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Els reptes de salut urbana de Barcelona

Reptes mediambientals i de salut de Barcelona:

• Contaminació atmosfèrica

• Falta d’àrees verdes

• Altes taxes de lesions de trànsit

• Baixos nivells d’activitat física

• Contaminació acústica



“Omplim de vida els carrers”,
una resposta davant aquests reptes

Nova forma d’organitzar la ciutat que modifica l’actual distribució de l’espai públic, pel que 

fa a vehicles i persones, prioritzant la ciutadania amb l’objectiu de millorar les condicions 

ambientals i de qualitat de vida de la ciutat.

Millorar l’habitabilitat 
de l’espai

Mobilitat més 
sostenible

Augmentar espais 
verds

Promoure la 
participació ciutadana



Superilles a Barcelona (Horitzó 2017-2019)
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Superilla de Poblenou

• Inaugurada setembre 2016

• Típica Superilla 3x3

• Interior prioritat vianant i reducció 

aparcament

• Combina mesures tàctiques amb 

estructurants

Font: Ajuntament de Barcelona



Superilla de Sant Antoni

• 1a fase de voltants del mercat 

inaugurada maig de 2018

• Pacificació de 2 carrers més nou espai 

en l’encreuament

• Mesures estructurants

Font: Ajuntament de Barcelona



Superilla Horta

• Primeres obres Octubre 2018

• Pacificació de carrer d’entrada amb 

plataforma única i 10 km/h

• Creació de plataforma única i reducció 

aparcament en zona d’equipaments 

(Feliu Codina i Chapí)

• Intervenció tàctica amb reducció 

aparcament i creació de zones d’estada 

a Eduard Todà

Font: Ajuntament de Barcelona



Marc conceptual per l’avaluació dels efectes en salut i en les desigualtats de les 
superilles

Roshanak Mehdipanah, Ana Novoa, Biaani Leon-Gomez, Maria Jose Lopez, Laia Palencia, Hugo Vasquez, Elia Diez, Carme Borrell and Catherine Pérez. The effects of Superblocks on health and health
inequities: a proposed framework for evaluation. JECH in press



Objectiu

Avaluar, els potencials beneficis ambientals, en la salut
i en les desigualtats en salut de les intervencions 
relacionades amb la mobilitat i l’urbanisme en la 
implantació de les supermanzanas a Barcelona
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Com avaluem?

Guerrilles 
etnogràfiques

Mesura 
activitat física 
/sedentarisme

Mesures 
ambientals

Grups de 
discussió

Mesures 
ambientals

Enquesta de 
salut

Índex 
caminabilitat

Mesures 
ambientals



Alguns resultats...



Guerrilles Sant Antoni

• Valoració general: La reforma del voltant del mercat (no sempre coneguda com Superilla) es valora en 
general de manera molt positiva (entre 8 i 10). Es considera una gran millora pel barri i per a la ciutat.

“Abans era en blanc i negre i ara és a color”

• Aspectes positius: L’aspecte més esmentat és el vinculat a la 

priorització del vianant vs els cotxes, aportant una experiència més 

tranquil.la, segura i còmode. També una reconnexió emocional amb

el mercat, espai obert i lluminós, zona verda, net, atractiu,..

• Aspectes negatius: Encara massa trànsit, mal estat jardineres, poca 
zona verda, usos considerats problemàtics, tanques, absència zona 
jugable, massa bicicletes i patinets. 

“Li falten espais verds i li sobren espais durs, com sempre a 
Barcelona”



Guerrilles Sant Antoni (II)

• Usos: gran diversitat d’usos (de pas, assegudes, comprant, passejant,...). Us d’aquest espai en comptes 

d’altre o increment de l’ús de l’espai públic.

“La nena va al cole aquí i passem per aquí que és més tranquil.la que Urgell”

“He venido aquí a tomar el sol, es más tranquilo que la Rambla del Raval” 

• Salut: Beneficis de salut emocional (tranquil.litat, seguretat, satisfacció ), millor descans (menys soroll), 

menys contaminació, més socialització.

• Joves: Les persones joves de menys de 35 anys són el perfil menys observat

• Famílies/infants: La Superilla permet circular còmodament, però amb infants genera força estrés donat 

que és un espai “falsament segur”

• Gent gran: La gent gran, independent i amb suport mecànic o humà està molt present a la Superilla



Mesures ambientals Sant Antoni

Diferència (post - pre) de la mitjana de les diferències horàries (NO2) entre la Unitat Mòbil i l’Eixample

(estació fixa de control).



Discussió

Limitacions: 

• Enquesta no té grup comparació (estudi qualitatiu

• Efectes possiblements petits (sobretot a Horta)

Fortaleses:

• Tema d’interès públic 

• Equip multidisciplinar amb expertesa en àrees molt diferents

• Mètodes qualitatius i quantitatius que es complementen
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