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una reflexió sobre
L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC A LA CIUTAT DE BARCELONA

ES CALCULA QUE 3.500 PERSONES MOREN DE MANERA PREMATURA COM A CONSEQÜÈNCIA DE RESPIRAR CONTAMINANTS



una reflexió sobre
L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC A LA CIUTAT DE BARCELONA



QUÈ?

L’ACCIÓ PROPOSA RECUPERAR I ACTIVAR L’ESPAI PÚBLIC ALLIBE-
RAT COM A CONSEQUÈNCIA DE LA POSTA EN FUNCIONAMENT DE LA 
PRIMERA SUPERILLA DEL NOU PLA D’ESPAI PÚBLIC  MOBILITAT DEL 

DISTRICTE DE SANT MARTÍ

OBJECTIU I REPTE 
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c/de pallars

c/de tànger

SUPERILLA TÀNGER, LLACUNA, PALLARS I BADAJOZ



TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LA SUPERILLA FUNCIONAL



PREMSA



COM? 
MATERIAL RECICLAT DISPONIBLE

Tallers col·laboradors:Col·laboren:



QUI? 

ESTUDIANTS I PROFESSORS DE LES UNIVERSITATS D’ARQUITECTURA
+

ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL BARRI



SUPERILLASPACE: ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ 



SUPERILLASPACE: ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ 



CALENDARI
5-13-22 de setembre 

5       6ACCIÓ HORITZONTAL

>calendari i activitats

L’Acció proposa recuperar i activar l’espai públic alliberat com a conseqüència de la 
posta en funcionament de la primera Superilla (3x3 illes de l’Eixample) del nou Pla 
d’Espai Públic i Mobilitat del Districte de Sant Martí.  

El nou esquema de funcionament de la Superilla està previst que s’implementi en primera 
fase durant els mesos d’estiu col·locant totes les senyals de tràfic per tal de modificar 
la circulació de vehicles, les línies d’autobusos, els carrils bici i la limitació 
d’aparcament de cotxes i motos en voreres i xamfrans.

La finalitat és alliberar i pacificar el carrer de vehicles recuperant l’espai públic per 
a usos i activitats ciutadans complementaris al dret de pas. Per tant, per l’acció es 
promouran projectes i propostes destinades als altres quatre drets ciutadans: cultura, 
esbarjo, participació i intercanvi.

Durant el taller i l’acció es construiran elements de mobiliari urbà amb material reciclat, 
la producció dels quals es realitzarà gràcies al suport de producció local i fabricació 
digital de la xarxa Fab City del Poblenou. Tot allò ideat, inventat i construït pels 
estudiants té com a finalitat que sigui l’escenari d’activitats programades pels mateixos 
veïns de la Superilla i el Poblenou entre els dies 5 i 22 de setembre del 2016.

L’acció i les activitats finalitzaran amb un gran acte conjunt i de caràcter festiu al 
mateix carrer. Es valorarà la capacitat d’activació permanent de l’espai públic de les 
propostes i activitats més enllà de l’Acció puntual.

SETEMBRE 16

dc14 dj15 dv16

dt6dl5 dc7

dc21

dj8

dj22

dv9 ds10

ds17

dg11

dl12 dg18

dl19

dt13

dt20

Presentació
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Ocupació
de l’espai públic
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preparació ocupació

activitat

activitat

SM

Acció Horitzontal

Acció simultània

Setmana de la Mobilitat
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