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Programa Superilla Barcelona 
Reunió amb les Galeries d’Art del carrer Consell de Cent 
 

 

Dia: 16 de març de 2022 Hora: 13:00h Lloc: Casa Elizalde 

 
 ASSISTENTS 

 
 

Equip redactor del projecte 
 
Comerços:  
 
- Lab Art 
- Galeria Mayoral 
- Galeria Barnades 

 

 
Ajuntament: 
 
- Dani Alsina, cap de la Oficina Tècnica Superilles   
- Rosa López, coordinadora estratègia Superilles 
- Marta Melo, tècnica de participació Superilles 

 

 
 

 ORDRE DEL DIA  

 
- Presentació del programa Superilla Barcelona. 
- Torn obert de preguntes i propostes  

 
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

Dani Alsina explica el projecte Superilles, que  vol transformar els carrers de la ciutat perquè siguin més amables per 
les persones, fer una ciutat més sostenible i segura i facilitar i millorar el comerç de proximitat. 
Per això s’està generant una xarxa de vianants. Un de cada tres carrers seran eixos verds, tal com passarà al carrer 
Consell de Cent. On es creuen dos eixos verds hi haurà una plaça. Ara s’ha focalitzat l’actuació a l’Eixample on les 
obres s’iniciaran per Sant Joan.  
Es construeix una infraestructura ambiental, els carrers seran en plataforma única. On ara hi ha les voreres i la part 
central quedaran nets d’elements. Els vehicles poden entrar a 10 per hora i cedint la prioritat als vianants. No hi 
haurà aparcaments però si que s’hi podrà fer la càrrega i descàrrega. 
S’explica que  la mobilitat a la zona no tindrà continuïtat entre carrers i es donen dades sobre el comerç a les 
superilles de Sant Antoni i Poblenou.  
Finalment s’explica que s’està fent una ruta pels comerços per tal d’escoltar comentaris, resoldre dubtes, veure com 
són les necessitats específiques i poder ajustar alguna cosa en els projectes.  
 
Les persones participants representants de les galeries d’art del carrer Consell de Cent demanen aclariments i 
realitzen algunes preguntes. En primer lloc, demanen que s’expliqui millor com serà la mobilitat, com s’entra i es 
surt pels xamfrans, evitant les continuïtats.  
 
Sobre el plànol s’exemplifica un recorregut en el qual el vehicle entra pel carrer Aribau i la següent és la plaça es pot 
continuar però vorejant la plaça -no recte- i es pot sortir per dalt o no, però en tot cas el següent carrer ja s’ha de 
sortir. 
 
En segon lloc les persones assistents a la reunió estan preocupades per com es farà la càrrega i descàrrega. 
Comenten que moltes vegades ho fan a la zona que actualment està pintada de groc.  
 



2 

 

 

 

 
Dani Alsina explica que segons els estudis realitzats, la major part de la càrrega i descàrrega és fa als matins, que 
és quan es fa menys ús de l’espai públic, per tant aquesta es podrà realitzar en el tronc mateix del carrer, davant 
dels comerços, en horari de matins. A més, el concepte “parada” del  codi de circulació (dos minuts) està permesa 
sense horari. També recorda que no hi ha limitació d’entrada pels vehicles a l’eix verd.  
 
En tercer lloc, preocupa molt la ubicació dels contenidors, ja que, tenir-los davant, pot perjudicar moltíssim un 
establiment com una galeria d’art.  
 
S’explica que n’hi ha d’haver a cada carrer i que es posaran els cinc junts perquè això fomenta el reciclatge i es 
buscarà el millor lloc intentant no molestar a ningú. 
 
Pel què fa a les obres, hi haurà un encarregat d’obra amb el qual hi haurà comunicació directa per tal que l’activitat 
dels comerços no es vegi ressentida.   
 
Una persona pregunta on se situarà l’aparcament de motos.  
 
Es respon que no serà a  l’eix verd però sí als carrers transversals.S’expliquen on aniran els aparcaments de motos i 
on estan ubicades les càrregues i descàrregues als xamfrans. 
 
Una altra persona explica que hi ha una escola que fa que durant mitja hora els cotxes ocupin la part pintada 
de groc del carrer.  
 
També es comenta que les galeries tenen moments a l’any, quan hi ha fires (febrer, maig i setembre i octubre), en 
què tenen una activitat molt intensa de càrrega i descàrrega. 
 
Dani Alsina explica que per aquestes ocasions es poden demanar permisos especials. 
 
A continuació s’ensenyen els plànols del projecte i es dóna per acabada la sessió 
 
  
 


