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calcula un moviment migratori de 1.200 milions de persones, i un de 680 milions a causa de l’elevació de les aigües
de mars i oceans), cosa que provocarà l’esllavissament de les organitzacions urbanes i territorials allà on aquests es
concentrin.
La batalla per la sostenibilitat es guanyarà o perdrà a les ciutats. El resultat dependrà de com organitzem a partir d’ara
els sistemes urbans. L’actual estratègia per competir entre territoris, basada en el consum de recursos, és la principal
causa d’insostenibilitat. Els sistemes urbans que consumeixen més sòl, materials i energia solen cobrar avantatge competitiu. La generalització de l’estratègia provoca una greu transformació del conjunt de sistemes del planeta, bé per
impacte contaminant o perquè són explotats per sobre de la seva capacitat de càrrega. El fenomen del canvi climàtic,
la pèrdua de biodiversitat, etc., són manifestacions de la transformació dels sistemes, en molts casos, a escala planetària, generadors de les més grans incerteses anunciades.
La reducció de les incerteses actuals sols és possible si es redueixen dràsticament el consum actual de recursos i l’impacte contaminant que se’n deriva. La reducció del consum de recursos sols pot esdevenir, a partir de la desmaterialització de l’economia, amb un canvi d’estratègia per competir basat en la informació i el coneixement que substitueixi
els béns materials per serveis desmaterialitzats.
Un model de ciutat més sostenibles sols és possible si es canvia d’estratègia per competir, és a dir, si es cerca també un
model de ciutat del coneixement. Tot i així, és ben cert que un model de ciutat del coneixement sense renunciar a
l’estratègia basada en el consum de recursos no té futur. En conclusió, els models urbans que no siguin a la vegada
sostenibles i del coneixement no tenen futur.
Baixant a escala local, a Barcelona, el nombre de nits tropicals amb temperatures per sobre dels 20 °C durant tota la nit s’apropa a 100 i, el 2020, el nombre de nits sufocants (> 25 °C tota la nit) va ser de 21. Aquest escenari ens obliga a implementar mesures que permetin reduir la temperatura ambient almenys 3 °C. A l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic per temperatures
s’hi afegeix la necessària adaptació de l’urbs a les probables inundacions provocades per les pluges torrencials. Unes pluges
que augmentaran els efectes destructors derivats de la coneguda gota freda, típica en aquestes latituds del Mediterrani.
El model actual de mobilitat de la ciutat comporta un impacte per a la salut que suposa unes mil morts prematures a l’any
sols per contaminació atmosfèrica i decenes de milers de malalties respiratòries i cardiovasculars.
L’habitabilitat en l’espai públic és molt deficient, sobretot en els teixits amb major càrrega de trànsit, com ara l’Eixample
central, que ha de suportar un flux de vehicles de prop dels 350.000 vehicles per dia. Avui en dia, l’índex d’habitabilitat1 de
l’Eixample és de 3,2 sobre 10. No és casualitat que el debat sobre el model de BCN per al futur es dirimeixi, en bona mesura,
en aquest districte.
Barcelona es troba en plena recerca del seu model urbà. Fins aquí s’han esmentat alguns dels problemes que haurà de resoldre el model escollit o posar les bases per a una reducció significativa del seu impacte. Per altra banda, les solucions que
vinguin amb el model urbanístic hauran d’estar d’acord amb les estratègies de caràcter econòmic que ajudin a incrementar
la capacitat d’anticipació i que contribueixin a reduir, al seu torn, les actuals incerteses.
EL MODEL URBÀ DE BARCELONA: TRES PROPOSTES EN DISCUSSIÓ
En els últims mesos han aparegut en els mitjans de comunicació tres propostes amb la intenció d’erigir-se, cada una,
en el model urbà de Barcelona a prosseguir.
El primer model argumenta que la congestió de trànsit és generadora de riquesa. Considera que les propostes que redueixin la capacitat viària són contràries a l’increment del PIB local i suposaran una pèrdua per a la activitat econòmica,
l’ocupació laboral i la lliure circulació de ciutadans que entren diàriament a la ciutat. Aquest model, en síntesi, manté
els usos actuals de l’espai públic, i accentua la pressió sobre ell en nom d’un suposat augment de l’activitat econòmica.
Per analitzar els tres models, aquesta proposta s’assimilarà a l’escenari actual. El model actual no resol cap del problemes d’ara. La proposta d’incrementar la congestió, en el seu cas, els augmenta.
L’índex d’habitabilitat es calcula, per a cada tram de carrer de tots els carrers, amb nou variables: tres de relacionades amb el comfort (contaminació
atmosfèrica, soroll i comfort tèrmic), tres de relacionades amb l’atracció (nombre d’activitats i serveis per als residents, diversitat de persones jurídiques
i volum verd) i les altres tres relacionades amb l’ergonomia (accesibilitat universal, repartiment de l’espai dedicat al trànsit i a altres usos i la relació entre
l’amplada del carrer i l’alçària dels edificis).
1

El segon model en discussió és el plantejat per l’Ajuntament de Barcelona i es recull en la «Mesura de govern superilla
Barcelona per regenerar Barcelona i els seus barris», presentat per l’Ajuntament l’octubre de 2021. La proposta
consisteix a transformar un centenar de carrers del conjunt de Barcelona i convertir-los en carrers amb prioritat per
al vianant. Dibuixa línies horitzontals i verticals separades entre si amb un cert ordre, creant una malla que s’estén
per tota la ciutat. Aquests carrers són denominats «Eixos verds». La proposta només dibuixa uns carrers per a vianants i deixa a la planificació sectorial la possibilitat d’abordar els problemes que avui té la ciutat: la contaminació
atmosfèrica, el soroll, els accidents de trànsit, la renaturalització urbana, la mitigació (les emissions de gasos d’efecte
hivernacle) i l’adaptació al canvi climàtic, etc. En síntesi, la proposta no incideix pràcticament en cap dels reptes que
s’han d’abordar i, per descomptat, no integra cap de les àrees sectorials. La proposta dels Eixos verds no és la base
del model de mobilitat, no és la base del model de biodiversitat, no és la base del model urbanístic… Segons el nostre
parer, és una proposta abstracta sense base per erigir-se en model urbà. I, malgrat que utilitza el terme «superilla»,
no en construeix cap ni una. En l’anàlisi comparativa que es presenta més endavant, el model proposat per l’Ajuntament rep el nom d’«Eixos verds».
El tercer model fou aprovat el març de 2015 pel plenari de l’Ajuntament. El Pla de Mobilitat i Espai Públic, l’únic aprovat
fins al dia d’avui, es basa en el model de Superilles. El model de Superilles és la base del model de mobilitat i espai públic de Barcelona i, a més a més, és la base del model de l’urbanisme ecosistèmic (el model de les superilles com a base
del model de mobilitat i espai públic, i així mateix com a base del model urbanístic, es recull en el llibre Rueda, S. (2020)
Regenerando el Plan Cerdá, de la manzana de Cerdá a la supermanzana del Urbanismo Ecosistémico, Ed. AGBAR). El
model de Superilles aborda la pràctica totalitat dels reptes amb base territorial que avui en dia té la ciutat i integra en
un únic model la major part de àrees sectorials. Amb el model de Superilles es vol donar resposta de manera integrada
a les variables relacionades amb la mobilitat (noves xarxes de transport alternatives al cotxe, accessibilitat universal,
etc.), a les variables relacionades amb l’habitabilitat (soroll, contaminació atmosfèrica, accessibilitat, accidents de trànsit, etc.), a les variables relacionades amb el canvi climàtic (consum energètic, emissions de gasos d’efecte hivernacle,
reducció de les temperatures, reducció de la velocitat de l’escolament evitant inundacions, etc.), a les variables rela
cionades amb la biodiversitat (nova xarxa verda que substitueix els cotxes per àrbres en el carrers alliberats de trànsit,
sòl permeable i catifa verda en superfície i en cobertes per a l’adaptació al canvi climàtic) i a les variables relacionades
amb la cohesió social (gestió de serveis socials descentralitzats i altres aspectes recollits en l’urbanisme ecosistèmic,
així com els relacionats amb l’impuls de l’activitat econòmica).
El model de Superilles compta amb els dos elements clau de l’urbanisme: la via i la intervia, d’unes 16-20 ha. Les vies
són les artèries de connexió; la intervia es converteix en un fractal que integra el conjunt de principis de l’urbanisme
ecosistèmic, de manera que en cada superilla «es troba de tot» i en ella es dona resposta al conjunt de variables i reptes que es pretén resoldre. La superilla tipus és l’ecosistema urbà mínim que integra el conjunt d’objectius i principis
de l’urbanisme sistèmic.

ANÁLISI COMPARADA DELS TRES MODELS EN DISCUSSIÓ PER A LA MOBILITAT I L’ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA
1.

Carrers dedicats al trànsit rodat

L’escenari actual (model congestiu) destina el 85% del viari a la circulació rodada. La longitud del viari dedicada a la
mobilitat rodada és de 912 km.
La proposta dels Eixos verds destina un percentatge proper al 80% del viari al trànsit rodat. Manté l’escenari de mobilitat actual, tret del centenar de carrers convertits en zona de vianants. Allibera un nombre de carrers minúscul i
inapreciable en la perifèria. L’alliberament d’espai a l’Eixample (centre de la ciutat) és més important, però divideix per
quatre la superfície alliberada pel model de Superilles. Per implantar la proposta d’Eixos verds és necessari reduir un
7% el trànsit rodat.
El tercer model, el model de Superilles, urbanitza el cotxe (el temps emprat per donar una volta a una superilla és similar al temps de donar una volta a una illa a peu) i és perfectament tranferible a qualsevol ciutat del món —sense que
importin les seves característiques morfològiques, densitats, etc. El model és una xarxa de vies que defineixen el perímetre de les superilles i que integra el conjunt de mode de transport. Per les vies perimetrals definidores de les superilles hi circulen els cotxes, el transport públic, la xarxa principal de bicicletes i els vianants. Són vies de connexió que
compten amb 355 km de longitud. Amb aquesta xarxa es cerca, per una banda, alliberar el màxim nombre de carrers,
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En la propuesta de Ejes verdes, al 15,8% de calles peatonales del escenario actual se le ha de añadir el centenar de
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En Barcelona (BCN) una red de 503 supermanzanas libera 6.200.000 m2 de superficie viaria (70% del espacio viario
será peatonal) con una reducción de un 15% de tráfico. Con el modelo de supermanzanas alrededor de 2.000 calles

Fig. 6 Calles para el tráfico rodado: proyecto Ejes verdes
Fuente BCNecología

Fig. 7 Calles con prioridad peatonal de la propuesta de Ejes verdes
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
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En el Ensanche central hay 441 cruces de los que 79 se convierten en plazas con el modelo de supermanzanas; es
decir uno de cada cinco cruces, lo que supone una superficie de 15, 8 ha de nuevas plazas verdes de proximidad, una

en plazas con el modelo congestivo
Fuente: BCNecología

en plazas con la propuesta de Ejes verdes
Fuente: elab. propia y Ayuntamiento BCN

en plazas con el mpdelo de Supermanzanas
Fuente: BCNecología
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Fig. 13 Modelo de supermanzanas: 79 plazas nuevas de 2000 m2
Fig. 13 Model de Superilles: 79 places noves de 2.000 m2.
Fuente:
BCNecología
Font:
BCNecologia

2
Fig. 14 Modelo Ejes verdes: 21 plazas nuevas de 2000 m
Fig. 14 Model Eixos verds: 21 places noves de 2.000 m2.
Fuente:
Ayuntamiento
de Barcelona
Font: Ajuntament
de Barcelona

Si ampliamos el análisis al resto del tejido ensanche (se incluye el Poblenou), el número de plazas del modelo de
supermanzanas es de 163 (32 ha), y de 38 (7 ha) en el proyecto de los Ejes verdes. En síntesis, el número y la
Si superficie
ampliem l’anàlisi
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nuevas
y aha)
superficie
del model de Superilles és quatre vegades superior al projecte dels Eixos verds, quant a noves places i a superfície
alliberada.

Fig. 15 Las 163 intersecciones que se convierten en plazas en el modelo de Supermanzanas. Fuente: BCNecología
Fig. 15 Les 163 interseccions que es converteixen en places en el model de Superilles. Font: BCNecologia
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4. Impacto sobre la salud
Variable
Muertes
prematuras

Escenario
actual
0

Proyecto Ejes
verdes

Cercano al escenario
actual, Proporcional

Modelo de Supermanzanas
667 muertes evitadas por
reducción de la contaminación

4.

Impacte sobre la salut

Variable

Escenari actual

Projecte Eixos verds

Model de Superilles

Morts prematures
evitades cada any

0

Proper a l’escenari actual.
Proporcional al nombre
de carrers convertits en
zona de vianants.

667 morts evitades per reducció
de la contaminació atmosfèrica,
soroll, etc.

Morbilitat
generada

Es generen:

Proper a l’escenari actual.
Proporcional al nombre
• > 18.700 casos d’asma
de carrers convertits en
• > 12.100 casos de bronquitis zona de vianants.
agudes

• 600 hospitalitzacions

• 1 8.700 casos d’asma
• 12.100 casos de bronquitis
agudes

• 600 hospitalitzacions

cardiovasculars

Estalvi econòmic

S’evitarien:

cardiovasculars

0

Proporcional als beneficis
de convertir cent carrers
en zona de vianants.

1.700 milions d’euros cada
any podrien ser estalviats en
la factura sanitària, les hores
laborals perdudes, etc.

Una recerca realitzada per un equip liderat per ISGlobal i amb la participació de BCNecologia i l’Agència de la Salut
Pública de l’Ajuntament de Barcelona, entre altres, publicada en la revista Environment International (Elsevier), va
establir el nombre de morts prematures que es podrien evitar per a cadascuna de les variables relacionades, així
com la reducció de la morbilitat i l’estalvi econòmic que suposaria la implantació de les 503 superilles del model de
Superilles.
NOMBRE DE MORTS PREMATURES
QUE ES PODRIEN EVITAR AMB
LA IMPLANTACIÓ DEL MODEL
DE SUPERILLA A BARCELONA

Activitat
física

Espai
verd

Calor

Soroll

Contaminació
de l’aire [NO2]

Referència article Environment International Elsevier Journal
Natalie Mueller, David Rojas-Rueda, Haneen Khreis, Marta Cirach, David Andrés, Joan Ballester, Xavier Bartoll, Carolyn Daher, Anna Deluca, Cynthia Echave, Carles Milà,
Sandra Márquez, Joan Palou, Katherine Pérez, Cathryn Tonne, Mark Stevenson, Salvador Rueda, Mark Nieuwenhuijsen. Changing the urban design of cities for health:
The superblock model. Environment International. September 2019. doi.org/10.1016/j.envint.2019.105132
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Variable
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tráfico
Víctimes
(2019)
accident de trànsit
(2019)

Escenario
actual
Escenari actual

• 18.975
accidentes,
• > 18.975
accidents
•
22
muertos
• > 22 morts
• 202 accidentes
• 202 accidents greus
graves,…

Proyecto Ejes
Modelo de Supermanzanas
verdes
Projecte Eixos verds
Model de Superilles

Cercano al escenario Cercano a cero en el 80% de las
actual.
Proporcional
calles con v<10km/h
y unen
40%
Proper
a l’escenari actual.
Proper a zero
el 80% del carrers
al número
de calles
menos
víasvelocitats
básicas con
Proporcional
al nombre
de en las
amb
< 10 km/h i un 40%
carrers convertits envelocidades
zona
menys
en les vies bàsiques amb
peatonalizadas
< 30 km/h
de vianants
velocitats < 30 km/h

gravetatdedels
sobretot,
la velocitat.
En el model
congestiu
i el delsy Eixos
que al
no s’hi
La La
gravedad
los accidents
accidentesdepèn,
depende,
sobrede
todo,
de la velocidad.
El modelo
congestivo
el de verds,
los Ejescom
verdes
expliciten
les
velocitats,
es
donen
per
bones
les
actuals.
L’actual
escenari
de
mobilitat
és
el
causant
de
les
víctimes
no explicitar las velocidades en su propuesta se dan por buenas las velocidades actuales. El actual escenario de
movilidad es el causante de las víctimas señaladas en el tabla. En el modelo de supermanzanas se propone que las
velocidades del perímetro que define las supermanzanas sea de 30 km/h y de 10 km/ en su interior. A estas

assenyalades a la taula. En el model de Superilles es proposa que les velocitats dins del perímetre que defineix les
superilles sigui de 30 km/h, i de 10 km/h a l’interior. A aquestes velocitats, el nombre de víctimes i la seva gravetat es
redueix de manera dràstica i s’apropa a l’objectiu «Visió Zero Accidents».

6.

Contaminació atmosfèrica

Variable

Escenari actual

Projecte Eixos verds

Model de Superilles

Població que viu en llocs
amb valors de contaminació
atmosfèrica NO2 > 40 mg/m3

46%

Proper al 25%

6%

Barcelona i la seva àrea Metropolitana sofreixen els greus efectes de la contaminació atmosfèrica. Al llarg de tota
l’extensió de la metròpolis (56 municipis), el CREAL va avaluar, el 2007, que la contaminació atmosfèrica provocava
3.500 morts prematures a l’any. El 70% d’aquesta contaminació provenia del trànsit vehicular. L’àrea amb més impacte
contaminant és l’Eixample central, que suporta uns 350.000 viatges diaris en cotxe. Per això, l’Eixample té uns índexs
de mortalitat un 43% superiors als de la resta de la ciutat. No és gens estrany que el debat del model de Barcelona se
centri, en part, en l’Eixample. El que millor resolgui el conjunt de problemes i disfuncions, també el de la contaminació
atmosfèrica, gaudirà d’avantatge. Així mateix en treurà profit el que, a més a més de donar solucions a l’Eixample,
aporti solucions equivalents per a la resta de la ciutat. Fins avui, la proposta congestiva i la dels Eixos verds s’han centrat en l’Eixample. Les seves propostes per a la perifèria són superficials.
Amb la implantació del model de Superilles, la qualitat de l’aire canviarà significativament. Fora d’algunes vies d’entrada
ciutat,de
la pràctica
totalitatatmosférica
de la població
dedebajo
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amb una
qualitat deactualmente
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valores
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por de
la contamidirectiva
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7. Ruido urbano
7. Soroll urbà
Variable
Variable que vive en
Población
lugares con valores de ruido
Població que
viu a llocs amb
inadmisible
Lden>65dBA
valors de soroll inadmissible
Lden > 65dBA

Escenario Proyecto Ejes verdes
Modelo de Supermanzanas
actual
Escenari actual
Projecte Eixos verds 27%
Model de Superilles
43%
Próximo al 40%.
43%

Proporcional al número de
Proper al 40%. Proporcional
calles peatonalizadas
al nombre de carrers
convertits en zona de
vianants

27%

El análisis del ruido diurno de la situación actual nos indica que las fachadas expuestas a ruidos superiores a 65 dBA
es del 46%, lo que significa que el confort acústico de estos edificios se encuentra comprometido y, en verano, el
impacto por ruido recomienda tener las ventanas cerradas. Las calles ruidosas durante el día lo suelen ser, también,
por la noche. El aislamiento medio de los cerramientos de fachada es de unos 24 dBA, por lo que los dormitorios que
den a la calle ruidosa deberán, también, cerrar balcones y ventanas. Una persona normal duerme sin problemas

inadmisible Lden>65dBA

calles peatonalizadas

El análisis del ruido diurno de la situación actual nos indica que las fachadas expuestas a ruidos superiores a 65 dBA
L’anàlisi del soroll diürn en la situació actual ens indica que el percentatge de façanes exposades a sorolls superiors
es del 46%, lo que significa que el confort acústico de estos edificios se encuentra comprometido y, en verano, el
a 65 dBA és del 46%, cosa que significa que el comfort acústic d’aquests edificis es troba compromés i, a l’estiu, l’imimpacto por ruido recomienda tener las ventanas cerradas. Las calles ruidosas durante el día lo suelen ser, también,
pacte per soroll recomana tenir les finestres tancades. Els carrers sorollosos durant el dia també solen ser-ho a la nit.
por la noche. El aislamiento medio de los cerramientos de fachada es de unos 24 dBA, por lo que los dormitorios que
L’aillament mitjà del tancaments de façana és d’uns 24 dBA i, per tant, els dormitoris que donen a carrers sorollosos
den a la calle ruidosa deberán, también, cerrar balcones y ventanas. Una persona normal duerme sin problemas
han de mantenir tancats tant els balcons com les finestres. Una persona normal dorm sense problemes quan el nivell
cuando el nivel de ruido equivalente es inferior a 35 dBA, pero son pocas las calles, por ejemplo, del Eixample con
de soroll equivalent és inferior a 35 dBA, però són pocs els carrers, per exemple, de l’Eixample amb valors nocturns
valores nocturnos por debajo de los 35 dBA. En calles que superen los 60 dBA, los ciudadanos cuyos dormitorios den
per sota dels 35 dBA. Als carrers on se superen els 60 dBA, els ciutadans amb dormitoris que donen a aquests carrers
a esas calles tendrán problemas para dormir, incluso con las ventanas y los balcones cerrados.
tenen problemes per dormir, fins i tot amb finestres i balcons tancats.
Además de la molestia que supone el ruido ambiente, este es causa de problemas fisiológicos y de comportamiento.
A part de la molèstia que suposa, el soroll ambient és també causa de problemes fisiològics i de comportament. Els
Los problemas de concentración, fatiga o irritación son característicos de elevados niveles acústicos. Incrementos
problemes de concentració, la fatiga o la irritació són característics quan hi ha nivells acústics elevats. Increments
puntuales del nivel de ruido activan sistemas fisiológicos autónomos causando respuestas temporales, aumentando
puntuals del nivell de soroll activen sistemes fisiològics autònoms, causant respostes temporals, augmentant la pressió
la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la vasoconstricción. La contaminación acústica afecta seriamente a la salud
sanguínia, el ritme cardíac i la vasoconstricció. La contaminació acústica afecta seriosament la salut pública i degrada
pública y degrada la habitabilidad y el espacio público.
l’habitabilitat i l’espai públic.
Además del impacto sobre la salud, los ruidos superiores a 65 dBA no permiten tener una conversación entre dos
A més de l’impacte sobre la salut, els sorolls superiors a 65 dBA no permeten mantenir una conversa entre dues perpersonas a un metro de distancia y hacer inteligible la conversación sin alzar la voz. Para la comunicación entre
sones a 1 metre de distància i fan inintel·ligible la conversa sense alçar la veu. Per a la comunicació entre persones és
personas es fundamental que el el ruido sea inferior a los 65 dBA.
fonamental que el soroll sigui inferior als 65 dBA.

Fig. 18 Població exposada < 65 dB (A): 57,5%
Font: BCNecologia

Fig. 19 Població exposada < 65 dB (A): 73,5%
Font: BCNecologia
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Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Variable

Escenari actual

Projecte Eixos verds

Model de Superilles

Reducció d’emissions
–19% respecte a 2005
de CO2 respecte a 2005

–19% respecte a 2005

–45% respecte al període 2005-2030

Adaptació al canvi
climàtic

100 carrers poden
substituir cotxes per
vegetació arbrada

És la millor alternativa per a la
renaturalització de la ciutat (més
de 2.000 carrers poden substituir
cotxes per vegetació (arbratge
d’ombra) i sòls permeables.

No hi ha adaptació

En el teixit de l’Eixample de BCN
es redueix la temperatura dels
materials un 27%.

La reducción de gases de efecto invernadero para el año 2030 únicamente se cumple con la implantación del modelo
de supermanzanas. La reducción del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero se consigue combinando
La reducció de gasos d’efecte hivernacle per a l’any 2030 sols es complirà si s’implanta el model de Superilles. La reducla reducción del número de coches circulando (-21%) y el cambio de tecnología impulsado, sobre todo, por la Unión
ció del 45% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle s’assoleix combinant la reducció del nombre de cotxes que hi
Europea.
circulen (–21%) i el canvi de tecnologia impulsat, sobretot, per la Unió Europea.
En la figura 20 se muestra la diferencia de temperatura nocturna del Turó Park en relación al tejido urbano
A la figura 20 es mostra la diferència de temperatura nocturna del Turó Park amb relació al teixit urbà adjacent, que
adyacente -siendo esta entre 3 y 4 grados inferior por el efecto de la vegetación y el suelo permeable. En la figura 21
és entre 3 i 4 graus inferior per l’efecte de la vegetació i el sòl permeable. A la figura 21 es compara la temperatura
se compara la temperatura superficial del tejido de ensanche para el escenario actual con el que resultaría de la
superficial del teixit de l’Eixample per a l’escenari actual amb el que resultaria de l’aplicació de les mesures de renatuaplicación de las medidas de renaturalización y suelo permeable incluidas en el modelo de supermanzanas
ralització i sòl permanent incloses en el model de Superilles.

alrededores
Fig. 20 Termografía
Termografia del
del turo
Turó Park
Park yi voltants.
Font:
Vide,
M. M.
et al.
Fuente
: Vide,
et (2015)
al, (2015)

Temperatura superficial
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de los
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escenario
Fig. 21 Temperatura
materials:
escenari
actual
de Superilles.
Font: BCNecologia
actual iymodel
en el modelo
de Supermanzanas
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9. Renaturalización urbana: incremento de la biodiversidad
Variable

Escenario
Proyecto Ejes verdes
actual
9. Renaturalització urbana: increment de la biodiversitat
Incremento de la
biodiversidad

No hay propuesta
de renaturalización

Variable

Escenari actual

Increment de
la biodiversitat

No hi ha proposta
de renaturalització

Incremento de la
vegetación en el centenar
de
calles peatonalizadas
Projecte
Eixos verds
Increment de la vegetació
en el centenar de carrers
convertits en zona de
vianants

Modelo de Supermanzanas
El modelo de supermanzanas articula dos
alfombras verdes, una en superficie y otra
enModel
las cubiertas
verdes. En superficie la
de Superilles
El model de Superilles articula dues
catifes verdes, una en superfície
i l’altra en les cobertes verdes.
En superfície, l’oportunitat de
renaturalització es dona en els
2.000 carrers alliberats

Els espais verds estan considerats per la Organització Mundial de la Salut (OMS) com espais «imprenscindibles» pels
beneficis que aporten al benestar físic i emocional de les persones i perquè contribueixen a mitigar el deteriorament
urbanístic de la ciutat, fent-la més habitable i saludable. El verd urbà configura un paisatge d’elements tangibles i
intangibles que vertebra i equilibra l’entorn. Fomentar una adequada proporció d’espai verd per habitant a escala
de superilla, de barri o de sector ajuda a promoure una xarxa d’espais verds que potencia la biodiversitat a escala de
ciutat. Els espais verds propicien la relació, la socialització i la participació. Aquests espais possibiliten la relació i la
trobada, faciliten la pràctica d’activitats de lleure a l’aire lliure i permeten gaudir d’espais agradables i restauradors de
l’estrès provocat per la ciutat.
Qualsevol ciutadà deuria poder accedir simultàniament a diferents tipologies de zones verdes de dimensions i funcio
nalitats diferents: des d’espais verds de 1.000 m2 fins a espais més grans de 10 ha, situats a una distància que es pogués
cobrir a peu o mitjançant un curt recorregut amb transport públic (4 km).
Al Pla Cerdá, la superfície de verd urbà suposava el 34% de la superfície de l’Eixample (9 m2/hab amb 4,35 persones de mitjana per llar). L’avarícia i l’especulació ho van impedir i, avui en dia, l’Eixample central compta sols amb
1,85 m2/hab. Una xifra ridícula, que ha de multiplicar-se fins a assolir quasi els valors del Pla original2, implantant
el model de Superilles.

2

Rueda, S. (2020). Regenerando el Plan Cerdá. De la manzana de Cerdá a la supermanzana del Urbanismo Ecosistémico. Ed. AGBAR

solo 1,85 m2/hab. Una cifra ridícula que ha de multiplicarse hasta alcanzar casi los valores del Plan original2
implnatando el modelo de Supermanzanas.

MAJOR
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Fig.
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Fig. 23
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10. Índice de habitabilidad en el espacio público del Ensanche
10.
Índex d’habitabilitat en l’espai públic
de l’Eixample
Variable
Escenario
Proyecto Ejes verdes
actual

Modelo de Supermanzanas

Indice de habitabilidad en el Ensanche de
32,7%
Cercana al 60%
83,7% sobre 100%
Variable
Escenari actual
Projecte Eixos verds
Model de Superilles
BCN (análisi sde 9 variables (3 de confort,
3 de atracción y tres ergonómicas) para
Índex d’habitabilitat a l’Eixample
32,7%
Propera al 60%
83,7% sobre 100%
cada tramo de calle
de BCN (análisi de 9 variables
[3 de comfort, 3 d’atracció i
La
habitabilidad del
3 d’ergonòmiques]
perespacio
a cada público es uno de los índices del urbanismo ecosistémico. Incorpora, para su cálculo y
tram
de
carrer)
para cada tramo de calle, nueve variables. Tres de ellas inciden en la fisiología y el confort (ruido, contaminación

atmosférica y confort térmico), otras tres en la percepción y en la atracción psicológica (diversidad de actividades,
actividades básicas
de proximidad
los residentes
y volumen
de verdeIncorpora
urbano) per
y las
tres càlcul
restantes
de
L’habitabilitat
de l’espai
públic és unpara
dels índexs
de l’urbanisme
ecosistèmic.
al seu
i per son
a cada
carácter
físico nou
o ergonómico
(accesibilidad,
espacio
dedicado
tráfico
y a(soroll,
otros contaminació
usos, y relación
entre la ialtura
tram
de carrer
variables. Tres
d’elles incideixen
en la
fisiologiaali el
comfort
atmosfèrica
comedificatoria
y
la
anchura
de
la
calle).
Con
el
cálculo
de
las
nueve
variables
para
cada
tramo
de
se busca
fort tèrmic), altres tres en la percepció i l’atracció psicològica (diversitat d’activitats, activitats bàsiquescalle
de proximitat
per
als residents i volum de verd urbà) i les tres restants són de caràcter físic o ergonòmic (accessibilitat, espai dedicat
2
Rueda, S. (2020) “Regenerando el Plan Cerdá. De la manzana de Cerdá a la supermanzana del Urbanismo Ecosistémico. Ed.
al
trànsit i a altres usos, i relació entre l’alçària i l’amplada del carrer). Amb el càlcul de les nou variables per a cadascun
AGBAR
dels trams de carrer es cerca establir el grau tant d’habitabilitat com de qualitat urbana. Així mateix, l’anàlisi de les nou
variables
saber
el nivell dey,control
de de
les calidad
variables
de l’entorn.
establecerens
el permet
grado de
habitabilidad
también,
urbana.
Asimismo, el análisis de las nueve variables nos
permite saber el nivel de control de las variables de entorno.
Eixample 2017

Eixample 2017 + superilles

IHEP acceptable (> 65): 32,7% trama urbana

IHEP acceptable (> 65): 83,8% trama urbana

> 90 | > 90
85-90 | 85-90
80-85 | 80-85

75-80 | 75-80
70-75 | 70-75

65-70 | 65-70
60-65 | 60-65
55-60 | 55-60

50-55 | 55-50
< 50 | < 50

Fig.
enen
l’espai
públicpúblico
per a l’Eixample
central en
l’escenari
actual i enactual
un escenari
superilles.
Fig. 24
24 Índex
Índiced’habitabilitat
de habitabilidad
el espacio
para el Ensanche
central
en el escenario
y en unamb
escenario
con supermanzanas.
Font: Rueda, S. i Cormenzana, B. (2020)
Fuente: Rueda, S. y Cormenzana, B. (2020)

11. Usos en el espacio público y derechos ciudadanos
Variable

Escenario
actual

Proyecto Ejes
verdes

Modelo de Supermanzanas

11.

Usos de l’espai públic i drets ciutadans

Variable

Escenari actual

Projecte Eixos verds

Model de Superilles

Drets ciutadans
en el viari públic

Actualment, els usos de l’espai
viari estan relacionats amb
la mobilitat. Els carrers per a
vianants es destinen també
als desplaçaments a peu

Igual que l’escenari
actual ampliat al
centenar de carrers per
a vianants nous de la
proposta

A més del dret a desplaçament,
es garanteix l’exercici de tots els
drets ciutadans: entreteniment,
intercanvi, cultura/art i expressió
democràtica

L’espai públic és l’espai compartit, la casa de tots, allò que ens fa ciutadans. Però, avui en dia, trobem en l’espai públic
una gran hegemonia de l’espai viari, on predomina la mobilitat i, per tant, el dret al desplaçament. La proposta dels
Eixos verds amplia les àrees de vianants al centenar de carrers amb prioritat per als vianants. En les 38 interseccions
de la trama de l’Eixample és factible exercir altres drets ciutadans, a més del dret al desplaçament. Amb el model de
Superilles s’aspira que el vianant (un modus de transport) deixi pas al ciutadà i a l’exercici dels seus drets. El vianant,
de fet, comença a exercir com a ciutadà quan, a més del dret de desplaçament, pot exercir la resta dels seus drets (entreteniments, esbarjo per a nens, esports, festes, etc.), la cultura i l’art, l’intercanvi (el mercat ocasional, les terrasses,
etc.), així com el dret a l’ús democràtic de l’espai (debats, etc.).

Fig. 25de Usos
y derechos
el espacio
público
el escenario
actual y en el escenario de Supermanzanas. Fuente: BCNecología
Fig. 25 Usos i drets
l’espai
públic enen
l’escenari
actual
i en en
l’escenari
de Superilles.
Font: BCNecologia

12. Incremento de la actividad económica
12.

Increment
econòmica
Variablede l’activitat
Escenario
Proyecto Ejes
Modelo de Supermanzanas
actual
verdes
de actual
la La congestiónProjecte
suele Se
tendrá
que Model
Con lade
implantación
VariableIncremento
Escenari
Eixos
verds
Superilles de las supermanzanas se ha
actividad
comportar un
evaluar
económica
incremento
del
PIB
atendiendo a
Increment La congestió sol
S’haurà d’avaluar
relacionado
con
un
loscanvis
cambios
de
comportar un increment atenent als
queque
mayor
de la
propone
la
l’activitat
del PIB relacionat
ambconsumo
presenta
proposta
econòmica un consum mésrecursos
gran
propuesta
de recursos

incrementado el número de actividades económicas. El
incremento
mínimo
del 15% y en algunas de las
Amb
la implantació
de ha
lessido
superilles
supermanzanas
se
ha
alcanzado
hasta el 60 % de
ha augmentat el nombre d’activitats
incremento L’increment mínim ha sigut
econòmiques.
del 15%, i en algunes de les superilles
s’ha arribat fins al 60% d’increment

Barcelona
té una llarga
entradición
la implantació
de carrers
amb
perpeatonal.
a vianants.
La resistència
a la
imBarcelona
tienetradició
una larga
en implantar
calles
deprioritat
prioridad
La resistencia
para
suseva
implantación
se
plantació,
s’ha en
repetit
casilas
totes
les iniciatives
de conversió en
de vianants.
Les reaccions
en contra de la
haperò,
repetido
casi en
todas
iniciativas
de peatonalización.
Laszona
reacciones
en contra
de la peatonalización
del Portal
conversió
zona de
del Portaldedelal’Àngel,
la implantacióen
de el
la Born,
primera
superilla en elde
Born,
de la implan- de la
deen
l’Àngel,
devianants
la implantación
primeradesupermanzana
la implantación
las supermanzanas
tació de Vila
les superilles
Vila de Gràcia, de
conversió
en zona
de vianants dedeMajor
de Sarrià i dedel
la implantació
de sido la
de Gracia,delalapeatonalización
delaMajor
de Sarrià,
la implantación
la supermanzana
Poblenou, han
la superilla
del
Poblenou
han
sigut
la
norma.
La
raó
principal
és
l’oposició
a
canviar
els
hàbits.
Després
d’un
any
o
un
norma. La razón principal es la oposición a cambiar los hábitos. Después de una año o año y medio, los contrarios a
any i mig,
contraris ase
la dan
implantació
s’adonen
dede
la millora
deurbana
la qualitat
i de vidaaceptando
i acaben per
acceptar,
si
la els
implantación
cuenta de
la mejora
la calidad
y deurbana
vida y acaban
cuando
no impulsando
no impulsar,
les superilles. Un Uno
dels col·lectius
més sensibles
que presenten
oposició
als canvis
dels comercilas supermanzanas.
de los colectivos
más i sensibles
y conmés
mayor
oposición
a és
loselcambios
es el de lo
ants. Solen
erigir-se com
líders de
la protesta.
Més endavant,
passatLuego,
un temps,
la transformació
l’espai públic del
sol espacio
comerciantes.
Seasuelen
erigir
en los líderes
de la protesta.
pasado
un tiempo, la de
transformación
público suele ir acompañado de un incremento de los ingresos económicos. Las protestas se diluyen y la mejora de la
calidad urbana y ambiental atrae a nuevas actividades económicas (no sólo actividades comerciales) a la zona
transformada. Hasta ahora el incremento de las actividades ha sido del 15% en la supermanzana que menos creció,

comportar un increment dels seus ingressos econòmics. Les protestes es dilueixen i la millora de la qualitat urbana i
ambiental atreu noves activitats econòmiques (no sols comercials) a la zona transformada. Fins ara, l’increment de les
activitats ha sigut del 15% en la superilla de menor creixement, mentre que en altres l’increment supera el 50%. En el
cas del Born, la primera superilla de Barcelona, és del 60%.
És ben sabut que la millora de l’espai públic actua com un intangible econòmic i sol anar acompanyat d’un increment
del nombre i la diversitat de persones jurídiques en el lloc transformat. Quan la proposta s’estengui a la totalitat dels
teixits de la ciutat, com és el cas del model de Superilles, i siguem capaços de crear l’escenari de consens adequat,
projectant per aconseguir-ho l’ecosistema ciutadà, empresarial i institucional (un exemple varen ser els Jocs Olímpics
del 92), aleshores la petita barqueta que representa un carrer reconvertit en zona de vianants es converteix en una nau
de la mida d’una ciutat que, en aquest escenari d’incerteses, es dirigeix cap a un futur més sostenible a nivell social,
econòmic i ambiental. A ningú se li escapa el que pot representar econòmicament la implantació del model. Barcelona
té les millors condicions per atreure el talent i les inversions de la nova economia. El model de les superilles és la base
funcional i urbanística de la nau.
Per altra banda, s’ha argumentat que les restriccions al cotxe tindran un efecte depressiu en la economia del centre
de Barcelona, perquè dificultarà l’entrada dels vehicles des de fora de la metròpolis i més enllà. Com a redactor principal del PMUS de Barcelona (2013-2018) he de manifestar que el repartiment modal definit en el Pla proposa reduir
un 21% dels viatges realitzats en cotxe i que, d’aquest percentatge, la major part fou assignada a viatges interns. La
xarxa
de transport
la ciutat
la novared
xarxa
bicicletes
justificavaelelasimétrico
repartiment
asimètric
de viatges
que es
transporte
públicopúblic
de lade
ciudad
y lai nueva
de de
bicicletas
justificaba
reparto
de viajes
a realizar
en
farien
Som conscients
dels dèficits
de transport
públic
metropolità iyde
limitat
que es
potsedemanar
coche.enSecotxe.
es consciente
de los déficits
de transporte
público
metropolitano
dell’esforç
esfuerzo
limitado
que
le puede
als
habitants
de l’Àrea Metropolitana.
pedir
a los habitantes
del Área Metropolitana.
Els
destinats
a crear
un escenari
econòmic
catastròfic
per al centre
decentro
la ciutat
tenen prou
base base
i jo
Losarguments
argumentos
destinados
a crear
un escenario
económico
catastrófico
para el
de no
la ciudad
no tienen
diria
que succeirà
totque
justva
el acontrari.
cal revisarsólo
l’hemeroteca
els funestos
vaticinisyque
suficiente
y yo diría
sucederTant
justosols
lo contrario,
es cuestióni llegir
de revisar
la hemeroteca
leeracompanyalos vaticinios
ven
la
conversió
en
zona
per
a
vianants
del
Portal
de
l’Àngel
i
l’àrea
de
«Barcelona
Centre».
Barcelona
s’enfonsava.
funestos que acompañaban la peatonalización del Portal de l’Àngel y el área de “Barcelona Centre”. Barcelona se
L’Eixample,
la proposta
de conversió
zones per a vianants,
es regenerarà
i multiplicarà
el nombre
la diversitat
hundía. El amb
Ensanche
con la propuesta
dede
peatonalizaciones
se regenerará
y multiplicará
el número
y la idiversidad
de
d’activitats
tant y,
detambién,
visitants de
interns
com externs.
qualitat urbana
serà urbana
espectacular
i és molt probable
queprobable
s’hagin
de actividades
visitantes
internosLa
y externos.
La calidad
será espectacular
y es muy
de
regular
els preus
el règim
lloguers
i compra
seus usos
perviviendas,
fomentarasí
la diversitat
persones
que
se tengan
que iregular
losdeprecios
y el
régimend’habitatges
del alquileriyels
compra
de las
como los de
usos,
en aras
jurídiques.
L’espectacular
millora
de
la
qualitat
urbana
i
ambiental
serà
un
actiu
fonamental
per
atreure
talent.
Si el
de fomentar la diversidad de personas jurídicas. La espectacular mejora de la calidad urbana y ambiental va ser
un
Daily
Telegraph
recentment
situava
la
ciutat
de
Barcelona
en
el
punt
més
alt
pel
que
fa
a
qualitat
de
vida
—amb
els
activo fundamental para la atracción de talento. Si el Daily Telegraph recientemente situaba a la ciudad de Barcelona
processos
regeneració
accentuats
per lade
implantació
del model
de Superilles—,
es multiplicarà
en lo másde
alto
en calidaden
demarxa
vida, con
los procesos
regeneración
en marcha,
acentuadosl’atracció
con la implantación
del
per
la millora
estètica de l’espai
la millora
importantpor
de l’habitabilitat
(amb percentatges
reducció
demejora
soroll
modelo
de supermanzanas,
la públic,
atracción
se multiplicará
una mejora estética
del espaciode
público,
una
i importante
contaminació
significatius,
etc.) i la multiplicació
d’usos
en l’espai
públic on la comunicació
camí
deatmosfèrica
la habitabilidad
(con porcentajes
de reducción
de ruido
y contaminación
atmosférica s’obrirà
significativos,
en
el degradat
escenari actual,dededicat
quasi
exclusivament
trànsit.la comunicación se abrirá paso en el degradado
et.),
y por la multiplicación
usos en
el espacio
públicoaldonde

escenario actual dedicado, casi en exclusiva, a la circulación.

RESUM DE RESULTATS
  

2016

Activitat econòmica

Augmenten el nombre
d’entitats comercials en
planta baixa. El preu del
m2 segueix la tendència
de la ciutat.
Activitats en planta

2017

2018

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS (actives)

65

1,8 activitats / 100 m lineals

85

1,8 activitats / 100 m lineals

2016-2018
• L’augment en el nombre
d’activitats a peu de carrer
en més d’un 30% contribueix
a la revitalització de la zona.

   Característiques demogràfiques
Gent més jove són
els nous habitants
de la zona.

• Hi ha hagut un increment
en 118 persones del nombre
1.468 habitants
1.538 habitants 1.586 habitants
d’habitants en aquest
període.
• El perfil dels nous habitants
ha fet disminuir l’índex
ÍNDEX D’ENVELLIMENT
Fig. 26 Evolución de las características socioeconómicas
en la Supermanzana del Poblenou. Fuente: BCNecología
d’envelliment de
56,1%
39,8%
35,0%
la zona.
POBLACIÓ TOTAL

Fig. 26 Evolució de les característiques socioeconòmiques a la Superilla del Poblenou. Font: BCNecologia

13. Soluciones territoriales equitativas

Variable
Soluciones territoriales
equitativas

Escenario
actual

No modifica el actual estado
de desigualdad

Proyecto Ejes verdes

Modelo de Supermanzanas

Se aplica en el centro
de la ciudad
(Ensanche) y tiene una
escasa incidencia en la
periferia

La misma solución para el centro
y la periferia

Fig. 26 Evolución de las características socioeconómicas en la Supermanzana del Poblenou. Fuente: BCNecología

13. 13.
Solucions
territorials
equitatives
Soluciones
territoriales
equitativas

Variable
Variable

Escenario
Escenari actual
actual

Proyecto Ejes verdes
Projecte Eixos verds

Modelo de Supermanzanas
Model de Superilles

Soluciones
territoriales No
Nomodifica
modifical’actual
el actual estado
Secentre
aplica de
en la
el ciutat
centro
La misma
soluciónsolució
para elper
centro
Solucions territorials
S’aplica en el
La mateixa
equitativas
de
desigualdad
de
la
ciudad
y
la
periferia
equitatives
estat de desigualtat
(Eixample) i té escassa incidència en la
al centre i la perifèria
perifèria (Ensanche) y tiene una
escasa incidencia en la
periferia

Fig. 27
27 Transformació
Transformación
parcial
centro
(Ensanche)
Fig.
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deldel
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enlalaperifèria
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delprojecte
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Fuente:
Elaboración
propia
datos
Ayuntamiento
Font:
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14.

Fig.
la perifèria
periferia del
Fig.28
28Transformación
Transformació equitativa
equitativa del
del centro
centre yi la
modelo
de supermanzanas
del model
de Superilles.
Font: BCNecologia
Fuente:
BCNecología

Jerarquia viària i implantació de les xarxes de transport

Variable

Escenari actual

Projecte Eixos verds

Model de Superilles

El model de mobilitat de
cada proposta. La proposta
és la base del model de
mobilitat i espai públic de
Barcelona

Tots els trams de tots els
carrers de Barcelona (85%
de la xarxa viària) menys
els carrers convertits en
zona de vianants (15%)
es destinen a la circulació
rodada de pas

El projecte d’Eixos verds
reprodueix el model actual.
A l’escenari actual se
li haurà de restar el
centenar de carrers que
es converteixin en zona
de vianants

Integra tots els mitjans de
transport de connexió en el
perímetre de les superilles
i allibera el 70% de l’espai
viari, que passa a ser zona
prioritària per al vianant

A partir de l’anàlisi dels temps de desplaçament amb un model de Superilles es comprova que el temps de viatge mitjà
en tots els medis de transport és menor en un 7% al de la situació actual. La superilla és l’ecosistema urbà mínim que,
estenent-se en xarxa per tota la ciutat, minimitza el temps mitjà de desplaçament.
Tant l’escenari actual com el dels Eixos verds s’amotllen a les xarxes implantades recentment tot seguint les orienta
cions del PMUS basat en les superilles. La xarxa ortogonal d’autobusos és una de les peces clau per a la implementació del model de Superilles. Durant el govern de Xavier Trias es va posar en ordre la proposta de RETBUS del govern
anterior, que proposava una xarxa d’11 línies amb les quals es pretenia substituir la xarxa completa de 28 línies proposta per BCNecologia (aquella rebaixa de línies ens fa recordar a la rebaixa que ara es proposa amb els Eixos verds
pel que fa a les superilles). En el marc del PMUS, l’any 2011 es va definir entre l’Ajuntament de Barcelona, TMB i BCNecologia la xarxa de 28 línies que encaixava amb la xarxa de superilles del PMUS (l’any 2012 es van implementar les
primers quatre línies de la nova xarxa ortogonal). Amb la implantació del model de Superilles es reajustaran alguna
de les línes de bus que transcorren per l’interior de la superilla; per exemple, un cop s’hagi obert el carrer Marroc,
s’haurà d’ajustar la línia paral·lela al mar que travessa el centre del Poblenou. Quan es diu que la xarxa d’autobusos
és incompatible amb la xarxa de superilles és obvi que es falta a la veritat, no cal més que analitzar les xarxes de la
figura 29.

Cuando se dice que la red de autobuses es incompatible con la red de supermanzanas es obvio que no se dice la
verdad, no hay más que analizar las redes de la figura 29.
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finals dels anys 1980 i que feliçment ha sigut adoptat per UN-Habitat en la seva Agenda Urbana Internacional (Quito,
Urbana como modelo de la Agenda Urbana Española. Se trata de un modelo intencional, que pretende abordar los
3retos, grandes y pequeños, que tienen las ciudades en este inicio de siglo XXI. Para su implantación sería necesario
Rueda, S. (2002). Barcelona, ciudad compacta y compleja, una visión de futuro más sostenible. Ed. Ajuntament de Barcelona.
definir el instrumento urbanístico que lo desarrolle. Con este fin concebí el urbanismo ecosistémico que, con sus
quince principios4 llena de contenido cada uno de los ejes del modelo urbano.

2016) i pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la seva Agenda Urbana espanyola. Es tracta d’un
model intencional, que pretén abordar els reptes, grans i petits, que tenen totes les ciutats en aquest inici del segle
xxi. Per implantar-lo caldria definir l’instrument urbanístic que l’hauria de desenvolupar. Amb aquest objectiu, vaig
concebre l’urbanisme econsistèmic, el qual, amb els seus quinze principis4, omple de contingut cadascun dels eixos del
model urbà.
L’urbanisme ecosistèmic beu de l’ecologia acadèmica, en especial de l’ecologia urbana —la qual considera la ciutat un
ecosistema. Els ecosistemes són escalables. En aquest sentit, si ens preguntem quin és l’ecosistema urbà mínim que
integra el conjunt de principis de l’urbanisme ecosistèmic, la resposta seria una àrea urbana que coincideix amb la
superilla tipus de unes 16-20 ha, amb 6.000 habitants de mitjana, així com els altres paràmetres associats.
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Fig. 31 Paràmetres que, per a la Superilla tipus, maximitzen els objectius de l’Urbanisme Ecosistèmic i la seva interdependència.
Font: BCNecologia

El model de Superilles ve definit per una xarxa de vies que conformen, al seu torn, un conjunt de intervies que es
comporten com fractals. Els valors continguts en la superilla tipus constitueixen un sistema de proporcions que defineix, així mateix, el conjunt d’equilibris necessaris per omplir de contingut els eixos del model urbà. En els projecte
de regeneració urbana, l’urbanisme ecosistèmic cerca que cadascuna de les superilles s’apropi als valors indicats per
a cadascuna de les variables definides a la taula adjunta, arran de les diverses figures urbanístiques o sectorials dins
del marc normatiu espanyol. Per als nous desenvolupaments urbanístics, es tracta d’aplicar els valors de referència a
la proposta de planificació.
L’anàlisi comparada de diverses ciutats i dels seus teixits particulars ens permeten proposar l’aplicació de l’urbanisme
ecosistèmic a les figures urbanístiques que avui en dia estan en procés de planificació, en especial el PDU. Això ens
garantiria, al seu torn, la implantació del model de les superilles urbanístiques al conjunt de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

CONCLUSIONS DE L’ANÁLISI COMPARADA
L’análisi comparada que hem portat a terme posa en evidència que el model de Superilles és el que, potencialment,
millor resol els reptes i problemes als que s’enfronta la ciutat des del punt de vista de la mobilitat, l’espai públic i
l’urbanisme. És l’instrument bàsic per a la regeneració de la ciutat; així mateix, és un instrument que aborda el repte
principal que avui en dia és plantejat per a les ciutats: la sostenibilitat (ambiental, social i econòmica) en l’era de la
informació i el coneixement. En resum, la distància entre el model de Superilles i els altres dos models és, segons el
nostre parer, màxima. Sobretot perquè cap dels dos models utilitzats per fer la comparativa considera, per si mateix

i des d’una concepció integral, els reptes plantejats. En conseqüència, ambdós models han d’acabar per recòrrer a la
planificació sectorial que, com es ben sabut, té un abordatge parcial de tota realitat específica (entrant en contradicció
molt sovint) i sense que cap dels dos models pugui integrar dits reptes. Aquesta és la raó principal per afirmar que el
model de Superilles no admet comparació amb el model d’Eixos verds ni el model congestiu.
La proposta d’Eixos verds podria ser un avenç en el procés d’implantació del model de Superilles, ja que els carrers
implicats en la proposta són majoritàriament carrers interiors de superilla. Després de la conversió en zona de vianants
del carrer Consell de Cent, podria fer-se la conversió del carrer Diputació sense problemes; malgrat això, la proposta
d’Eixos verds deixa de ser una tàctica per implementar el model de Superilles en el moment en què l’Ajuntament l’eleva a figura urbanística en la revisión del Pla del 22@ i proposa la xarxa d’Eixos verds com a estructurants del model
urbanístic (tot i que no ho sigui, com ja s’ha vist abans) del Poblenou.
El model de Superilles, a més de donar resposta als reptes globals, regenera la ciutat proporcionant un escenari de
qualitat urbana i de vida difícilment superables.
Un cop demostrat quin és el millor model dels tres analitzats, interessa resoldre algunes qüestions que ens permetin
conèixer l’abast i les dificultats en la seva implementació.

TÉ SENTIT IMPLANTAR LES SUPERILLES AMB SOLUCIONS DENOMINADES TÀCTIQUES?
I QUINA ÉS LA INVERSIÓ NECESSÀRIA PER IMPLANTAR-LES?
La transformació d’una ciutat sol demanar períodes de temps llargs per apreciar els canvis desitjats. L’escala temporal
de les transformacions urbanes sol requerir el transcurs d’algunes generacions. Després de comprovar que vivim immersos en una situació d’emergència climàtica, d’emergència demogràfica i social, i ens hauríem de preguntar si tenim
el temps necessari per realitzar els canvis al ritme de transformació habitual. La resposta és que no tenim temps i que
és urgent realitzar els canvis a un ritme diferent a l’habitual. Els canvis en el clima es precipiten i no tenim 200 anys per
revertir els escenaris de mobilitat, urbanístic, etc. que impacten sobre el clima.
Allò que és interessant de les solucions tàctiques és que resolen, amb un baix cost, la pràctica totalitat dels problemes
analitzats amb anterioritat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Les solucions tàctiques alliberen els 2.000 carrers que es volen alliberar? 
Les solucions tàctiques alliberen les 163 interseccions del teixit Eixample? 
Les solucions tàctiques redueixen l’impacte sobre la salut del model de Superilles (MSI)? 
Les solucions tàctiques redueixen el nombre d’accidents i víctimes per accident del MSI? 
Les solucions tàctiques redueixen la contaminació atmosfèrica del MSI? 
Les solucions tàctiques redueixen la contaminació sonora del MSI? 
Les solucions tàctiques incrementen l’habitabilitat del MSI? 
Les solucions tàctiques garanteixen els drets ciutadans en el MSI? 
Les solucions tàctiques aborden la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic del MSI? 
Les solucions tàctiques renaturalitzen la ciutat i incrementen la biodiversitat del MSI? 
Les solucions tàctiques incrementen l’activitat econòmica del MSI? 
Les solucions tàctiques ofereixen solucions territorials equitatives? 
Les solucions tàctiques integren el conjunt de xarxes de transport en el perímetre de les SI? 

Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ
Resposta: SÍ

Les solucions «táctiques» no modifiquen la secció del carrer —cosa que sí fan les solucions «definitives», les quals opten per convertir la secció dels carrers en plataformes úniques. La diferència principal entre les solucions tàctiques i les
definitives és l’estètica, i és per això que l’esforç en un futur pròxim s’ha de centrar en la millora estètica i de disseny
de les solucions tàctiques.
La implantació de les solucions tàctiques no és impediment per a la implantació definitiva de diverses superilles en tots
els districtes de la ciutat.
La implantació de les 503 superilles de Barcelona podria enllestir-se per a l’any 2030 amb solucions tàctiques. Les solucions d’aquesta natura tenen un cost que estimem entre 40 i 50 euros per metre quadrat. La superfície que alliberen
les superilles és de 6,2 milions de metres quadrats. La inversió per a la transformació de dita superfície, a 45 €/m2, és de

280 milions d’euros. Aquesta xifra es podria quasi bé doblar si s’inclou un nou arbrat en els carrers alliberats. Arribaria
aixó els 500 milions d’euros, una xifra perfectament assumible en els pressupostos municipals.
En el supòsit que s’implantessin les superilles en el període 2023-2030 (8 anys), el pressupost acumulat de l’Ajuntament de Barcelona per a aquests 8 anys seria de 27.200 milions d’euros (l’últim pressupost municipal aprovat fou de
3.400 milions). La inversió de 500 milions d’euros per a la implantació de les 503 superilles suposaria sols el 1,8% del
pressupost acumulat de l’ajuntament per a aquests 8 anys.

EL MODEL DE LES SUPERILLES ÉS TRASLLADABLE A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA?
Els beneficis que el model proporciona s’ha estendre no sols als districtes perifèrics de Barcelona, sinó també al conjunt de municipis metropolitans, aportant qualitat urbana similar a la totalitat de l’àrea urbana.
Per exemple, amb l’alliberament d’espai públic que suposa la implantació de les superilles en els municipis de l’AMB,
no és dificil d’imaginar la facilitat de penetració del verd perifèric en cadascun dels municipis, creant una xarxa verda
potencial que apareix en els teixits urbans per substitució dels usos avui dedicats a la mobilitat.

Fig.
deldel
model
de Superilles
per als municipis
l’AMB del AMB
Fig. 32
32. Proposta
Propuestad’implantació
de implantación
modelo
de Supermanzanas
para losde
municipios

BARCELONA, EL EJEMPLO A SEGUIR
BARCELONA, L’EXEMPLE A SEGUIR
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Hoy, la idea de supermanzana es el concepto urbanístico más importante de Barcelona en el mundo. Es bastante
probable que la implementación del modelo en toda la ciudad combinando las soluciones estructurales (definitivas)

Avui en dia, la idea de superilla és el concepte urbanístic més important de Barcelona en el món. És prou probable que
la implementació del model en tota la ciutat, combinant les solucions estructurals (definitives) amb la implantació de
les solucions funcionals (tàctiques) en les 500 superilles de Barcelona, faci que un nombre important de ciutats en tot
el món abordin plantejaments similars. Les solucions funcionals i les definitives deurien anar acompanyades d’una avaluació rigurosa amb indicadors de les problemàtiques que resolen com a prova definitiva que es pot passar de les idees
a realitats tangibles i mesurables. Avui, per desgràcia, es parla molt de tot, però no s’arriba a plasmar quasi bé res.
La qualitat urbana i estètica, així com la qualitat de vida, s’incrementaria, donant lloc a espais públics d’una gran vivesa.
Una visita a les superilles ja implementades en el barri de la Ribera (el Born / Santa Maria del Mar), la Vila de Gràcia,
Sant Antoni o el Poblenou constata que són proves reals del nivell de vitalitat social i econòmica —amb usos de l’espai
públic significativament diferents als que es donen en carrers més o menys propers.
Amb la implantació del model de Superilles, la ciutat de Barcelona
–
–
–
–
–
–
–

s eria el projecte de RECICLATGE URBÀ més important del món, barat i sense demolir cap edifici;
seria una ciutat SALUDABLE, amb una HABITABILITAT ÚNICA;
seria una ciutat BELLA, d’una elevada QUALITAT URBANA;
seria una ciutat VERDA, amb un increment significatiu de la BIODIVERSITAT;
seria una ciutat PROPERA, amb els serveis i els equipaments bàsics a menys de 10 MINUTS A PEU;
seria una ciutat més SOSTENIBLE i RESILIENT que MITIGA i s’ADAPTA AL CANVI CLIMÀTIC;
seria una ciutat IGUALITÀRIA I INCLUSIVA, TOTS ELS BARRIS TINDRIEN UNA QUALITAT SIMILAR, on ningú quedaria exclòs, igual que amb la nova XARXA ORTOGONAL D’AUTOBUSOS;
– seria una ciutat INTEL·LIGENT, INNOVADORA I COMPETITIVA que multiplicaria el nombre i la diversitat de persones jurídiques, sobretot denses en coneixement.
Les solucions tècniques han sigut provades i les simulacions ens garanteixen el funcionament i l’organització urbana
sense problemes. Ara sols falta fixar l’objectiu associat a una data que permeti generar el programa de comunicació i
participació, de manera que la ciutadania i la societat civil s’impliquin i s’identifiquin amb el procés de canvi necessari.
El projecte és la ciutat i el futur. Els objectius: incrementar la qualitat urbana i de vida, posant Barcelona a l’avantguarda
d’un nou model urbà que té resposta per als grans reptes socials, econòmics i ambientals d’aquest segle xxi.
L’any 2030 és la data assenyalada per les Nacions Unides per assolir els objectius de l’Agenda 2030. L’examen haurà de
ser passat per totes les institucions implicades, entre elles els ajuntaments —en la seva condició de gestors principals
de les ciutats (objectiu 11). Els objectius a resoldre són veritablement preocupants, com ja s’ha assenyalat. Malgrat tot,
allò que en veritat sorprén és que la resolució podria venir de la mà d’un model que transforma la ciutat, incrementant
de manera significativa la qualitat urbana amb la creació d’un escenari de gran bellesa i amb els components necessaris
per incrementar significativament la qualitat de vida.
Barcelona, amb la implantació del model urbà basat en superilles, es postula com la ciutat més atractiva, més innovadora, més sostenible i resilient. Barcelona pot exportar i compartir el seu model. La relació de la ciutat amb la resta de
les ciutats del món dona peu perquè el conjunt d’entitats i organitzacions especialitzades en les relacions externes (la
Fira, el Patronat de Turisme, etc.), així com el teixit econòmic i el clúster de disseny i innovació, projectin la ciutat com
un ecosistema que ha redefinit els equilibris urbans relacionats amb la salut, la mobilitat, l’equitat, etc. i, a més a més,
ha sabut compaginar la millora de la vida urbana amb la consideració dels grans reptes globals de la sostenibilitat en
l’era de la informació i el coneixement. Barcelona pot ser, de nou, el far que il·lumini el camí a seguir.

