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Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes i 
una dona com a presumptes autors de diversos 
delictes de robatori i estafa en domicilis de 
persones grans. Es feien passar per revisors del gas. 

CAU UN GRUP DE 
FALSOS REVISORS 
DEL GAS

d’adaptar al territori”, explica Ton 
Salvadó, director de model urbà de 
l’Ajuntament, que assegura que de 
l’experiència del Poblenou se’n van 
treure dues conclusions. D’una ban-
da, que calia intensificar la feina ex-
plicativa amb els veïns, perquè, tot 
i que la tesi que cal reduir l’ús del 
cotxe a la ciutat és àmpliament 
compartida, quan la mesura afecta 
el seu dia a dia, en molts casos pas-
sa a veure’s com un atac. Tocar el 
cotxe no és mai una missió senzilla.  
I, d’altra banda, que el model de su-
perilla no es podia “industrialitzar” 
i aplicar de manera indiscriminada 
a qualsevol punt de la ciutat. Sigui el 
Poblenou o Horta. 

La realitat de la superilla de Sant 
Antoni, que pivota a l’entorn del 
mercat reformat, no té res a veure 
amb la del Poblenou i, per tant, el 
consistori defensa que no cal que 
tingui la mateixa forma. A les Corts, 
per exemple, es rematarà la superi-
lla que ja va dibuixar l’equip de Tri-
as, introduint-hi canvis per fer-la 
més similar a les que implanta el 
nou govern, però sense nous bucles. 
Ni canvis de sentit.  

Colonitzar Barcelona 
“El que hem de posar en valor, més 
enllà de com es reestructura la mo-
bilitat, és el guany d’espai públic”, 
remarca Salvadó, que assegura que 
l’objectiu d’anar redibuixant Barce-
lona en superilles continua ferm i 
que és necessari per donar més pro-
tagonisme a les persones i menys als 
vehicles i per  millorar en matèria de 
salut. “Necessitem experimentar 
com funciona una superilla per veu-
re com colonitzem la resta de Bar-
celona”, defensava ja la regidora de 
Mobilitat, Mercedes Vidal, el dia 
que es presentava la prova pilot del 
Poblenou. Es va escollir aquesta zo-
na perquè té poc trànsit i hi viuen 
pocs veïns. I, aquell dia, Salvador 
Rueda, que és el director de l’Agèn-
cia d’Ecologia Urbana de Barcelona 
i l’ideòleg del projecte, no podia 
contenir les llàgrimes d’emoció.  

Feia 29 anys que havia presentat 
la seva idea de superilles i el dibuix 
començava a estendre’s, tot i que 
era conscient que la iniciativa tin-

dria un període inicial de polèmica. 
Ja n’hi havia hagut al barri de Grà-
cia quan s’hi van implantar unes su-
perilles que ara ja no comporten 
crítiques.  

Rueda ja estudia la manera d’es-
tendre el model a diferents trames 
urbanes i, de fet, com ja va passar 
amb la implantació de la xarxa or-
togonal d’autobusos que Barcelona 
tot just ara està acabant de desple-
gar, la ciutat que s’avançarà serà Vi-
tòria, que ha encarregat a l’Agència 
d’Ecologia Urbana el Pla de Mobili-
tat i que aplicarà aquests models de 
pacificacions. Per a Rueda el que cal 
ara a Barcelona, després de la po-
lèmica del Poblenou, és una prime-
ra fase de pacificacions, com les que 
es planegen a Sant Antoni, però 
sense abandonar la idea posterior 
de fer les urbanitzacions per con-
vertir els espais en superilles de les 
esquematitzades. “No és un con-
cepte només teòric que no sigui 
aplicable en una ciutat com Barce-
lona”, defensa Rueda, que posa els 
exemples dels barris del Born i la 
Vila de Gràcia, on aquest model 
funciona des de fa anys.  

El principal escull que s’ha de su-
perar és, assegura, el de “transgre-
dir la línia recta, que està molt ins-
taurada en el funcionament de la 
ciutat”. Els bucles de la superilla di-
namiten la línia recta. Per això, 
Rueda veu amb bons ulls que el des-
plegament del model es faci per fa-
ses, sempre que s’acabi arribant a 
un nivell estructural en el qual sí 
que es dibuixa la quadrícula. De 
moment, però, cada superilla pren 
una forma diferent.e’

intervenció és purament un ar-
ranjament i no un canvi de nivell 
de la calçada.  

La previsió és que aquestes 
obres puguin començar a l’abril 
i s’allarguin fins a l’octubre, i 
comptaran amb un pressupost 
de gairebé 730.000 euros. La fi-
losofia que es persegueix amb 
aquests treballs és fer més agra-
dable el dia a dia per al vianant 
a l’interior de l’àmbit delimitat 
com a superilla. Amb aquest 
canvi s’estableix una continuï-
tat física entre les diferents illes 
i es visibilitza que s’està acce-
dint a l’espai de velocitat limi-
tada a 30 km/h. L’Ajuntament 
hi vol incorporar, també, nova 
vegetació.e

XAVIER BERTRAL

M.O. BARCELONA. No hi haurà polè-
mica que pugui amb els nous vigi-
lants de la superilla del Poblenou. 
Fan 2,80 metres d’alçada i pesen, 
cadascun, prop d’una tona. La su-
perilla està protegida, des de fa 
unes setmanes, per tres escultures 
de l’obra Guardians de Xavier 
Mascaró, que la Fundació Vila Ca-
sas ha cedit gratuïtament perquè 
passin a formar part de la col·lecció 
d’art públic i per aconseguir que 
l’art entri dins dels límits de la su-
perilla. Els nous guardians han fet 
seu el tram del carrer Sancho de 
Ávila que va de Llacuna a Roc Bo-
ronat. Són grans figures de ferro 
colat, que, segons el seu autor, sim-
bolitzen la protecció. Figures com 
aquestes es van veure per primera 
vegada a París, l’any 2008, en el 
marc d’una obra més extensa for-
mada per deu guardians que acom-
panyaven una gran barca de 17 me-
tres de llarg.e

La superilla  
ja té qui la 
protegeixi

Tres escultures de l’obra ‘Guardians,’ 
de Xavier Mascaró, a Sancho de Ávila

Veïns del Poblenou 
busquen la complicitat 

de l’oposició 

gons el responsable de model urbà 
de Barcelona, Ton Salvadó, la deci-
sió de quines s’impulsaven primer 
–Poblenou, Sant Antoni, les Corts, 
Horta i Hostafrancs– s’ha pres in-
tentant no concentrar-les totes en 
una mateixa zona. Salvadó defensa 
que el seu equip ha tingut molt en 
compte les aportacions de la plata-
forma opositora del Poblenou a 
l’hora d’acabar de perfilar el model.  

“Som els conillets d’Índies”, la-
menta Jordi Campins, de la plata-
forma d’afectats per la superilla del 
Poblenou, que defensa que la mobi-
lització dels veïns de la zona ha ser-
vit per evitar que s’apliqui el mateix 
model en altres punts de la ciutat. 
“La superilla que es fa a Sant Anto-
ni té molta més lògica que la que es 
va dibuixar aquí, que era imposta-
da. El dibuix que s’aplica aquí és in-
viable i, per això, no s’està este-
nent”, assegura. La plataforma con-
tinua demanant al govern de Colau 
la retirada d’aquesta superilla. 

Per a l’equip de govern munici-
pal, però, ja no hi ha marxa enrere 
i el model de superilles ha vingut 
per quedar-se per reduir els nivells 
de contaminació i millorar la qua-
litat de vida als barris. Això sí, l’es-
tratègia es vol fer abordant al detall 
amb els veïns i comerciants de les 
zones afectades com ha de ser ca-
dascuna de les macroestructures. 
Sense imposar bucles, ni estructu-
res rígides. A Sant Antoni, la pro-
posta que ara es desplega té consens 
veïnal, tot i els recels de la possible 
afectació en els preus del lloguer a 
la zona i l’expulsió de veïns.e

La plataforma d’afectats per la su-
perilla del Poblenou manté la seva 
aferrissada oposició al sistema de 
bucles que expulsa el trànsit 
d’aquesta zona de la ciutat. Ara té 
dos fronts oberts per continuar pre-
sentant batalla. D’una banda, esta-
blir contactes amb plataformes 
opositores d’altres barris on està 
anunciat que s’hi faran superilles 
amb l’objectiu de vertebrar un mo-
viment conjunt contrari a aquestes 
estructures. I, de l’altra, conversar 
amb els grups polítics de l’oposició 
per intentar acordar compromisos 
electorals concrets, ja amb la mira-
da posada en el 2019 –i en la possi-
bilitat d’un canvi de govern–, per in-
tentar revertir algunes restriccions 
de trànsit aplicades al Poblenou.  

Ja s’han organitzat plataformes 
opositores en zones on s’estudien 
superilles com Horta i els barris del 
Camp d’en Grassot, a Gràcia, i l’Es-
querra de l’Eixample, on es preveu 
una superilla a l’entorn de l’Espai 
Germanetes i el Parc Joan Miró. De 
moment, només la d’Horta s’ha in-
clòs en el pack de les que es volen 
dur a terme en la primera fase. Se-

BARCELONA
M.O. Crítics 

En alguns 
barris ja s’han 
vertebrat 
plataformes 
opositores  
al model

Protesta 
Els crítics del 
Poblenou se 
senten 
“conillets 
d’Índies” i 
volen canvis

1.392 Són les places d’ocupació pública que convocarà durant aquest any 
l’Ajuntament de Barcelona. Destaquen les 250 d’educadors d’escola bressol, 
les 235 d’auxiliars administratius o les 150 d’agents de la Guàrdia Urbana.
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