
Barcelona i el canvi climàtcc itnerari ie iescoberta

El Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtc  CMNUCC), defneii el fenomen com

un canvi del clima atribuït directament o indirectament a l'actvitat humana, que alterna la 

composició de l'atmosfera mundial i s'uneii a la variabilitat natural del clima observada durant 

períodes de temps comparables. És a dir, el canvi climàtc és considerat d'origen o d'impuls 

antropogènic, i afecta tot el planeta Terra. Barcelona, com a ciutat capital, ha començat a adoptar, 

en la planifcació urbana, metodologies per a mitgar els efectes del canvi climàtcc noves 

infraestructures han estat construïdes, models d'innovació tecnològica aplicats, polítques 

sostenibles aprovades i formacions, per a sensibilitzar la ciutadania, fetes.

Aquest itnerari està destnat a presentar algunes d'aquestes iniciatves de Barcelona situades al 

Poblenou. Com podrem veure, la forma d'abordar la problemàtca que és el canvi climàtc té un 

caire interdisciplinari. Per tant, les parades del recorregut semblaran no tenir relació entre elles, 

però tenen un objectu commc mitgar els efectes del canvi climàtc i crear una visió de futur per la 

ciutat que sigui sostenible. 

L’acció que l’itnerari representa va ser feta al COAMB, Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya, com 

una col·laboració amb el Mapa de Barcelona + Sostenible. La informació que aquesta actvitat, i 

moltes altres que s’han fet, han anat creant un mapa de Barcelona on s’hi refecteiien totes les 

enttats, iniciatves i estructures que representen aquest futur més sostenible per Barcelona que la 

ciutat vol construir. 

Paraia 1c Pèrgola-umbracle ie la Plaça ie les Glòries

Projectes que il·lustra: Instal·lació d'energia renovable, plaques fotovoltaiques, gestonat per la 

companyia comercialitzadora elèctrica Barcelona-Energia.

Fonts: 

1. Dossier de premsa de l'Ajuntament de Barcelona, 2017, Generadors d'energia a Barcelona.

2. httpc//energia.barcelona/ca/generacio-en-edifcis-i-espais-municipals 

3. httpc//energia.barcelona/ 
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4. httpc//ajuntament.barcelona.cat/glories/urbanitzacio/urbanitzacio-provisional-pergola-

umbracle/ 

5. httpc//ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/content/fonts-denergia-renovable-i-

avantatges 

6. httpsc//www.energiasolar365.com/artculos/como-funcionan-los-paneles-fotovoltaicos 

7. httpc//www.renobat.eu/ca/comunicacio/artcles/29--benefcis-de-l-energia-solar 

9. httpsc//www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/ 

-. httpsc//www.ecosolarenergia.es/ca/notcias/avantatges-i-inconvenients-de-energia-solar-a-

espanya/

10. httpsc//ca.solar-energia.net/energies-renovables

11. httpc//www.barcelonaenergia.cat 

Energia renovable i plaques fotovoltaiques: 

Comencem amb un parell de defnicions, que és l'energia solar fotovoltaica i que són les plaques 

fotovoltaiques? Paraules molt utlitzades i que de vegades no sabem acabar d'eiplicar el 

funcionament o la funció. 

- Energia Solar fotovoltaicac és la

transformació directa de

l'energia lumínica que prové del

sol en energia elèctrica

mitjançant uns panells solars que

tenen cèl·lules fotoelèctriques. 

- Panells o plaques

fotovoltaiquesc compostes d'un

conjunt de cel·les o cèl·lules

fotovoltaiques que produeiien

electricitat gràcies a la llum solar que incideii sobre ells. Les cèl·lules fotovoltaiques capten la 

radiació solar i la transformen en electricitat a corrent contnu, per tant necessiten un 

complementari que és l’inversor. Aquest és l'encarregat de transformar el corrent contnu  de 12, 

24 o 49 V) generat per la instal·lació fotovoltaica en corrent altern  220 o 230 V), que és el que 

utlitza la iaria elèctrica convencional i la majoria d'aparells elèctrics d’ms habitual. Poden arribar a 
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Plaques fotovoltaiques de Barcelona a l'any 2017, eitreta de la web de 
TERSA.    
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generar gran quanttat d'energia, ja que en un dia assolellat el Sol pot irradiar al voltant de 1 

kW/m2 a la superfcie de la terra, que sumat a l'efcàcia d'aquests panells pot arribar a generar 

entre 120 i 250 W/m2, sempre depenent del tpus de panell i del seu nivell d'efciència. 

Benefcis de l'ms d'energia solar fotovoltaicac 

- És neta i respectuosa amb el medi ambient  cada 20

kW generats amb energia solar evita l'emissió de 10

kg de CO2 a l'any).

- Ajuda en la lluita contra el canvi climàtc i efecte

hivernacle.

- És inesgotable.

- No disminueii la qualitat d'aire i sòls.

- No contamina acmstcamentc les plaques solars són

silencioses i d'àmplia vida mtl  entre 20 i 30 anys).

- Estalvi econòmic en la factura d'electricitat i aigua.

- Menor dependència energètca d'altres fonts

d'energia  i feiibilitat en el subministrament.

Preguntac Perquè l'energia solar fotovoltaica és consiieraia energia renovable? Per defnició una

energia renovable és aquella que prové de fonts naturals pràctcament inesgotables. Es consideren 

inesgotables o bé per la gran quanttat d'energia que contenen o bé per poder-se regenerar de 

forma natural. L'energia solar entra en aquesta categoria, ja que el sol no és una font que s'esgot i 

provoca una gran incidència, és a dir, molta energia. 

Barcelona-Energia: 

L'Ajuntament de Barcelona va aprovar el 21 de març de 2017 la creació de la comercialitzadora 

pmblica d'energia elèctrica, que anomenarien Barcelona-energia, a través de TERSA  Tractament i 

Selecció de Residus SA). Aquesta nova comercialitzadora va entrar en funcionament fa uns mesos i 

ja gestona uns 200 Gwh/any d'energia verda, renovable. Barcelona-energia representa l'inici d'una

transició cap al model energètc que es vol per la ciutat, una nova visió urbana basada en 
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Umbracle de la Plaça de les Glòries,. Foto de Berta 
Roset  2019).  



l'autoconsum, la generació de proiimitat i l'ms d'energia 100% verda. Les dades de la web de la 

comercialitzadora ens diuen que Barcelona-energia ha començat a subministrar, de manera 

progressiva, electricitat a edifcis restaurats i equipaments municipals de l'Ajuntament de 

Barcelona. Un cop acabi el traspàs de comercialitzadora d'electricitat de cada lloc elegit, donarà 

servei a 3.-09 punts i 1- organismes i enttats del grup d'empreses municipals. A partr de 201-, 

també obrirà el servei per a Equipaments de l'Àrea Metropolitana i el servei a la ciutadania per un 

màiim de 20.000 habitatges. La comercialitzadora té ja moltes pèrgoles repartdes per la ciutat 

que generen energia d'autoconsum per a Barcelona i els seus edifcis, la pèrgola-umbracle de les 

Glòries n'és una. 

Quins són els objectus ie la nova comercialitzaiora pública?

- Gestó transparent, facilitat d'accés a la informació de Barcelona-energia, intenta aiií millorar la 

cultura energètca de la ciutadania, i promou la millora de l'efciència i l'estalvi. 

- Servei d'intermediària entre el productor d'energia  que vol comercialitzar els seus eicedents) i el

mercat elèctric.

- Promoció i estmul de l'ms d'energies renovables en l'AMB  Àrea Metropolitana de Barcelona), 

tota l'energia elèctrica està certfcada com a renovable per la CNMC  Comissió Nacional dels 

Mercats i de la Competència). 

- Proiimitat de l'energia verda utlitzada, el fet de comercialitzar energia 100% renovable i de 

proiimitat permet reduir les pèrdues energètques associades al transport i ajuda a la ciutat a 

combatre els efectes del canvi climàtc, també aiií s'inicia la f de la dependència de l'oligopoli 

elèctric actual.

- Assessorament i impuls a les instal·lacions privades en balcons i terrats per a l'autoconsum, 

objectu lligat amb el servei d'intermediària. 

- La ciutadania al centre. La comercialitzadora vol assegurar el dret a l'energia a tota la ciutadania i 

sobretot aquella més vulnerable, en situació de pobresa energètca. Barcelona-energia treballa 

perquè tothom pugui tenir accés al subministrament bàsic necessari. 

Preguntac Quin estalvi es farà? L'entrada en funcionament de la comercialitzadora pmblica 

suposarà l'estalvi econòmic a escala municipal de l'ordre de 710.000 euros l'any, en comparació 

amb els preus del conveni marc de l'Associació Catalana de Municipis  ACM). 
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Paraia 2c Eiifci Meiia-TIC

Projectes que il·lustra: Edifci de disseny sostenible, coberta verda, adhesió a la iaria de fred i de 

calor del 22@.

Fonts: 

1. httpsc//es.wikiarquitectura.com/edifcio/media-tc/

2. httpsc//www.nuvol.com/entrevistes/enric-ruiz-geli-la-primera-causa-del-canvi-climatc-son-els-

edifcis/ 

3. Green roofs  Rowe & Getter, 2006)

4. httpc//arquitecturaplusingenio.blogspot.com/2011/11/mediatc-22-bcn.html 

5. Ecologia urbana, Guia de terrats i cobertes verdes, Ajuntament de Barcelona, 2015

6. Districlima, dossier de premsa sobre la iaria de distribució de fred i calor del 22@, 2007

7. Dossier de premsa de la visita a l'edifci Media-TIC, 2010

9. Fitia de l'edifci Media-TIC

Disseny:

L'edifci Media-TIC és el nucli d'unió entre l'espai dels clmsters Media i TIC del 22@Barcelona, un 

punt de trobada per a empreses i professionals de 14.000 metres quadrats. L'edifci Media-TIC, 

promogut pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la societat 22@Barcelona està situat en el 

districte 22@Barcelona, a l'encreuament dels

carrers de Roc Boronat i de Sancho de Ávila. 

Es tracta d’un disseny creat des del despati

d’arquitectura Cloud--, dirigit per Enric Ruiz-

Geli, construït entre 2007 i 200-, i inaugurat

l'any 2010. 

L'edifci produeii zero emissions, pesa menys del

normal, ja que s'ha construït sense formigó

armat, ha costat 1.290 euros/m2 i té - pisos. 

La façana de l'edifci està operada per ordinadors, l'edifci també té nius d'ocells, coberta verda i 

plaques fotovoltaiques, i complementàriament una cisterna que recull l'aigua de pluja i la inclou  

als circuits d'aigua no potable. 
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El material de construcció utlitzat és el ETFE  Ethilene Tetrafour Ethilene), polímer que és elàstc, 

lleuger, durador  i antadherent  no necessita constant neteja, manteniment). Aquest material, que 

als plans anomenen pell de la façana, crea protecció solar  fltre de raigs UV del 95%), i estalvi 

energètc del 20%, que és majoritàriament en refrigeració. 

Per a eiplicar l'estalvi hem de descriure la façana SE, tenint en compte que cada façana és diferent,

i aquesta és anomenada confguració Diafragma. La pell de ETFE té cambres d'aire, amb partcules 

de nitrogen dintre que faciliten la refrigeració també, aquestes funcionen amb un mecanisme 

pneumàtc que les infa o desinfa segons si es necessita transparència o opacitat  [ombra”). 

L'actvació del mecanisme es fa gràcies a uns sensors de llum solar o [luiòmetres” que regulen la 

incidència de llum que es vol o es necessita. 

Daia curiosac El disseny d'aquest edifci evita el vessament de 114 tones de CO2 a l'atmosfera, 

cada any. 

Coberta verda:

Coberta verda, segons la defnició d'Ecologia Urbana, és un sistema constructu que té un acabat 

vegetal sobre gruii de terra o substrat i és concebut especialment per obtenir benefcis 

ambientals. En aquest sistema, la cobertura de vegetació pot ser total o parcial, i no fa referència a 

terrats amb testos de plantes, sinó a tecnologies de construcció per millorar l’hàbitat o estalviar 

consum d’energia, és a dir, tecnologies que compleiien una funció ecològica. Les cobertes verdes 

són un bon eiemple de disseny urbà

multfuncional. 

Bàsicament la coberta fa un aïllament

acmstc, tèrmic, un increment de la via de

la impermeabilització del terrat, reducció

dels nivells de contaminació, nou hàbitat

per la fauna, i reducció de l'efecte de l'illa

de calor. 
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Representació dibuiiada de les capes d'una coberta verda. 
Eitreta de la Guia de terrats i cobertes verdes, d'Ecologia 
Urbana, 2015.



Les cobertes verdes es poden classifcar en dos tpusc 

- Intensivesc anomenades aiií per les seves necessitats de manteniment "intenses". Solen utlitzar 

una àmplia varietat d'espècies de plantes que poden incloure arbres i arbustos i, per tant, 

requereiien capes de substrat més profundes  > 15,2 cm). Com que sovint són zones d'accés 

pmblic, generalment es limiten als sostres plans.

- Eitensivesc requereiien un manteniment mínim. Normalment no són accessibles per al pmblic i 

poden no ser visibles. A causa de la seva profunditat superfcial més curta  <15,2 cm), les espècies 

vegetals estan limitades a herbes, gramínies, molses i suculents tolerants a la sequera, com ara 

Sedum. A més, es poden construir sobre una superfcie inclinada.

Benefcis de les cobertes verdesc 

- Augment de la vida mtl de les membranes de sostrec El creiiement vegetal protegeii les 

membranes de l'eiposició solar i la radiació ultraviolada que poden danyar la membrana 

tradicional del sostre. Les plantes també redueiien les fuctuacions de temperatura dia / nit a la 

membrana, la qual cosa redueii l'estrès de les eipansions i contraccions diàries. És a dir, la coberta 

verda redueii els efectes derivats de la fuctuació de temperatura i la incidència de radiació solar. 

- Conservació de l'energia i l'illa de calor urbanac L'albedo d'una superfcie és una mesura de la 

radiació solar que es refecteii a la superfcie i, per tant, no s'absorbeii i es transforma en energia 

tèrmica. L'albedo de les superfcies urbanes

és generalment un 10% menor que l'albedo

de superfcies rurals  Oliver, 1-73). La pèrdua

de la vegetació i l'aigua que es deriva de la

creació de superfcies impermeables

urbanes, combinades amb les propietats

d'absorció de calor d'aquestes estructures,

dóna lloc a temperatures més altes dins de

construccions i a l'eiterior dels edifcis. En

una situació d'alta calor urbana, fns i tot les

temperatures de l'aire nocturnes són més

càlides, ja que les superfcies construïdes
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absorbeiien la calor i [l'eipulsen” durant les hores de la tarda. El que fan les cobertes és 

[humidifcar” l'aire sec.

- Augmentar la biodiversitat i proporcionar hàbitatc Els sostres verds eitensius són inaccessibles 

per al pmblic, poden proporcionar un hàbitat no pertorbat per als microorganismes, els insectes i 

els ocells.

- Mitgació de la contaminació de l'airec Les plantes poden fltrar partcules i contaminants gasosos 

de l'aire. Les partcules seran eliminades eventualment en el sòl a través del moviment d'aigua de 

pluja, i alguns dels contaminants s'absorbiran en teiiits vegetals. 

- Reducció del sorollc Les superfcies dures a les zones urbanes tenen més probabilitats de refectr 

el so, mentre que els sostres verds absorbeiien ones sonores a causa de la naturalesa del substrat i

la vegetació .

En resum, la coberta verda del Media-TIC és una coberta generadora d'energia  coberta eitensiva 

amb plaques fotovoltaiques), i també té nius d'ocells. Utlitza reg de degoteig, i té plantes com 

Gramínies o del gènere Sedum.

Preguntac Com és que es combinen les plaques fotovoltaiques i la coberta veria? No només es 

poden combinar, sinó que milloren el seu rendiment. Les plaques solars disminueiien el rendiment

per sobre dels 25ºC de temperatura, i la vegetació fa que la temperatura de la coberta sigui 

inferior, cosa que afavoreii l’efciència de les plaques solars.

Xarxa de distribució de fred i de calor: 

Xaria gestonada per Districlima, basada en

la simultaneïtat, agregació de les demandes

dels clients. Aiiò si, aquest nou mecanisme

necessita que els edifcis tnguin calefacció i

refrigeració centralitzada, també facilita la

instal·lació si l'àrea té galeries de servei per

on poden passar els tubs de la iaria de

distribució. El districte 22@ compleii els

dos requisits, per tant se li ha pogut instal·lar

aquesta iaria més fable, de baii cost, sense

9

Representació d'un gràfc de demanda de la iaria de 
distribució de fred i de calor. Elaborada per Berta Roset amb 
dades de Districlima, any 2019.



impacte visual  ja que va soterrada), disminució del soroll i reducció del 50% d'emissió de gasos de 

refrigeració  CFC o Clorolfuorurcarbonis, gasos que creen una reducció de la capa d'ozó). 

Quines fonts utlitza per a la distribució de fred i de calor? 

- Vapor de la incineradora  planta de valorització energètca), gestonada per TERSA, on una 

turbina crea electricitat i el vapor és també utlitzat com al -5% de la calor repartda a la iaria.

- Gas natural, que és el 5% restant de la calor distribuïda per la iaria.

- Aigua del mar, utlitzada per la refrigeració, hi ha un estalvi d'aigua potable, també fan la 

producció de fred a la nit quan és més proftós utlitzar electricitat. 

- L'electricitat utlitzada prové de la iaria elèctrica, sense certfcat d'origen renovable.

Daia curiosac El museu del Louvre està connectat a la xarxa de distribució de fred i de calor de 

París, una de les xarxes més grans d'Europa. 

Paraia 3c   Habitatges en iret ie protecció ie Roc Boronat,108  

Projectes que il·lustra: Edifci de disseny sostenible, certfcació energètca de categoria A,  

habitatges de protecció, adhesió a la iaria de fred i de calor del 22@.  

Fonts:

1. httpc//habitatge.barcelona/ca/qui-som/insttut-municipal-habitatge-rehabilitacio  

2. httpsc//ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/notcia/my-new-post-tt-

b35474f4e7cf3410VgnVCM1000001-47-00aRCRD_27511  

3. httpc//www.22barcelona.com/content/view/-92/-0/lang,ca/ 

4. httpc//ajuntament.barcelona.cat/casalsgentgransantmart/ca/notcia/endesa-premia-la-

sostenibilitat-dels-habitatges-en-dret-de-superfcie-de-roc-boronat-109_471450 

5. httpsc//www.factorenergia.com/ca/blog/efciencia-energetca-ca/etqueta-efciencia-energetca/

L’Institut Municipal de l’aabitatge i Rehaabilitació de Barcelona:

L’Insttut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  IMHAB) és  el nou ens de la ciutat 

per a gestonar l’habitatge pmblic i l’habitatge privat de la Borsa de Lloguer. En aquesta enttat s’hi 

organitzen els serveis d'habitatge de Barcelona Gestó Urbanístca SA i el Patronat Municipal de 

l'Habitatge, dedicats a la promoció i la gestó d’habitatges socials. En la situació actual, disposar 
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d'un habitatge és molt difcil per a una part de la població, que no pot accedir a habitatges dignes i 

assequibles. En aquest conteit, resulta imprescindible que els organismes pmblics portn a terme 

polítques per defensar el dret a l’habitatge, per tant s’ha creat l’Insttut, que comença les seves 

accions impulsant la construcció d’habitatge pmblic, gestonant el parc d’habitatge disponible i 

promovent polítques d’habitatge sostenible, i efcient, com la rehabilitació de pisos i edifcis. 

L’IMHAB gestona més de 7.000 pisos a la ciutat, als quals s’han de sumar 3.000 habitatges 

protegits més en construcció o en projecte. També s’ha impulsat la compra de centenars de pisos 

per destnar-los a habitatge de lloguer pmblic i s’estan posant en maria nous projectes d’innovació i

rehabilitació.

aabitatges en dret de superfcie:

L’edifci de Roc Boronat 109 ofereii els

anomenats habitatges en dret de superfcie,

una categoria descrita com un règim de tnença

que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona per

facilitar l’accés a un habitatge protegit que té

una sèrie d’avantatges que donen més

estabilitat, seguretat i garantes. Seguin aquest

mecanisme, es transmet la propietat de

l’habitatge per un període de 75 anys a la

persona, o persones, que han sortt elegides en

el sorteig de les adjudicacions, però el sòl queda en mans de l’administració, és a dir, en mans del 

Patronat Municipal de l’Habitatge. Un cop transcorregut aquest període, la propietat de l’habitatge

passarà a mans de l’Ajuntament. Aquest termini es pot ampliar 15 anys més sense cost, sempre 

que l’habitatge estgui en bon estat de conservació i de manteniment. Aquest sistema permet 

accedir a un habitatge mitjançant pagaments similars a un lloguer protegit i amb quotes mensuals 

constants.  

Disseny efcient d’edifcis:

La construcció dels futurs habitatges de Roc Boronat, 109 es va iniciar el 200- i va ser dissenyada 

per l’equip de SaAS  Joan Sabaté, Horacio Espeche, Neus Ayza), i amb els arquitectes Sabater & 

Associats  Joan Sabater). Aquests -5 habitatges també formen part de la nova polítca de 
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l’Ajuntament per l’urbanisme sostenible i els edifcis efcients, sent  el primer plurifamiliar acabat a 

Barcelona que obté una lletra A en qualifcació energètca, segons l’Insttut Català de l’Energia 

 ICAEN). Aquesta etqueta està basada en un sistema de categorització dels edifcis en lletres, on la 

pitjor qualifcació és una G i la millor és una A, i avalua el consum de l’edifci. A l’adhesiu s’hi pot 

trobar informació relacionada amb el pis com el consum anual d’energia o de CO2. L’edifci també 

està connectat a la iaria de Districlima, que subministra calor per a l’escalfament de l’aigua calenta

sanitària i la calefacció. Aquest sistema permet un 20% d’estalvi en el consum elèctric i una 

reducció del 50% d’emissions de CO2, com ja hem eiplicat abans. L’edifci té un consum energètc 

anual de -3.759, 40 kWh i una emissió de CO2 de 24.0-0,70 kg, segons les dades obtngudes pel 

programa Calener VYP per a condicions normals de funcionament i ocupació.  A més de la 

conneiió a Districlima, l’edifci incorpora altres sistemes que milloren la seva efciència energètca, 

com ara un aïllament superior als establerts per normatva, façanes ventlades, obertures amb 

protecció solar, mecanismes economitzadors a aiietes i cisternes, instal·lació per a 

electrodomèstcs bitèrmics, detectors de presència, ascensors de baii consum, etc.  

L'edifci va rebre el premi a la Promoció Immobiliària més Sostenible 2012, concedit per Endesa. 

Preguntac Com són els habitatges? Els -5 pisos que conformen l’edifci tenen una superfcie que 

varia entre els 57 i els -0 m2, depenent del nombre de dormitoris i banys, ja que la demanda de 

pisos en dret de protecció és molt variada en relació amb els persones que volen un pis amb 

aquestes característques, no totes són famílies. 

Paraia   4  c Superilla iel Poblenou  

Projectes que il·lustra: Urbanisme sostenible, innovació en mobilitat, jardins comunitaris, 

implicació veïnal en el projecte. Pla omplim de vida els carrers, de l'Ajuntament de Barcelona. 

Fonts:

1. httpc//ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/ 

2. Informe de diagnòstcc àmbit de Sant Mart, Superilla. Ajuntament de Barcelona, 2015. 

3. Resum de la comissió de treball de Poblenou, 2019. 

4. Omplim de vida els carrers, implantació de superilles a Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 

2017.

5. Ciudades para la gente, Jan Gehl. 2014.
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6. httpsc//www.youtube.com/watch?vZZORzsubQA_M

7. Entrevista a Catherine Pérez de l'Agència de Salut Pmblica de Barcelona.

9. Entrevista  Sílvia Cassorrán, veïna d'una de les superilles.

Urbanisme ecològic o sostenible: 

Als anys 60 es va estendre el vehicle privat en ciutats, i es va voler crear un model de ciutat que 

pogués acomodar el nou volum de coties que hi havia. Més tard es va poder demostrar que com 

més espai es donava per coties, en lloc de reduir el volum i dissoldre'l, s'incrementava el nombre 

de vehicles utlitzats a la ciutat. Tal com diu Jan Gehl al seu estudi social de les ciutats,“la 

construcción de más caminos y más playas de estacionamiento, tratando de aliviar el 

congestonamiento, ha resultado en exactamente lo contrario: más vías y más espacio para 

estacionar resultan en más automóviles. El volumen de automóviles por localidad actualmente es 

casi aleatorio y depende de la infraestructura de transporte que cada lugar posea. Como siempre 

se pueden encontrar nuevos destnos a los cuales conducir; realizar nuevos caminos es alentar a 

que la gente compre más vehículos”. Es va arribar a la conclusió que l'espai per a vehicles s'havia 

de reduir, no només per a retornar al ciutadà el seu espai legítm a la ciutat, sinó també per a 

reduir les emissions, i per conseqüència la contaminació atmosfèrica de Barcelona. Aiií es 

comença una nova visió de la ciutat que vol aplicar les bases de l'urbanisme sostenible, també 

anomenant ecològic. Amb l’aplicació dels indicadors de l’Urbanisme Ecològic es busca ajustar les 

actuacions urbanístques al model de ciutat compacta, compleia, efcient i cohesionada 

socialment, complint al mateii temps, els principis d’efciència i habitabilitat urbana. 

El conjunt d’indicadors s’artcula en set àmbits que sónc 

 1) Ocupació del sòl,  2) Espai pmblic i habitabilitat,  3) Mobilitat i serveis,  4) Compleiitat urbana, 

 5) Espais verds i biodiversitat,  6) Metabolisme urbà i  7) Cohesió social.

El principal objectu de l’Urbanisme Ecològic és la ciutat compacta, ben dotada d'equipaments amb

una distribució equitatva, efcient en l'ms de tecnologies, i amb una potent iaria de mobilitat 

pmblica i de baii impacte com són les bicicletes. L'ms de recursos i l'emissió de gasos d'aquesta 

ciutat model ha de ser mínim i per aiiò a Barcelona s'han creat estratègies com Residu Zero i la 

comercialitzadora elèctrica verda  Barcelona-energia), complementàries a la planifcació urbana 

sostenible. La redistribució d'aparcaments, equipaments, comerços, eiios per a bicicletes i 
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transport pmblic, creen una sinergia de  cohesió social, on els vianants es reuneiien al carrer i els 

vehicles queden relegats a segon pla. Totes aquestes són característcs de l'urbanisme sostenible, 

ja que permet una reducció d'emissions i l'aplicació a llarg termini d'aquest model. 

Pla omplim de vida els carrers:

Per a aplicar els objectus de l'urbanisme sostenible es crea el pla omplim de vida els carrers. Com 

ja hem comentat abans, Barcelona vols ser una zona de baiia emissió per a 2020, i ha fet una 

prohibició de l'entrada de coties contaminants com a primera mesura per a començar la 

intervenció de reduir emissions. Podríem dir que el pla té tres impulsos que es materialitzen com a 

reptes per la ciutatc la contaminació de l’aire, la congestó del trànsit i la necessitat d’augmentar els

espais verds. 

En aquest escenari, el programa "Omplim de vida els carrers. La implantació de les superilles a 

Barcelona" proposa una transició en la forma de gestonar, entendre, moure’s i viure l’espai pmblic 

de Barcelona. El programa, segons l'Ajuntament de Barcelona,  és una eina per reorganitzar la 

ciutat de manera que el vianant sigui qui té la prioritat real, seguit de la bicicleta i el transport 

pmblic. Els objectus principals són millorar les condicions ambientals de la ciutat i guanyar espai 
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pmblic de qualitat per a les persones, per afavorir les funcions socials d’interacció, d’estada, de 

salut i d’esbarjo dels carrers. 

Superilles:

Segons la defnició d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, les superilles 

són unitats urbanes consttuïdes per la suma de diverses illes de cases en què es pacifquen els 

carrers per recuperar espai pmblic per als vianants, es limita el trànsit motoritzat i es dóna prioritat 

a la mobilitat 

sostenible i a l’espai 

compartt, verd i segur.

En l'àmbit de ciutat és 

un model de llarg 

recorregut que es va 

fent realitat per mitjà 

d’una implementació 

gradual i repartda per 

tota la ciutat.  Segons 

la defnició, són llocs 

de [pacifcació”, amb 

una restricció de la 

velocitat a 20 km/h i a vegades dissenyades com a carrers de plataforma mnica. Inicialment es va 

seguir un disseny anomenat de cel·la, un espai limitat a 400 m2, restringit només a vianants. 

Seguint el model original l’àmbit de la superilla pilot al Districte de Sant Mart se situa al Barri del 

Poblenou. La cel·la urbana queda delimitada pels carrers de Bilbao, Pallars, Llacuna, Tànger i 

l’Avinguda de la Diagonal. Té una superfcie de 16 ha de les quals 9,7 ha es destnen a espai pmblic. 

La superilla compta amb tres dels eiios cívics de la zonac La Rambla del Poblenou, el carrer de 

Maria Aguilò i [l’Eii Pere IV” en procés. 

La segona concepció de les superilles es basa en un procés de menor inversió i menor intervenció, 

és a dir un model menys intensiu i que té la capacitat d'estendre's fàcilment per la ciutat. La 

superilla de Les Corts  La Maternitat i Sant Ramon Nonat) coincideii més amb aquest segon model.

El procés està separat en tres fasesc
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- Fase 1. Anàlisi dels àmbits dels territoris seleccionats per a l’aplicació del Programa Superilles 

2016-201- a cada districte, des de totes les òptques que tenen incidència en els aspectes a 

millorar de l’espai pmblic. Una diagnosi ajudarà a conèiier en detall les característques actuals de 

l’espai pmblic per tal de poder incidir-hi mitjançant les actuacions que es proposaran de forma 

partcipada. És a dir, es fa una proposta de la intervenció. 

- Fase 2. Comença el procés partcipatu que caracteritza el programac a través de tallers i de la 

plataforma digital, els veïns i veïnes del territori, enttats i col·lectus conjuntament amb 

l’Ajuntament defniran el Pla d’Acció de l’àmbit de Superilles. Aquest document recollirà totes les 

actuacions proposades per a cada districte que defniran la Superilla de cada territori. Per a 

dibuiiar les propostes sorgides del procés de partcipació caldrà prioritzar en funció de la 

disponibilitat tècnica, econòmica i temporal, és a dir, segons viabilitat i necessitat.

- Fase 3. Finalment la implementació i eiecució del Pla d'Acció.
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Desenvolupament dels projectes eiecutus de les propostes prioritzades, diferenciant entre els 

diferents tpus d’actuacions previstesc actuacions bàsiques, tàctques i actuacions estructurants, 

aquestes es diferencien segons el nivell d'intervenció i d'inversió de la proposta.

Pregunta 1c Si preguntem a una veïna i'una superilla ja executaia que ens pot iir iels benefcis 

o efectes ie la intervenció?

- Com a veïna d'una superilla creus que una intervenció com la que s'ha fet era necessària per a la 

comunitat?

Veient els resultats la conclusió és clarament que sic abans el veïnat no ens coneiiíem  només amb 

alguns del mateii bloc), i gairebé no fèiem actvitats comunes  algun sopar puntual sí que havíem 

fet, però només amb gent del nostre bloc). Ara ens coneiiem molts veïns de diferents blocs, ens 

trobem als nous parcs infantls  l'edat mitjana de la superilla és de 3- anys, per tant hi ha moltes 

famílies amb nens petts), i organitzem junts actvitats per a les festes de maig, de setembre, Sant 

Joan, castanyada... 

- Podries donar un exemple d'un efecte o canvi que proporcionaria el pla de superilles al barri?

El nostre entorn era un espai molt oblidat, sense serveis ni actvitats a fer. Des que tenim la 

superilla s'hi ha instal·lat algun negoci nou, han ampliat horaris d'alguns altres, i cada dia moltes 

famílies vénen a gaudir de l'espai pmblic, també per a celebrar aniversaris i altres festes. Les 

superilles al conjunt del barri servirien per pacifcar el trànsit i fer que el ciutadà estgui cada cop 

més al centre del carrer, el lloc que hi ocupava abans que envaïssin l'espai els coties a inicis del 

segle passat.

Pregunta 2c Com s'avalua l'efecte en salut i'un projecte i'alta complexitat com són les 

superilles? 

Les tres propostes fetes per l'Agència de Salut Pmblica de Barcelona sónc

- La supercuïlla  nom de la superilla de Sant Antoni)c l'efecte que es volia avaluar de la intervenció 

era el canvi en el sedentarisme de la població, assumint que tenir més espai verd i pacifcat es 

reduiria i la gent sortria a caminar més. Per a fer l'enquesta s'havien de fer dues, una pre i una 

post a la intervenció per a poder fer una comparació però es van començar les obres i no es va 

poder fer l'enquesta pre. 

- Superilla d'Hortac En aquest cas el barri d'Horta és més com el de Gràcia, amb carrers petts i 
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rebuscats, tenen el nivell de contaminació més baii de Barcelona. La intervenció que es volia fer 

era de baiia intensitat, pacifcar carrers i fer una plataforma mnica en una plaça. Com a grup 

control es volia utlitzar Guinardó però es va fer una intervenció de creació d'un espai verd i ara no 

es pot utlitzar per a fer la comparació. 

- Superilla del Poblenouc es farà una discussió dels benefcis amb un grup, i també es volen saber 

els usos que es donen als nous espais, s'hi introdueii una perspectva de gènere.

Paraia   5  c   Biciclot - BiciHub  

Projectes que il·lustra: Projecte autogestionat i comunitari, associació veïnal i mobilitat 

sostenible. Resultat del procés partcipatu entre Biciclot i Barabara. 

Fonts:

1. httpc//www.biciclot.coop/tag/bicihub/

2. httpsc//guia.barcelona.cat/es/detall/biciclot-bicihub-can-pico_75--0299037.html

3. httpsc//puntoabierto.net/blog/biciclot-celebra-30-anos-con-la-inauguracion-de-bicihub

4. httpsc//www.lavanguardia.com/local/barcelona/20171113/43276544-923/barcelona-bicihub-

paraiso-bicicleta-inauguracion.html 

5. httpc//www.biciclot.coop/ 

Biciclot:

La cooperatva de treballes defneii com un model d’economia social centrat en les persones, 

democràtc amb vocació de servei, compromís social i mediambiental. Promovent la bicicleta com 

a mitjà de transport ecològic, econòmic i saludable. Treballen amb complicitat amb el territori, 

col·laborant amb les enttats socials, les escoles, insttuts, centres educatus, administracions 

pmbliques i partculars, per a oferir cursos de mecànica, d’aprendre a anar en bici, de seguretat en 

la circulació i, el que és més interessant, un espai d’autoreparació, donant impuls a una mobilitat 

no només de baii impacte sinó també sostenible.

El projecte té una llista d’actvitats i iniciatvesc

- L’Espai Rebiciclemc on es pot aprendre a cuidar la pròpia bici i hi ha un espai amb les eines que es 

necessiten per a fer-ho.

- Vésenbicic cursos d’aprendre a anar en bici i de circulació urbana per a adults.
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- Lloguer de bicicletesc familiars, bicis còmodes, infantls, amb cadireta, tricicles, tàndems…

- Segon ms a les bicicletes abandonadesc mercat de segona mà i donacions a projectes socials.

- Escoles i insttutsc tallers de circulació segura i de descoberta del medi en bicicleta.

- Inserció sociolaboral de joves i adultsc formació mecànica i pràctques prelaborals.

- Bicieventsc estan presents divulgant, oferint tallers, dinamitzant l’espai pmblic per a una mobilitat 

més sostenible i un consum més responsable.

- Serveis i formació per a organitzacionsc dinamitzar la mobilitat sostenible entre els seus 

treballadors, fotes personalitzades i formació a l’empresa.

Les obres de Can Picó:

L'antga nau industrial Can Picó està catalogada com a Bé d'Interès Urbanístc  Nivell C). Aquest 

edifci es va aiiecar a principis del segle XX per encàrrec de l'industrial Miquel Picó, que ho va 

utlitzar com a despati i magatzem per a diferents materials com a carbó o terres refractàries. Amb

aquest inici arribem al 2015, quan l'Ajuntament de Barcelona va cedir durant 30 anys l'edifci a la 

cooperatva amb pròrrogues de 10 anys. Les obres de rehabilitació van començar a mitjans del 

2016. Biciclot sccl va esdevenir l’enttat concessionària de l’edifci municipal de Can Picó, teiiint 

una aliança amb Barabara Educació sccl, aiií va començar el procés partcipat de disseny del 

BiciHub, la nova seu de Biciclot.

L’objectu del BiciHub inicialment va ser crear un centre de referència de proiimitat, de barri i de 

ciutat, dedicat a la mobilitat sostenible en bicicleta i a l’economia social i solidària. Fer de la nova 

seu un model de gestó comunitària com a proposta polítca que doni cabuda a totes les enttats, 

col·lectus i persones de Barcelona que apostn per la bicicleta. El grup motor, per a crear un 

document marc, va ser format per l’Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou, la Federació 

d’Enttats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya  Fem Bici), Coòpolis  Ateneu Cooperatu de 
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Barcelona), Som Mobilitat i Copenhagenize. Finalment, la feina de rehabilitació de l’edifci va 

començar.

Biciaub: 

El 26 de Novembre de 2017 es va inaugurar el BiciHub celebrant aiií els 30 anys de trajectòria de la

cooperatva. El local a l'antc edifci de Can Picó, va ser rehabilitat amb luie de detalls per a 

mantenir el patrimoni històric i adequar-ho a les necessitats. Espais per a la reparació, projectes, 

estudi, aprenentatge i conneiió d'iniciatves que fomenten l'ms de la bicicleta a la ciutat de 

Barcelona. 

La distribució interior és ben senzillac 

- En la planta baiia està el taller d’autorreparación, una botga i la recepció. A sobre, hi ha un altell 

amb aules de formació, la zona d'administració i una sala de reunions. També s’hi situa 

l'observatori de la bicicleta, un punt de trobada d'enttats, empreses i administracions on es 

recopilarà tota aquella informació relacionada amb el món de la bicicleta i la mobilitat sostenible, 

segons les idees de la cooperatva.

- En la part subterrània, pendent de fnalitzar la rehabilitació, hi haurà un auditori amb una 

capacitat per a una cinquantena de persones per realitzar [convencions, treballs i diferents actes 

més multtudinaris”.

- En el pis de dalt s’hi instal·larà el Bicihub, un espai de coworking social destnat a enttats, 

cooperatves i persones relacionats amb el món de la bicicleta, un lloc de trobada.

Preguntac Qui va partcipar en la rehabilitació ie Can Picó? Les persones que van dedicar temps i 

esforç als camps de treball de l’edifci, per eiemple, van ser els usuaris del Pis amb Suport a la 

Reinserció de Barcelona, com a part d’un itnerari que marca el propi projecte de reinserció. 

Paraia   6  c ConnectHort  

Projectes que il·lustra: Projecte autogestonat i comunitari, jardins i horts urbans. Part del Pla Buits 

de Barcelona. 

Fonts:

1. Els horts urbans com a espais de socialització, Diputació de Barcelona, 2011.

2. Horts urbans a Barcelona, TFG de la UAB, Addaia Aragay Esmerats, 2010.
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3. httpc//connecthort.wordpress.com 

4. httpc//ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits 

Pla Buits:

L'octubre del 2012 es va fer la primera convocatòria del Pla BUITS, programa municipal de 

Barcelona amb Implicació Territorial i Social. Aquest, segons defnició d'Ecologia Urbana, té 

l'objectu de dinamitzar terrenys en desms de la ciutat de Barcelona, a través actvitats d’interès 

pmblic de caràcter provisional, impulsades per enttats pmbliques o privades sense ànim de lucre, 

afavorint la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teiiit urbà. Les 

actvitats i usos de cadascun dels espais, d'un any prorrogable a tres anys màiim, tenen 

consideració d’interès pmblic o d’utlitat social, caràcter temporal i llurs instal·lacions són fàcilment 

desmuntables. Es tracta d'actvitats d'àmbit educatu, esportu, lmdic o recreatu, cultural o artstc, 

ambiental o paisatgístc, social o comunitari, 

o anàlegs. Una Comissió d'Avaluació 

s'encarrega de valorar les propostes que els 

projectes tnguin implicació en l'entorn, 

siguin econòmicament autosufcients, 

incloguin criteris de sostenibilitat ambiental, 

siguin creatus i innovadors i tnguin un gran 

impacte i rendiment social. ConnectHort és 

un dels espais amb el solar cedit per 

l'Ajuntament, i gestonat per l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou. 

aorts urbans:                                                                                                                                                    

Un hort comunitari, segons Addaia Aragay en el seu TFG de l'any 2010, és on les actvitats 

desenvolupades dins del projecte de l'hort  normatva interna, festes, treball comunitari, etc.) són 

decidides de manera col·lectva, normalment en assemblea o de forma més informal. Defnició que

quadra perfectament amb l'actvitat desenvolupada a ConnectHort. 

Preguntac Quines funcions tenen els horts urbans? Segons la Diputació de Barcelona podem fer-

ne una llista bastant completac
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- Productva de lleure i autoconsumc Cultvar com a passatemps però també per a consumir els 

productes llaurats. 

- Educatvac Aprenentatge en la pràctca de l'hortcultura, característca formatva. 

- Ambientalc Creació d’espais seminaturals dins la trama urbana que permeten conservar valors i 

funcions ecològiques, culturals i paisatgístques dels espais lliuresc millora de la qualitat ambiental.

- Urbanístcac Manteniment dels sistemes d’espais lliures urbans o periurbans. Creació d’espai verd 

pmblicc recuperar espais urbans per a l’ms pmblic, recuperació de zones verdes.

- Socialc Cohesió social a través d’actvitats de caire educatu, lmdic, terapèutc…que generen un 

teiiit de noves relacions, és a dir els horts urbans i els espais que creen com a lloc de trobada del 

barri. Creació de comunitats més inclusives. 

- Culturalc La tradició hortcola forma part de la cultura popular, el mode de vida i el caràcter de 

cada lloc.

- Estètca i de salutc Varietat, riquesa, harmonia, integració paisatgístca, benestar i millora de la 

qualitat de vida. Aquesta justfcació s'utlitza en qualsevol implementació de plans d'espais verds 

urbans, basada en moltes anàlisis que conclouen que veure vegetació en ciutats redueii l'estrès, 

entre altres benefcis de salut  Ulrich & Simmons, 1-96).

- Mitgar l’acumulació de calor en les ciutatsc Ajuden a mitgar l’efecte illa de calor urbà, en infuir 
en les condicions d’humitat i temperatura.

Connectaort, origen i activitat:
El projecte ConnectHort va néiier el 2013, a

partr de la iniciatva de veïns/es del barri de

Poblenou i d’altres organitzacions, aproftant

la convocatòria del Pla de Buits de

l’Ajuntament de Barcelona de recuperació

d’espais urbans en desms.

L'objectu inicial va ser crear un hort didàctc

on difondre els valors de la Permacultura

 enfocament holístc d'agricultura sostenible

que vol conservar la natura salvatge al màiim que es pugui, aplica coneiiements de diferents 
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corrents i estudis i permet conservar l'ecosistema com a un conjunt), però també un espai 

polivalent autogestonat al solar buit que va ocupar. Enttats que partcipaven van proposar la idea 

de la creació d’una iaria d’espais de conneiió ciutadana, aproftant els nombrosos solars buits del 

barri, i ampliant la superfcie d’espais lliures [vius” plens d’actvitats i autogestonats pels seus 

veïns i veïnes. 

Finalment, podem dir que ConnectHort s'autodefneii com a un espai de confuència entre veïns i 

veïnes del Poblenou, organitzacions i ciutadans, on tenen cabuda diferents actvitats relacionades 

amb l’àmbit ambiental, educatu, cultural, artstc, esportu i productu. Proposa com un lloc de 

conneiió entre les persones i el seu entorn, tot treballant en la línia de la sostenibilitat. Es tracta 

d’un espai dinàmic i de trobada, on la partcipació i la implicació dels ciutadans és essencial. 

ConnectHort pretén impulsar la consciència mediambiental dels usuaris i fomentar la convivència 

veïnal, reunint tots els objectus inicials del projecte Buits i les funcions dels horts urbans, un èiit 

de projecte. 

Us conviiem a iescobrir els iiferents punts que conformen l’itnerari, i esperem que gauiiu iel 

passeig i ie la informació rebuia. Aquest recorregut es va fer amb la iiea ie ser lineal però 

sempre es pot canviar l'orire o triar un iels punts iel qual se'n vol saber més.

Comencem! 
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