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BCNEcologia*

 SUPERMAZÁS: UN MODELO URBANO PARA
MELLORAR A VIDA NAS CIDADES

Desde os primeiros asentamentos humanos ata as actuais urbes, as cidades experimentaron unha infinidade de cambios que responderon 
ás necesidades propias de cada época. Así, por exemplo, se no Medievo as cidades debían estar amuralladas para protexerse dos ataques 
exteriores, no século XX deberon adaptarse a esa nova comodidade, que pronto nos venderon como necesidade, chamada “vehículo pri-
vado”. No século XXI, deben seguir as cidades consagradas ao coche ou é o momento de que os e as cidadás recuperen o espazo público 
que este lles arrebatou?

AS DISFUNCIÓNS DO USO DO COCHE

Se a mobilidade é un dereito, no ámbito municipal é tarefa dos concellos 
garantirlles dito dereito aos seus cidadáns. Porén, existen moitas outras 
formas de moverse pola cidade distintas ao uso do vehículo privado 
que deberían ser prioritarias se se desexa acabar con boa parte das 
disfuncións que este provoca: non só a masiva ocupación do espazo 
público, tamén a súa ampla contribución á accidentabilidade, á polución 
atmosférica e á contaminación acústica.

Os efectos nocivos que a contaminación atmosférica ten sobre a poboa-
ción están xa amplamente documentados en numerosos estudos cientí-
ficos. Calcúlase que só na área metropolitana de Barcelona se producen 
cada ano máis de 3.000 mortes prematuras directamente relacionadas 
coa polución do aire. Para todo o conxunto do Estado español, a cifra 
de mortes que é consecuencia da contaminación atmosférica ascende 
a 15.000. E os vehículos motorizados son os principais responsables 
disto.

Os prexuízos causados polos vehículos motorizados non se limitan 
unicamente a este aspecto. No caso de Barcelona, os accidentes de 
tránsito causan unha media de 40 mortes ao ano. Son tamén responsa-
bles da maioría do ruído e das emisións de gases que, combinadas coa 
negrura do asfalto, crean a denominada “illa de calor”, un fenómeno que 
provoca un aumento da temperatura na cidade de ata 9ºC, que se fai es-
pecialmente terrible nos meses máis calorosos e que afecta sobre todo 

as persoas máis vulnerables: nenos/as e persoas maiores e enfermas.
Ante feitos tan graves, os concellos atópanse nunha importante disxun-
tiva: que dereito debe prevalecer, a mobilidade ou o da protección da 
saúde dos seus cidadáns? Afortunadamente, optar polo segundo non 
significa renunciar ao primeiro, xa que existen moitas alternativas ao 
vehículo privado para moverse pola cidade. Os concellos deben favo-
recer o cambio modal e a mentalidade dos seus habitantes mediante 
diferentes medidas e actuacións. Entre elas está o poñer ao servizo dos 

Figura 1. Xerarquía viaria no modelo da Supermazá confrontado co modelo actual.

Cruce polo que antes circulaban coches na supermazá de El Poblenou (Barcelona).
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cidadáns un sistema de transporte público sólido, eficiente e accesible, 
tamén economicamente; favorecer que a xente poida desprazarse a pé 
ou a construción de carrís bici para o desprazamento seguro de quen 
opta por este medio.

 SUPERMAZÁS PARA UNHA CIDADE MELLOR

Con todo isto en mente, o Departamento de Mobilidade do Concello de 
Barcelona, xunto coa Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona, elabo-
rou o Plan de Mobilidade Sostible de Barcelona (PMUS) 2013-2018, que 
foi aprobado en pleno municipal o 27 de marzo de 2015. Dito plan sen-
taba non só as novas bases de mobilidade urbana, senón que supoñía 
unha nova forma de entender a cidade, seguindo as directrices do Urba-
nismo Ecosistémico. O concepto clave deste urbanismo, desenvolvido 
pola Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona, e a partir do cal debe 
estruturarse o modelo funcional e urbanístico da cidade é a supermazá.

Unha supermazá é unha célula urbana composta pola agrupación de 
varias mazás de edificios ata un tamaño aproximado duns 400 x 400 
metros (Figura 1). Isto correspondería a unhas nove mazás (3 x 3) dun 
tecido tipo Eixample, como o que existe en boa parte do centro da cida-

de de Barcelona. Non obstante, o modelo pode adaptarse a calquera ci-
dade independentemente do deseño do seu trazado urbano, posto que 
son as vías periféricas das supermazás as que as definen. Estas vías, 
denominadas “principais”, son as que deben asegurar a funcionalidade 
da cidade, as que deben permitir a conexión entre diferentes puntos da 
mesma.

DE SIMPLES PEÓNS A CIDADÁNS

No interior das supermazás quedan as intervías nas que o tráfico se 
limita unicamente a aqueles vehículos cuxo punto de orixe ou final teña 
lugar no propio ámbito. Mediante un sistema de bucles asegúrase o 
acceso a todas as fachadas interiores da supermazá que, sen embar-
go, impiden que esta poida ser atravesada. Grazas a eles garántese o 
acceso dos e das veciñas aos servizos e a distribución urbana de mer-
cadorías. Ademais, xunto coa limitación da velocidade a un máximo de 
20 km/h, as intervías convértense en rúas veciñais, cunha considerable 
redución do ruído (Figura 2) e da contaminación. Mediante a creación 
de prazas nas antigas encrucilladas de rúas, por exemplo, conséguese 
liberar máis do 70% do espazo que actualmente ocupa a motorización 
de paso (Figura 3), e destinalo aos desprazamentos a pé e en bicicleta. 

Esta última, nas intervías, adaptando sempre a súa velocidade á daque-
les que van camiñando.

Así, non só a circulación das persoas, incluidas as máis vulnerables, que-
da garantida dentro da supermazá. Esta pacificación do espazo tamén vai 
permitir que se converta nun espazo para o xogo de nenos e nenas, para 
a festa, o deporte, o mercado, a cultura, a arte, a expresión... A posibili-
dade de realizar todas estas actividades é o que converte as persoas en 
cidadáns e non en meros peóns, que é un medio de transporte e o único 
que somos cando o único dereito que se nos atribúe é o da mobilidade.

As rúas de arredor das supermazás son as vías básicas polas que cir-
culan as redes de transporte urbano de superficie: bicicleta (mediante 
carrís bici), autobuses, vehículos privados,... Esta rede de vías básicas 
debería ser o máximo de ortogonal para asegurar que permite o acceso 
á cidade á maior velocidade permitida, a de 50 km/h.

MENOR VOLUME DE TRÁFICO

O PMUS de Barcelona propón que toda a cidade se estruture en base 
a unha trama de supermazás ao largo e longo de toda a cidade. Para 
que a funcionalidade da cidade non se resinta coa redución de vías de 
circulación é preciso que o volume de tránsito global descenda. No caso 
concreto de Barcelona, para que o nivel de servizo se manteña similar 
ao actual, é preciso que o tráfico se reduza un 13%. Parece moito, pero 
para que a cidade cumpra o obxectivo marcado pola normativa europea 
en canto a niveis de contaminación, a redución debe ser dun 21%.

Como se consegue diminuír o volume de tráfico na cidade? En primeiro 
lugar, redeseñando e implantando unha nova rede de transporte público 
e de bicicleta que siga o trazado das vías básicas. No caso de Barcelo-
na, a nova rede ortogonal de autobuses atópase en fase de implemen-
tación e os carrís bici están en constante crecemento. Outras medias 

Figura 2. Confort acústico na situación actual e no escenario futuro con supermazás. O Lden é o nivel de ruído equivalente do Día Tarde Noite (Day Evening Night Sound Level) 
medio durante un período de 24 horas.

As emisións e a negrura do asfalto aumentan a 
temperatura na cidade ata 9ºC (efecto “illa de calor”), 

con consecuencias terribles para as persoas máis 
vulnerables

Xogos nun cruce polo que antes pasaban vehículos a motor na supermazá de El Po-
blenou (Barcelona).
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disuasorias do uso do vehículo privado poden ser a supresión do es-
tacionamento libre ou o encarecemento do mesmo. En Vitoria, cidade 
en cuxo centro existe unha supermazá, redeseñouse todo o transporte 
público de superficie e acadouse que o seu número de usuarios aumen-
tase máis dun 100%, mentres que outras medidas no mesmo senso 
contribuíron a que a bicicleta pasase a representar do 3% das viaxes 
diarias das e dos vitorianos ao 14%.

Outro aspecto destacable das supermazás é que para a súa implemen-
tación non é preciso que se derrube ningún edificio, porque se adaptan 
ao xa existente. Deste xeito, é posible lograr unha cidade máis sau-
dable grazas a un grande proceso de reciclaxe urbana. E a un prezo 
máis que accesible, polo menos na súa primeira etapa. Nunha primeira 
implantación da supermazá –a funcional-, garántese a mobilidade. Isto 
pódese conseguir só con sinais verticais, balizas flexibles de plástico ou 
pintura no chan. Nunha segunda etapa –a urbanística-, pódese investir 
en facer que as rúas sexan de sección única, en mobiliario urbano fixo, 
etc., para facilitar a recuperación dos usos e dereitos cidadáns antes 
mencionados: dereito ao ocio e á estancia, ao intercambio, á cultura e 
ao coñecemento, á expresión e á participación, etc.  

SUPERMANZÁS EN BARCELONA

A día de hoxe existen catro supermazás (superilles en catalán) na 
cidade de Barcelona. Unha delas atópase no barrio de La Ribera (El 
Born), dúas no barrio de Gràcia e a última no barrio de Poblenou. As 
tres primeiras son supermazás que se atopan na súa fase urbanística: 
moitas das súas rúas son de sección única, por exemplo. A supermazá 
do Poblenou púxose en marcha hai agora un ano con apenas algúns 
elementos de sinalización. Un ano máis tarde, o uso que os veciños e 
veciñas fan do espazo gañado está definindo as necesidades de actua-
ción: instaláronse bancos e mesas de pícnic. Trátase dunha zona cunha 
alta porcentaxe  de oficinas, polo que estas mesas están cheas practi-
camente todos os mediodías por persoas que comen de friameira cos 
seus compañeiros e compañeiras, ao aire libre, nun espazo sen case 
ruído. Tamén agora se está traballando na instalación dunha zona de 
xogos infantís, que será moi ben recibida polos cativos/as que teñen a 
escola dentro dos límites desta supermazá. Antes da implantación desta 
supermazá, esta zona era practicamente un deserto.

SUPERMANZÁS EN GALIZA?

A Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona traballou con diferentes 
concellos galegos en programas e plans de mobilidade. En 2009 elabo-
rou o Plan de Mobilidade Urbana Sostible da Coruña, que contemplaba 
unha proposta de supermazás para a cidade. Este planeamento non 
chegou a implementarse. Porén, na actualidade estase a traballar de 
novo co concello coruñés no redeseño das liñas de autobús da cidade. 

É precisamente a rede de transporte a que define cales son as vías 
básicas nunha cidade e, por tanto, o posible entramado de supermazás, 
polo que sería unha forma de abrir a porta a que nun futuro a súa im-
plantación sexa unha realidade.

A Axencia traballou tamén en Ferrol en diversas actuacións de mobilida-
de (Plano de Mobilidade Urbana, Redeseño das liñas de autobús) e re-
dactouse un informe cunha proposta de implantación dunha supermazá 

no barrio de A Magdalena. Sobre estas propostas, o consistorio ferrolán 
levou a cabo algunhas accións a prol da peonalización da zona.

Por último, en Lugo elaborouse tamén o Plano de Mobilidade Urbana 
da cidade no ano 2009, que foi revisado cinco anos despois. En ambas 
as dúas propostas, as supermazás formaban parte das solucións de 
mobilidade presentadas.

Así pois, en Galiza, ao igual que nas cidades de Bilbao, Quito ou Bos 
Aires, as propostas de supermazás están sobre a mesa. Só fai falla 
vontade política para aplicalas. Inda que a súa posta en marcha prome-
te infinidade de vantaxes, é preciso vencer a tradicional reticencia ao 
cambio das persoas e propiciar un novo enfoque de mentalidade que 
promocione un modo de vida máis sostible.

*BCNEcologia (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona) é un consorcio público 
entre o Concello de Barcelona, a Área Metropolitana de Barcelona e a Deputación de 

Barcelona.

Figura 3. Ocupación do espazo pola motorización de paso. O espazo para desprazamento é un dereito na situación actual dominado polo uso do vehículo motorizado, con 912 
km de vías e 1483,6 ha de ocupación en Barcelona. As supermazás reequilibran este dereito en función das aspiracións cidadás, non só como peóns, satisfacendo o dereito ao 
ocio e á estancia, ao intercambio, á cultura e ao coñecemento, á expresión e á participación.

Unha supermazá é unha agrupación de varias mazás 
de edificios, a partir da cal se debe estruturar
o modelo funcional e urbanístico da cidade

Peóns paseando por unha beirarrúa ampla do barrio da Sagrada Familia, en Barcelona.
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