells que directa o indirectament es troben afectats per la Superilla-

P9, 

 

DEMANEM la confecció d’un Informe d’avaluació que incorpori les dades reals 

obtingudes fins al moment, i les valoracions dels veïns que no han estat escoltades 

malgrat les queixes presentades davant aquest Il·lustre Ajuntament, determini 

l’autèntica viabilitat de la Superilla –P9 del Districte de Sant Martí. 
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DEMANEM també la reversió de la Superilla-P9 fent una proposta d’actuació urbanística 

alternativa que considerem beneficiosa per al Districte de Sant Martí. 
 

Seguint amb aquesta idea relacionem un seguit de propostes que ajudarien a millorar el 

funcionament i la qualitat de vida en aquesta part del Districte de Sant Martí, com són: 

 

 Modificació del disseny del carrer Pere IV, en el seu tram Llacuna-Bilbao, de 

manera que la circulació de la via sigui en doble sentit i prioritzant el pas 

d’autobusos elèctrics per l’eix format pels carrers PereIV- Almogàvers. 
 

 Restabliment de la circulació rectilínia en un sol sentit en tots el carrers, excepte 

tram central de PereIV, eliminant els bucles circulatoris perquè provoquen més 

perjudicis que els beneficis que es perseguien. 
 

 Restabliment de doble sentit de circulació en el carrer PereIV, tram Bilbao-Llacuna,   

per tal d’apropar el servei de BUS i ajudar a mitigar la congestió del trànsit al 

barri. 
 

 Distribució de les línies de BUS que circulen per la zona repartint-les entre els 

carrers Pallars, Tànger, Pere IV i Almogàvers, incrementant-ne la freqüència de 

pas. 
 

 Implantació de carrils bici per la calçada segregats de la circulació de vehicles a 

motor.  Sent l’increment de l’ús de la bicicleta una de les finalitats principals que 

perseguia aquest projecte, entenem que aquesta ordenació és la que aporta més 

seguretat a l’ús de la bicicleta, seguretat per als ciclistes i seguretat per als 

vianants que saben on poden esperar la circulació d’una bicicleta o similar. 
 

 Priorització absoluta de les obres d’urbanització de la plaça Dolors Piera, sense 

esperar la construcció del bloc d’habitatges previst.  La seva amplitud i la seva 

ubicació fan d’aquesta plaça un espai públic molt adequat per fomentar l’activitat 

social dels veïns de l’entorn proper. 
 

 Posada en ús de l’aparcament públic subterrani de la plaça Dolors Piera, donant-

hi prioritat d’utilització als veïns i a les persones forànies que treballin a la zona.  
 

 Ampliació de les dues voreres del carrer Almogàvers fins als 5 metres d’amplada. 

Pensem que la nostra sol·licitud de retornar el sentit de circulació d’aquest carrer 

no implica deixar-lo com ara, amb voreres estretes i cinc carrils de circulació, sinó 

dotar el carrer Almogàvers de la secció estàndard  de la trama Cerdà:  10 metres 

de calçada i 10 metres de voreres.  Entenem que aquesta distribució és raonable 

i adequada, sobretot si es té en compte la densitat d’habitants de la zona i de 

vianants que hi circulen. 
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 Col·locació d’arbres caducifolis a tots els terrenys públics del Barri per a beneficiar 

tant des de un punt de vista funcional com estètic el Barri de Poblenou de 

Barcelona.  Amb un clima càlid i assolellat com el de BCN, l’arbrat ha de tenir, 

principalment, una funció de control tèrmic, sense oblidar-se, però, de la funció 

estètica per afavorir un paisatge urbà agradable.  
 

Insistint en el nostre desig de diàleg i negociació per a la implantació de mesures 

urbanístiques que millorin el nostre Districte, aquesta Plataforma reitera la seva vocació 

democràtica i el desig de participació prèvia a qualsevol aplicació, per la qual cosa 
 

DEMANEM que, un cop retirada la Superilla-P9, se segueixi un procés de participació en 

què es convoqui a tots els veïns afectats per les superilles i zones adjacents a fi de 

consensuar les decisions urbanístiques amb afectació a  la zona de Poble Nou, fugint de 

l’actitud autoritària seguida fins ara. 
 

Finalment, i per cloure les peticions formulades 
  

DEMANEM UNA REUNIÓ amb l’ Excel·lentíssima Alcaldessa de Barcelona, Sra. 

Ada Colau, per a debatre tots els punts esmentats en aquest escrit i així poder 

dialogar obertament sobre la implantació de mesures urbanístiques a la part 

del Districte de Sant Martí que avui està afectat per l’existència de la Superilla-

P9. 

 

 

 

 

 

 

Jordi Campins 

Portaveu Plataforma d’Afectats per la Superilla de PobleNou 

Barcelona 16 de gener de 2017 


