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Laura Pérez 
Tinenta d'alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 
 
La pandèmia de la Covid-19 és una crisi de crisis. És una 
emergència sanitària que ha provocat una gravíssima crisi 
econòmica i social, i l’OMS ja ha advertit que la destrucció del 
medi ambient i la globalització faciliten la propagació de virus 
com el que provoca la Covid-19. Per tant, l’emergència 
sanitària no ha de fer-nos oblidar l’emergència climàtica, amb 
la qual està molt relacionada. Superar la pandèmia i els seus 
efectes econòmics i socials és la tasca més urgent per als 
governs de tot el món, però l’emergència climàtica segueix 
sent el desafiament més gran al qual fa front la humanitat. 
L’evidència científica és aclaparadora. A Catalunya, la 
temperatura mitjana ha augmentat 1,6 ºC des del 1950 i 
l’augment serà molt més ràpid durant les properes dècades si 
no s’aturen les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El 
grup d’experts de les Nacions Unides que fa dècades que 
estudia el canvi climàtic ens adverteix que hem d’assolir 
emissions zero el 2050 per tal de mantenir l’augment de la 
temperatura global a 1,5 ºC a finals de segle, cosa que 
provocaria un canvi climàtic greu però controlable amb 
mesures d’adaptació. 
 
La necessitat d’una transició ecològica ja és admesa per 
gairebé tots els actors polítics seriosos, sobretot gràcies a la 
feina de sensibilització realitzada per les organitzacions 
ecologistes del moviment global per la justícia climàtica que 
hem vist néixer des de fa uns anys. Ara ens juguem 
l’orientació d’aquesta transició, i qui surt guanyant i qui surt 
perdent en aquesta gran transformació. La crisi climàtica 

afecta més a les dones i els grups de rendes baixes (tant a 
escala global com a dins de cada país), que són justament els 
que menys gasos amb efecte hivernacle emeten. Davant 
aquesta injustícia, és necessari construir una transició 
ecològica amb justícia social i de gènere. I sobre això les 
ciutats tenim moltes coses a dir. 
 
Aquest número de Barcelona Societat vol contribuir a 
aquesta tasca, amb una sèrie de reflexions sobre els diversos 
aspectes de la relació entre la crisi climàtica i les desigualtats, 
i explicant algunes experiències concretes de polítiques de 
transició ecològica justa, que combinen els esforços per 
reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i la 
protecció dels drets socials. Barcelona, amb eines construïdes 
de manera col·laborativa com el Pla clima i la Declaració 
d’emergència climàtica, és capdavantera en aquestes 
polítiques. Les diferents edicions del Pla calor, les polítiques 
de mobilitat orientades a reduir la contaminació que tant 
perjudica la salut, la xarxa de refugis climàtics, els punts 
d’assessorament energètic, les polítiques de rehabilitació 
d’habitatge o les iniciatives de transformació de les escoles, 
són exemples d’actuacions on la perspectiva ecològica 
s’entrecreua amb la perspectiva social i de gènere. 
 
La crisi provocada per la Covid-19 ens ha colpejat amb força, 
però també ens ha obligat a replantejar-nos moltes coses que 
donàvem per fetes. S’ha posat de manifest la importància de 
les cures, la nostra vulnerabilitat, la necessitat de teixir xarxes 
veïnals i comunitàries més fortes, etc. Aprofitem aquest 
moment de reflexió col·lectiva per donar una empenta a la 
gran transformació que les nostres societats han de dur a 
terme durant les properes dècades: la transició ecològica 
amb perspectiva social i de gènere. Aquest número de 
Barcelona Societat vol ser una contribució modesta, des de la 
perspectiva municipal, a l’esforç de reflexió col·lectiva que 
exigeix aquesta transformació.  

Presentació 
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Quan fa uns mesos vam començar a preparar aquest número 
27 de la revista Barcelona Societat que teniu a les mans, 
treballàvem amb un títol provisional que feia referència al 
binomi o la relació entre “canvi climàtic” i “ciutats”. Va ser 
llavors que una de les persones col·laboradores de la revista 
ens va suggerir molt intel·ligentment modificar el títol. La 
idea, ens comentava, no era tan sols destacar que s’estava 
donant un “canvi” climàtic, sinó que aquest canvi constituïa 
ja una autèntica “emergència”. Tenia tota la raó, ja que 
aquest canvi constitueix una vertadera emergència tant pel 
que fa a la rapidesa vertiginosa amb què se succeeixen les 
transformacions en el clima, la biodiversitat, l’exhauriment 
de recursos, etc., com pel que fa a la dimensió de les 
transformacions i la profunditat de les conseqüències que 
aquestes tenen i tindran sobre àmplies capes de la població 
de tot el planeta. Quedava clar que el tema que ens ocupava i 
que calia identificar no era tan sols el d’un canvi, sinó el d’una 
vertadera emergència. 
 
De la mateixa manera, vam creure oportú fer notar, ja des del 
títol d’aquest número, que aquesta emergència no té una 
dimensió singular o única, sinó que cal entendre-la com un 
fenomen divers, heterogeni, complex i plural. Per tant, no 
podíem parlar d’emergència climàtica, doncs, sinó més aviat 
d’“emergències climàtiques”. Utilitzar el plural en aquest cas 
ens ajudava a identificar el problema en la seva dimensió 
real, és a dir, diversa: les emergències es multipliquen o 
adopten diferents dimensions i afectacions si parlem sobre la 
diversitat de la flora i la fauna, sobre les afectacions en la 
salut de les persones, sobre les transformacions en els 
patrons atmosfèrics, la qualitat de les aigües, la reducció de 
la biodiversitat, la pol·lució de l’aire, etc. 
 
Més enllà de les afectacions en la flora, la fauna i, en general, 
en els recursos naturals del planeta, les emergències 
climàtiques també tenen afectacions molt particulars si del 

 

Editorial 

 
 
Bru Laín i Albert Sales 
 

Icono (Pexels) 
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que parlem és del seu impacte en la població, en les 
persones. De nou, cal destacar que les emergències 
climàtiques tenen afectacions molt diverses en les persones, 
la seva salut, el seu benestar, la seva qualitat habitacional, el 
seu rendiment cognitiu o la seva situació econòmica, per citar 
tan sols algunes de les dimensions del problema. En aquest 
número de la revista Barcelona Societat hem cregut 
important centrar-nos en les afectacions tant en general que 
tenen a veure amb la justícia social, com en particular en 
aquells aspectes o dimensions relacionades amb qüestions de 
gènere, d’exclusió social i de pobresa en el context de la 
ciutat.  
 
És en aquest sentit que aquest número l’obre un article de 
tribuna que centra el debat en una nova perspectiva a l’hora 
d’abordar els aspectes econòmics de l’ecologia. Ecologia i 
política no poden separar-se l’una de l’altra, i el que 
tradicionalment els clàssics van anomenar “economia 
política” cal reformular-ho avui en dia com a “ecologia 
política”. Passem així de la reflexió més general i conceptual a 
la recerca més empírica i aplicada. És per això que el següent 
article ens proposa explorar el funcionament socioecològic 
del territori metropolità a través de deu indicadors. Les 
precipitacions i la temperatura, els usos del sòl, l’estat de la 
vegetació, les afectacions per incendis, l’estat de la 
biodiversitat i dels rius o el consum energètic són alguns 
indicadors clau per entendre la situació i la salut ambiental 
d’aquesta zona i, per tant, per poder-hi intervenir. 
 
A partir d’aquest diagnòstic, també ens hem volgut preguntar 
sobre el paper que tenen les ciutats i, en particular, 
Barcelona, com a grans consumidores de recursos (aliments, 
aigua, energia, etc.), generadores d’una gran quantitat de 
residus i responsables, per tant, d’una part important de les 
emergències climàtiques. En aquest sentit, les ciutats es 
converteixen en grans concentracions urbanes que, per 

definició, són insostenibles en termes ambientals si no 
s’adopten polítiques integrals i valentes encaminades a la 
ruralització tant del funcionament social com de l’activitat 
econòmica.  
 
Si afirmem que les emergències climàtiques són múltiples, 
com ho són les seves afectacions, cal destacar una de les 
principals conseqüències sobre un dels aspectes clau de la 
justícia social: la precarietat energètica. I cal, així mateix, 
tenir en compte quina és la profunditat i la forma que adopta 
aquesta precarietat. En realitzar aquest exercici, ens adonem 
que l’actual model de negoci i de consum energètic no és que 
només sigui insostenible ecològicament, sinó que a més, té 
repercussions molt diferents segons el col·lectiu social a què 
ens referim. La precarietat energètica avui i a casa nostra té 
rostre de dona i, per tant, les propostes encaminades a 
superar-la parteixen necessàriament d’una òptica 
ecofeminista. 
 
Tradicionalment, l’emergència climàtica ha estat un tema 
abordat per part dels estats o dels organismes supranacionals 
i, per tant, ha estat emmarcat en l’àmbit de les polítiques 
estatals o globals, els acords multilaterals, etc. Però les 
ciutats tenen un paper clau a l’hora de combatre aquestes 
emergències climàtiques que ha estat menys debatut. És per 
això que en aquest número de la revista també reflexionem 
sobre el seu impacte social en l’àmbit urbà, incloent-hi 
l’arquitectura institucional i les polítiques públiques urbanes, 
i aportem alguns elements clau per debatre també sobre com 
conceptualitzar la vulnerabilitat, la resiliència, la mitigació i 
l’adaptació del teixit urbà a les afectacions climàtiques 
actuals i futures. Pensem, doncs, en com les ciutats pateixen 
unes afectacions pròpies, però alhora en com són també un 
actor clau i protagonista de la lluita contra les emergències 
climàtiques. 
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Si parlem dels aspectes de la crisi climàtica relacionats amb la 
justícia social, cal tenir en compte la política energètica com 
un dels grans motors de l’equitat o la iniquitat social. 
Proposem, doncs, reflexionar sobre com avançar en la 
garantia del dret a l’energia i quin paper hi poden tenir 
diferents instàncies com el municipalisme i diversos sectors, 
com el social i el cooperativista. Posar de relleu el paper 
d’aquests actors implica necessàriament reconceptualitzar 
quin és l’espai i el paper que ha de tenir l’Administració 
pública. Us convidem a pensar, doncs, que la lluita contra les 
desigualtats no és només una tasca relativa a les polítiques 
socials, sinó també de la política energètica. Quina és la 
relació, si és que n’hi ha alguna, entre la política energètica i 
la política social?  
 
Aquesta reflexió ens porta a fer un repàs de quin ha estat el 
paper que han tingut els anomenats “ajuntaments del canvi” 
en la darrera fase del cicle polític que es va obrir el 2015. Als 
ajuntaments de Madrid, Barcelona, Cadis o la Corunya, per 
citar només alguns casos, han aconseguit molts dels objectius 
que es plantejaven en matèria climàtica i de polítiques 
públiques de transició. No obstant això, també requereixen 
una anàlisi crítica sobre l’abast d’aquesta acció de govern que 
posi l’èmfasi en les limitacions, els obstacles o els límits que 
existeixen en l’àmbit municipal i que s’han trobat aquests 
consistoris. Ens preguntem, doncs, des de la perspectiva 
gramsciana, quins són els límits de la política municipal pel 
que fa a la lluita contra l’emergència climàtica per tal 
d’extreure’n lliçons útils de cara als futurs cicles polítics.  
 
A la revista Barcelona Societat sempre dediquem un espai a 
l’anàlisi d’experiències concretes que per la seva singularitat 
requereixin una reflexió detallada. En aquest sentit, hem 
volgut fixar-nos en el projecte “Salut als carrers” que avalua 
els efectes mediambientals i en la salut que ha comportat el 
programa de les superilles en tres barris de la ciutat: 

Poblenou, Sant Antoni i Horta. L’avaluació ha utilitzat 
mètodes tant quantitatius com qualitatius per calcular aquest 
impacte, que de manera genèrica s’ha observat molt positiu. 
També hem dedicat un espai a la reflexió sobre la mobilitat 
urbana relacionant-la amb l’ús i les dinàmiques de transport 
protagonitzades per les dones i la seva relació amb la salut i 
la sostenibilitat. Les dones, de mitjana, fan un ús més intensiu 
que els homes del transport públic i, per tant, és en els seus 
patrons de mobilitat on cal explorar noves propostes perquè 
la mobilitat urbana sigui més sostenible i tingui menys 
afectacions en la salut. En tercer lloc, hem volgut analitzar la 
política dels “punts d’assessorament energètic” que es va 
posar en marxa fa uns anys i que ofereixen un servei 
important a les llars i consumidors de la ciutat. Finalment, 
presentem i analitzem el projecte “Adaptar escoles al canvi 
climàtic a través del verd, el blau i el gris”, cofinançat pel 
programa Urban Innovative Actions de la Comissió Europea, 
que planteja intervencions en onze escoles amb mesures 
relatives a la natura, l’aigua i l’arquitectura. El projecte 
pretén incidir en la qualitat de vida de les criatures usuàries, 
però també dels seus entorns immediats i de la població dels 
barris a través de promoure els usos oberts dels patis dels 
mateixos centres.  
 
Tal com constata la varietat d’articles d’aquest número de 
Barcelona Societat, les emergències climàtiques són 
múltiples, complexes i de llarg abast. Alhora també ho són les 
seves afectacions i conseqüències, que per regla general 
acostumen a ser més profundes i dràstiques en els col•lectiu 
de dones i, en general, en les poblacions més vulnerables. 
Així doncs, les reflexions i les propostes de futur encaminades 
a mitigar i redreçar la crisi climàtica han de partir de la 
realitat d’aquests col·lectius. Esperem que la lectura d’aquest 
número de la revista sigui una bona contribució en aquest 
sentit. 
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L’economia ecològica estudia els conflictes entre la 
sostenibilitat ambiental i el creixement econòmic. 
L’economia industrial no és circular, és entròpica. Per tant, 
l’economia cerca nous recursos naturals a les “fronteres de 
l’extracció”. Normalment, en aquests llocs hi ha habitants 
de població pobra o indígena. Hi ha, per tant, molts 
“conflictes ecologicodistributius”, que són estudiats per 
l’ecologia política i que es registren a l’Atles de Justícia 
Ambiental (www.ejatlas.org). Diversos valors socials 
(econòmics, culturals, ecològics) apareixen en aquests 
conflictes.  
 
Fa 45 anys, des de la dècada dels setanta, que treballo en dos 
temes relacionats: l’economia ecològica i l’ecologia política. 
L’economia ecològica critica l’economia convencional perquè 
se centra en mercats i preus i no en l’ús de l’energia i els 
materials a l’economia, el “metabolisme social”. L’ecologia 
política, al seu torn, estudia els “conflictes 
ecologicodistributius”. Poso l’èmfasi en ecològic perquè els 
conflictes sobre la contaminació o l’apropiació de terreny o 
d’aigua no es pot traduir només en valors monetaris perduts. 
Hi ha altres valors que són dignes de controvèrsia. 
 
Vaig ajudar a forjar l’economia ecològica en la dècada dels 
vuitanta, juntament amb Herman Daly, AnnMari Jansson, Bob 
Costanza i altres. Vam seguir els passos de Nicholas 
Georgescu-Roegen, K. W. Kapp, Kenneth Boulding, tots ells 
figures històriques de l’economia protoecològica, com abans 
ho havien estat Patrick Geddes, Frederick Soddy, Otto 
Neurath. 
 
En la dècada dels vuitanta, alguns dels que treballàvem en el 
camp de l’economia ecològica proveníem de l’ecologia (com 
ara H. T. Odum) i d’altres eren economistes dissidents. Vam 
criticar els intents de mostrar que no hi havia cap 
contradicció entre el creixement econòmic i la sostenibilitat 

De l’economia 
ecològica a  
l’ecologia política 
 
 
Joan Martínez Alier  
(ICTA-UAB)  
 
 
 
 
 

Paraules clau: economia ecològica, conflictes 
mediambientals, decreixement, Atles de Justícia 
Ambiental 
 

Akil-Mazumder (Pexels) 
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mediambiental, com en el terme desenvolupament 
sostenible de la Comissió Brundtland del 1987 (precisament  
l’any que vaig publicar el meu llibre Ecological Economics: 
Energy, Environment and Society). Fins i tot avui dia les 
Nacions Unides insisteixen als objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) o a l’Agenda 2030 en la idea que el 
creixement econòmic és compatible amb la sostenibilitat 
mediambiental, com a l’ODS núm. 8. I això és el que 
critiquem (Menton et al., 2020, a la publicació Sustainability 
Science). Ens oposem al “creixement econòmic verd” i al 
“desenvolupament sostenible” perquè no existeixen. El punt 
de vista ecològic implica menys creixement econòmic i, de 
fet, algun “decreixement” que porta a un “estat estacionari”, 
tal com Herman Daly ja va proposar en la dècada dels 
setanta. 
 
El creixement econòmic va implicar des del principi del 
capitalisme la destrucció de la biodiversitat i de les vides 
humanes a les plantacions esclavistes de sucre i cotó a les 
Amèriques i, una mica més tard, en la revolució 
termoindustrial, la combustió de carbó, petroli i gas. Tot això 
no ho han comptabilitzat bé els economistes, i cal que 
observem la realitat en termes físics i socials, no només en 
termes crematístics. La crematística va ser una noció 
encunyada per Aristòtil, que la definia com la part de 
l’economia que tractava dels diners, els mercats i els preus. 
Hi ha una altra cara de l’economia real: la cura dels joves i de 
la gent gran, i els serveis de la naturalesa, el terra que 
pavimentem i la fertilitat del qual debilitem, el cicle de l’aigua 
que interrompem i contaminem, l’aire que fem irrespirable.  
 
El camp d’estudi de l’“economia ecològica” no va existir amb 
aquest nom explícit fins a la meitat de la dècada dels 
vuitanta. Vaig publicar en català un llibre sobre aquest tema 
(avançament d’un llibre més llarg en anglès del 1987), del 
qual va fer una ressenya Luis Urteaga a Documents d’anàlisi 

geogràfica, 7, 1985, pàg. 193-205, amb el títol “La economía 
ecológica de Martínez Alier”. El 1987 es va organitzar una 
reunió a Barcelona en què els primers economistes ecològics 
van decidir crear una publicació i una societat amb el nou 
nom d’Economia Ecològica. El periodista econòmic Manuel 
Estapé va escriure un article sobre aquesta reunió en un diari 
tan important com La Vanguardia (4 d’octubre de 1987), amb 
el títol de “Primera Conferència sobre Ecologia i Economia”. 
Em va entrevistar a mi però també a Bob Costanza, Bruce 
Hannon i Roefie Hueting, 3 dels 39 participants, entre els 
quals hi havia Herman Daly, Silvio Funtowicz, Jerry Ravetz, 
Martin O’Connor, Mario Giampietro, Richard Norgaard, 
Charles Perrings, Thomas Zylicz, AnnMari Jansson, entre 
altres, el nucli del que va acabar sent la Societat Internacional 
d’Economia Ecològica. Explico tot això al meu llibre de 
memòries “Demà serà un altra dia”. 
 

Les crítiques de l’economia ecològica no es dirigien només 
contra l’economia convencional sinó també contra 
l’economia marxista perquè, tot i que Marx i Engels van 
entendre que l’economia implicava un canvi de 
“metabolisme social” (fluxos d’energia i materials), no ho van 
analitzar en detall i van rebutjar de creure en els límits a 
l’economia una vegada les “forces productives” fossin 
alliberades de les seves cadenes pels canvis en les relacions 
capitalistes de producció. “El creixement de les forces 
productives” implicava (en llenguatge físic) destruir les 
reserves limitades de combustibles fòssils formats 
geològicament per fotosíntesi feia milions d’anys i també, tal 
com ja se sabia des de finals del segle xix, canviar la 
composició de l’atmosfera. 
 
Conceptes que vaig ajudar a disseminar serien el 
“decreixement econòmic sostenible” juntament amb Giorgos 
Kallis, François Schneider, Federico Demaria i tot el grup de 
Barcelona des del 2010, autoanomenats Recerca i 
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Decreixement; l’economia ecològica, amb la Societat 
Internacional d’Economia Ecològica i les seves sucursals 
repartides per Europa, Amèrica llatina i l’Índia a les quals vaig 
donar suport des que van néixer entre els anys 1987 i 1997, i 
després “l’ecologisme dels pobres i els indígenes” o 
ecologisme popular des del 1990 (juntament amb 
Ramachandra Guha i altres). La publicació Ecologia política va 
aparèixer a Barcelona gràcies a Anna Monjo, d’Icaria 
Editorial, amb l’economista James O’Connor. El 2021 arribarà 
als seixanta números, i ha tingut molt èxit a Amèrica llatina a 
l’hora d’explicar els moviments de l’ecologisme dels pobres i 
els indígenes. Veig que ara hi ha una tendència incipient que 
comença a batejar aquests moviments com “ecologisme 
subaltern”, per què no? El terme l’entendran a l’Índia els 
historiadors socials, i també els gramscians a Europa i en 
altres llocs, tot i que el mateix Gramsci no va escriure sobre 
l’ecologisme.  
 
Per això, des del punt de vista intel·lectual, reclamo ser tant 
zadista a Europa com zapatista a Mèxic, atès que Zapata, a la 
Revolució Mexicana del 1910, va demanar terra i llibertat, 
cosa que significava que la terra (i l’aigua) havien de 
continuar sent comunes, enfront de la privatització de les 
refineries de sucre a Morelos. Tot i que no era del tot un 
ambientalista, Zapata ja practicava l’ecologisme dels pobres i 
els indígenes. La subsistència i la llibertat no havien de 
dependre de l’abundància capitalista promesa pel president 
Porfirio Díaz, sinó al contrari. També soc mariateguista 
perquè Mariategui va ser acusat en algun moment (ja mort) 
de ser un naródnik, com a partidari als Andes del comú dels 
indígenes contra els hacendados, i jo mateix soc un 
neonaródnik ecologista que ara escriu el que probablement 
serà l’últim llibre de la meva vida, titulat Land, Water, Air and 
Freedom, sobre el moviment internacional per la justícia 

ambiental, basat en l’Atles de Justícia Ambiental1, i que es 
publicarà el 2022. 
 
La Covid-19, el PIB i l’economia del deute 
La crisi sanitària lligada a la pandèmia de Covid-19 està 
provocant una enorme crisi econòmica, però no sabem si ha 
de durar gaire. Pot ser passatgera; l’economia de mercat 
tornarà a reiniciar-se tard o d’hora. El que ha passat no és un 
“decreixement dissenyat”, sinó que ha estat accidental; no és 
un “decreixement sostenible” planificat per consens polític 
per evitar que l’agroecologia del clima augmenti un 10%, 
molt bé. Podem aprofitar aquesta crisi per desenvolupar 
l’agroecologia local. La crisi actual també ens permet parlar 
sobre els beneficis d’una disminució en el nombre de viatges i 
la pèrdua de biodiversitat per millorar la qualitat de l’aire de 
les ciutats, donar suport a la cura de les persones 
necessitades gràcies a la despesa pública, per disminuir la 
mobilitat, desinvertir en combustibles fòssils, en publicitat i 
en el sector militar.  
 
Aquest moment ens ha permès pensar i predicar algunes 
idees amb més coratge polític. Per exemple, ara tothom pot 
estar d’acord que hauríem d’oblidar el PIB i la comptabilitat 
macroeconòmica. Si el PIB s’ensorra un 10%, no importa, 
sempre que es pugui donar suport a les persones a l’atur. El 
que és important és la vida real. Si la sanitat pública cau un 
10%, això és terrible, però si augmenta, és bo. Si viatja menys 
gent, especialment per aire, això està molt bé; hi ha un 
moviment internacional, Stay Grounded, que ja fa anys que 
en parla. 
 
El nostre objectiu no hauria de ser tornar un altre cop a 
l’economia del creixement per pagar els deutes, ja que, de 
fet, hi ha molts deutes sense pagar. Per exemple, hi ha 

                                                           
1. Es pot consultar a: www.ejatlas.org 

http://www.ejatlas.org/
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empreses que no paguen pels seus compromisos ecològics, 
tenim alguns casos internacionals que criden l’atenció com el 
de Chevron Texaco a l’Equador o el de Shell a Nigèria. I els  
rics del món tampoc no paguen els deutes per les emissions 
excessives de diòxid de carboni que causen el canvi climàtic. 
Si no se salden els deutes ecològics, per què s’haurien de 
pagar els deutes econòmics? Fins i tot, quan la gent mor de 
fam, haurien de pagar els deutes econòmics? 
 
La prioritat és oblidar el PIB. En lloc de dir “el PIB caurà un 
10%, quina tragèdia”, hauríem de dir “ara deixarem de 
comptar les coses en funció del PIB”. Els keynesians diuen 
que cal un 3% o un 4% de creixement per assolir la plena 
ocupació, però només podem arribar a aquestes xifres si 
cremem més petroli, gas i carbó, cosa que ja no és possible. 
L’economia ha de deixar de créixer, la gent ha de viure. 
 
La segona prioritat és renegociar els deutes. Països com 
Equador, l’Argentina o molts països africans tenen molts 
deutes econòmics, són tots demencials, sobre el paper o en 
un ordinador. Aquests països són autèntics creditors de grans 
deutes ecològics i socials. I els deutes econòmics es poden 
resoldre mitjançant negociacions. L’any 1953 l’Alemanya 
Occidental no va pagar el deute creat per Adolf Hitler. Els 
últims anys la baixa inflació ha fet difícil retornar els deutes. 
No hauríem de tenir bancs privats amb finalitats lucratives 
sinó caixes d’estalvis públiques a les quals no els preocupés 
tenir beneficis, i també cooperatives d’estalvi i de crèdit. 
 
Em sembla que s’ha arribat a aquesta obsessió pel PIB perquè 
el deute públic es compta en un percentatge del PIB. Per 
exemple, l’Estat italià té un deute de catorze mesos del PIB. I 
els deutes són el que mou el sistema capitalista i el que 
disciplina la massa laboral, forcen l’obligació d’exportar 
matèries primeres barates (l’Argentina), imposen gran 
disciplina a les hipoteques, etc. Ara fa deu anys hi va haver 

una gran estafa a Catalunya i a parts d’Espanya contra gent 
relativament pobra que va comprar pisos, els va hipotecar, 
els va pagar gairebé del tot i encara s’està desnonant algunes 
d’aquestes persones perquè no han pagat la quantitat total, 
incloent-hi els deutes acumulats. Algunes d’elles eren 
persones immigrants procedents de Colòmbia, d’Equador, del 
Perú, en conec un o dos casos. L’obsessió pel PIB és l’obsessió 
per fer girar contínuament la roda del deute i viure dels 
interessos. És l’únic moment de la història en què els invents 
metafísics o dispositius s’han desplegat per disciplinar la 
gent, així, per exemple: “Si ens ignores i comets pecats 
mortals, aniràs a l’infern”. Així és com Varoufakis i altres 
víctimes de la debitocràcia parlen de vegades de la “Inquisició 
financera”.  
 
La Covid-19 també ha contribuït a la idea d’una renda bàsica 
universal per a totes les persones d’entre 18 i 65 anys. Es 
tracta d’una política que no s’origina en l’economia ecològica 
ni en el moviment del decreixement, però molts de nosaltres 
hi donem suport. A Espanya, el Govern progressista del Partit 
Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i d’Unides Podem (UP) està 
creant un ingrés mínim vital per al 2020. Podem va començar 
parlant d’una renda universal ja fa uns cinc anys i, ara que 
han entrat a formar Govern de coalició amb una posició 
subalterna, es veuen forçats a fer marxa enrere. Aquest 
ingrés mínim només afecta algunes persones, cosa que 
requereix molta burocràcia: qui hi pot optar i qui no? Una 
renda universal seria universal, tothom amb un DNI o un NIE 
l’obtindria. Hauria estat un bon cop d’efecte sobre el 
benestar mental i físic de les persones. Les dones serien més 
independents dels seus marits o pares perquè tindrien uns 
ingressos propis. I també seria un bon cop d’efecte sobre el 
mercat laboral. Per exemple, les persones treballarien tres o 
quatre dies en lloc dels cinc a la setmana perquè tindrien un 
ingrés addicional de 400 o 500 euros al mes gràcies a la renda 
bàsica universal. Es desplaçarien menys cap a la feina, 
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estarien més relaxats, farien altres coses. De la mateixa 
manera que tenim dret a la sanitat o a l’educació, hem de 
crear un dret humà a la renda universal. Això canviaria 
moltes coses en el sistema capitalista. 
 
Ens equivoquem si creiem que el PIB mesura la producció, i 
que hem d’augmentar el PIB per retornar els deutes. Ens 
diuen: “Ens hem d’endeutar per poder gastar més diners i 
sortir de la crisi, i després hem d’incrementar el PIB (en 
termes monetaris, evidentment) per tornar els deutes”. Una 
roda infernal perquè allò que en diem “producció” és 
sobretot destrucció en relació amb la mineria, el transport i la 
combustió de petroli, gas i carbó. Pierre Charbonnier escriu a 
Abondance et liberté que hem de posar fi al 
“produccionisme”, i em sembla que ha arribat el moment de 
posar fi al PIB i substituir-lo per indicadors socials i físics. 
 
Les indústries contaminants es poden tancar a les nits com ja 
hem fet durant el confinament. Les fàbriques de cotxes van 
començar a fabricar respiradors artificials. De la mateixa 
manera, podríem convertir la indústria en fabricació de coses 
més necessàries. Per exemple, a Europa, no ens cal construir 
nous habitatges perquè ja tenim prou metres quadrats 
d’edificis i segones residències. Podríem redistribuir-ho tot 
d’una altra manera. La publicitat no és necessària, caldria 
reduir dràsticament les indústries militars encara que això 
generi atur. D’aquí ve la necessitat d’un ingrés bàsic per tal 
que les persones no es vegin forçades a treballar per un sou 
en feines perjudicials. Tanmateix, cal una regeneració urbana, 
netejar tots els vells complexos industrials. Hem de pensar en 
la regeneració de l’agricultura en lloc de fer-ho en cotxes i 
autopistes. 
 
La Covid-19 ens permet parlar sobre noves polítiques, i la 
primera és oblidar el PIB, la segona és renegociar el deute i la 
tercera, una renda bàsica universal. Aprofitem el moment per 

1) Deixar de comptar el producte interior brut, fer servir 
indicadors físics i socials per decidir si millorem o 
empitjorem; no tornem a parlar del PIB més, mai més. 2) La 
redistribució interna, una renda bàsica universal (en lloc de 
somiar que l’ocupació pel salari arribarà a tothom gràcies al 
creixement econòmic). 3) La redistribució internacional, prou 
de comerç ecològicament desigual i comencem també a 
reconèixer el deute ecològic dels rics. 4) Deslliguem 
l’economia real del pagament de molts deutes financers, no 
tornem a la debitocràcia del 2008. 5) Menys viatges per part 
de les persones i també de les mercaderies. 6) Més 
agroecologia local, més urbanisme ecològic. Tot això guiat 
pels debats democràtics sobre com es poden imposar 
algunes prohibicions i com cal modificar els impostos. No és 
fàcil augmentar els impostos als combustibles fòssils, fixem-
nos en el que ha passat a França amb els Armilles Grogues. 
Ara, penso que finalment tothom admet que el canvi climàtic 
existeix. 
 
La pandèmia de la Covid-19 ha estat una bona oportunitat 
per recordar altres pandèmies, com les que van arribar a 
Amèrica després del 1492 i que van provocar una catàstrofe 
demogràfica, com també la pesta negra a Europa (i a 
Catalunya, evidentment) i la seva influència en les guerres 
dels camperols i el final del feudalisme que molt sovint he 
explicat a classe. En especial, la grip del 1918, que és la més 
propera. Les primeres setmanes del confinament vaig 
recordar i vaig aprendre més sobre la història de les 
pandèmies que en tota la meva vida. Tots hem après sobre 
epidemiologia i demografia. La demografia històrica 
d’Amèrica és part de la nostra història com a europeus, i no 
s’ensenya prou a les escoles. León-Portilla explica a Visió dels 
vençuts que a Tenochtitlán, Mèxic, els espanyols van guanyar 
perquè va arribar la verola, que anomenaven hueyzáhuatl. El 
1992 es va celebrar el cinquè centenari del “descobriment”. 
Amb Verena Stolcke l’any 1990 vam portar Alfred Crosby i 
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Noble David Cook a Barcelona, que són dos grans historiadors 
de catàstrofes demogràfiques a Amèrica després del 1492 a 
causa de la manca d’immunitat i per altres raons. Cap diari no 
ho va esmentar, ara haurien tingut més èxit. Sembla que amb 
aquesta pandèmia tots som igual de vulnerables. Tots els 
éssers humans tenim en un principi una manca d’immunitat 
igual a aquest virus? No ho sé. Sembla que la pandèmia 
durarà un parell d’anys, amb anades i vingudes, amb un excés 
de mortalitat respecte al nivell habitual que no arriba a l’1%. 
 
Després de la grip del 1918-1919 va arribar el xarleston i els 
anys vint, el creixement econòmic, la crisi del 1929, els 
feixismes, la Guerra Civil Espanyola —del 1936 al 1939—, el 
franquisme i la Segona Guerra Mundial, també la terrible 
guerra entre el Japó i la Xina. Els humans no necessitem cap 
virus per provocar desastres. M’impressiona ara la possible 
similitud amb la gran pandèmia del 1918, la “grip espanyola”, 
que de fet no venia pas d’Espanya. Molta gent va morir en 
aquella pandèmia, però no va ser com la pesta negra de 
l’edat mitjana ni cap altra malaltia importada per la 
“conquesta” de l’Amèrica llatina durant el segle xvi. Amb 
probabilitat serà menys amb la pandèmia de Covid-19, però 
pot ajudar finalment a confirmar el pic de població mundial. 
La població no creixerà indefinidament.  
 
L’ambientalisme dels pobres i els indígenes 
El 2002 vaig publicar un llibre que duia per títol El ecologismo 
de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de 
valoración. El subtítol que li volia posar era: Conflictes 
ecologicodistributius i llenguatges de valoració, però era 
massa llarg2. En aquest llibre vaig presentar tres corrents en 
els moviments ambientalistes. El primer és el “culte a la vida 

                                                           
2. El subtítol en anglès finalment va ser “Ecological conflicts and 

valuation”, encara que el que jo preferia era “Ecological distribution 

conflicts and languages of valuation”. 

salvatge”. Els conservacionistes proposen que part del 
terreny es destini a la indústria i una altra part, el 10%, el 15% 
o el 20%, s’hauria de preservar per a la vida salvatge. Hi ha 
una minoria d’ambientalistes que promouen els parcs 
nacionals, un corrent que va néixer als Estats Units el segle 
xix i que es va desenvolupar a Europa durant el segle xx. La 
segona tendència és l’ecoeficiència, amb eslògans com el 
Green New Deal, el desenvolupament sostenible, l’economia 
circular, la desmaterialització de l’economia: molts 
eufemismes per argumentar que el creixement econòmic i 
l’ecologia són compatibles. Es tracta d’una tendència molt 
activa a les Nacions Unides, entre els governs de la 
socialdemocràcia, el Partit Comunista Xinès i la Comissió 
Europea.  
 
Per acabar, el tercer corrent és el de la justícia 
mediambiental i l’ambientalisme dels pobres. Per exemple, 
els zadistes contra l’aeroport de Notre-Dame-des-Landes: 
persones que defensen la terra contra la privatització. Al meu 
llibre vaig parlar sobre els pobres, però hauria d’haver parlat 
més sobre les persones indígenes, ja que, arreu del món, 
entre 370 i 500 milions s’autoidentifiquen com a tal. Sovint 
viuen a les fronteres de l’extracció de matèries primeres: a 
l’Àrtic, a l’Amazones, a l’Àfrica, al centre de l’Índia, als Andes, 
on hi ha mines de carbó, de coure i de ferro, o bé extracció 
de petroli i gas. Es troben a la primera fila de la lluita contra 
l’“extractivisme”. Les “fronteres de l’extracció de matèries 
primeres” és un concepte que proposa l’historiador Jason 
Moore quan pensa en els europeus que van arribar a Amèrica 
després del 1500, al Potosí, a l’Alt Perú, per extraure plata 
per elaborar productes de luxe o per comerciar amb la Xina, i 
una mica més tard al Carib, on altres europeus es van 
apoderar de la terra i van importar esclaus per produir sucre, 
que era molt útil per alimentar els treballadors durant la 
Revolució Industrial. Aquestes fronteres de l’extracció (i 
també de l’eliminació de residus) estan retrocedint 
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constantment: avui dia es troben a l’Àrtic, a l’Amazones, on 
també hi ha grups com els achuar, un poble que protesta 
contra les empreses petrolíferes. Aquests pobles no formen 
part de Greenpeace ni de la xarxa Amics de la Terra, són 
ambientalistes a la seva manera i pretenen reclamar els drets 
sobre la seva terra, aigua i aire. L’economia a Europa es basa 
en la importació barata de matèries primeres i energia, per 
això els ecologistes polítics de l’Amèrica del Sud es queixen 
de l’extractivisme amb Maristella Svampa, Eduardo Gudynas 
o Alberto Acosta.  
 
L’ecologia política estudia els conflictes mediambientals però, 
quins valors es despleguen en aquests conflictes? Per 
exemple, un poble indígena pot reclamar el valor per a la 
subsistència d’una muntanya a l’hora de proveir aigua, llavors 
o plantes medicinals, també poden argumentar que la 
muntanya és sagrada. D’altra banda, hi ha el llenguatge de la 
taxació monetària del medi ambient, que permet la 
compensació en termes de diners en efectiu pels danys 
ambientals. Els economistes convencionals intenten imposar 
aquest llenguatge crematístic, tanmateix, nosaltres, els 
economistes ecològics, afirmem que hi ha valors 
incommensurables, que és impossible reduir tots els valors a 
una unitat de mesura única. Els economistes parlen sobre 
l’economia merament com crematística, però Aristòtil també 
parlava de l’oikonomia, que té a veure amb les condicions de 
vida. La paraula economia té un doble significat. Marx, 
Frederick Soddy, Karl Polanyi, Herman Daly i jo hem 
emfasitzat la diferència entre la crematística i l’economia 
real.  
 
Al meu llibre del 2002 també vaig parlar sobre el 
neomalthusianisme feminista per referir-me a un moviment a 
França, però també a Catalunya (estudiat per Eduard 
Masjuan) i en altres llocs d’Europa, els EUA i parts de 
l’Amèrica llatina ara fa 120 anys. Es tractava d’un moviment 

particularment fort a França. La grève des ventres va ser una 
expressió forjada per Marie Huot, feminista activa. Quan 
arribarem al “pic demogràfic”? Assolirem els 10.000 milions 
de persones o deixarem de créixer abans? La despoblació 
serà un tema de recerca principal durant les properes 
dècades, cosa que m’alegra. A Europa ara fa més d’un segle, 
dones i homes van decidir tenir menys fills i, més tard, això va 
passar a molts altres indrets com ara, per exemple, el sud de 
l’Índia. Una disminució ràpida de la taxa de creixement de la 
població humana al món és una bona tendència; potser el pic 
arribarà l’any 2050, abans que assolim els 9.500 milions. Cal 
recordar que durant el segle xx la població va passar dels 
1.500 als 6.000 milions. Ara la corba s’està aplanant, però cal 
que s’aplani més encara. 
 
Pierre Charbonnier: contra el “produccionisme” 
 El meu llibre El ecologismo de los pobres s’ha publicat en 
diverses llengües i, finalment, l’any 2014 es va fer en francès 
com L’écologisme des pauvres. Une étude des conflits 
environnementaux dans le monde. Va tenir una bona 
acollida, inclosa una llarga crítica del filòsof Pierre 
Charbonnier, que aleshores entrava en la trentena3. 
 
El seu llibre del 2020 sobre la filosofia política occidental, 
Abondance et liberté, és realment bo. Ens podríem trobar als 
inicis d’una nova era en què l’economia ecològica i l’ecologia 
política seran els principals temes d’una nova filosofia 
política, cosa que m’agrada molt. Elogia la teoria de 
l’ecologisme popular o ecologisme dels pobres i dels pobles 
indígenes, i també el nostre Atles de Justícia Ambiental. La 
seva tesi principal és que des del segle xvii fins ara la filosofia 
política i l’economia política de Grotius, Locke, els fisiòcrates, 
els liberals (Adam Smith), Marx i els socialistes, Karl Polanyi, 
els keynesians i els neoliberals, en tots els casos d’alguna 

                                                           
3. http://www.unsam.edu.ar/ojs/index.php/conhist/article/view/267 

http://www.unsam.edu.ar/ojs/index.php/conhist/article/view/267
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manera es van adonar que l’abundància econòmica depenia 
de l’accés a la terra, a les colònies i a la feina en estat 
d’esclavatge, l’energia hidràulica, la màquina de vapor i més 
tard el carbó, el petroli i el gas, però no van posar l’estudi del 
metabolisme social (fluxos d’energia i material) al centre de 
l’anàlisi política i econòmica. L’abundància va permetre la 
llibertat (d’alguns), i aquells que encara no eren lliures ho 
serien en un futur d’abundància. Els filòsofs polítics i els 
economistes polítics van col·locar les realitats físiques a 
l’últim terme, no al capdavant de la política. 
 
Tant és així que fins i tot el canvi climàtic provocat per la 
combustió de carbó tan conegut des del 1896 gràcies a 
Svante Arrhenius no va portar a cap reacció política fins a la 
dècada dels vuitanta, així van passar gairebé cent anys sense 
cap reacció política. Durant el segle xx, la combustió de carbó 
es va septuplicar i la de petroli i gas es van incrementar molt 
més que això; fins al 2020, continua augmentant i, per tant, 
hi ha més emissions de CO2. No hem assolit el pic 
d’emissions de CO2 (almenys aquest 2020) ni encara menys 
el pic de concentració de CO2 a l’atmosfera. Es parla del canvi 
climàtic a les reunions internacionals, però gairebé no s’hi fa 
res. La concentració de CO2 a l’atmosfera era de 300 ppm 
l’any 1900, de 360 el 1990 i ara és de 412 ppm de camí cap a 
les 450 ppm abans de l’any 2050, potser les 500 ppm el 2100. 
La pandèmia i els confinaments del 2020 no es reflectiran en 
aquesta corba, que es diu corba de Keeling. Cal aplanar la 
corba de Keeling (gràfic 1). 
 
La qüestió que planteja Pierre Charbonnier és si el canvi 
climàtic i, en general, l’ecologia política (i els indicadors físics 
establerts pels ecologistes humans i els economistes 
ecològics sobre els fluxos d’energia i material, l’HANPP) 
entrarà ara en les exigències dels sindicats i els programes 
dels partits polítics com a temes centrals. Charbonnier creu 
que els partidaris de l’esquerra i els diferents companys de 

viatge ambientalistes (els anomeno zadistes i zapatistes) 
haurien de ser els protagonistes d’aquest canvi polític. 
Posaran l’economia ecològica (en lloc de l’economia 
convencional), l’ecologia política, la sanitat pública, 
l’agroecologia i l’alimentació, i també l’habitatge, al centre de 
la política. Deixaran de parlar del PIB, del creixement 
econòmic, del retorn dels deutes financers, de l’austeritat vs. 
el keynesianisme, com a principals temes de la política. 
Insistiran en la rellevància política dels indicadors socials i 
ecològics. Els economistes s’han de retirar de l’escena pública 
i ser substituïts pels ecologistes, els experts en sanitat pública 
i agroecologia, i també pels urbanistes ambientals i 
planificadors regionals. 
 
Gràfic 1. La corba de Keeling. Ultimes lectures de CO2 
2018. Concentració de diòxid de carboni a l’Observatori del 
Mauna Loa. 

     411,89 ppm 

 
Nota: Registre complet que acaba el 26 de maig de 2018 

 

A les universitats, els economistes haurien d’estudiar 
ecologia humana el primer semestre i, després, estudiar 
història social i les societats que han existit sense mercats 
(basades en la reciprocitat i la redistribució) el segon 
semestre, només així serien capaços d’estudiar els mercats i 
els preus. I quan passin a la macroeconomia i el càlcul del PIB, 
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haurien d’aprendre que cal eliminar el PIB i aprendre una 
macroeconomia ecològica sense el creixement. També els 
haurien d’ensenyar l’“intercanvi ecològicament desigual”. 
Pierre Charbonnier destaca que es tracta d’un punt útil per 
aplicar altres paràmetres de mesurament econòmic. Es 
pregunta com és possible que els economistes convencionals 
encara proposin la teoria de David Ricardo del comerç 
internacional. D’altra banda, els marxistes parlaven sobre 
l’intercanvi desigual de les hores laborals, però no dels 
intercanvis desiguals també en les hectàrees, en unitats 
d’energia i en tones de materials, en les càrregues de 
contaminació i en l’aigua “incorporada” a les matèries 
primeres exportades. Aquests càlculs fa 25 anys que els 
proposem juntament amb Alf Hornborg, entre altres. Hi ha 
una nova història economicosocial que mesura aquests 
intercanvis desiguals i els seus efectes. A tall d’exemple, el 
Brasil exporta 400 milions de tones de ferro a l’any, hi ha 
desastres com els de Mariana, Brumadinho, amb centenars 
de morts i un dany ecològic important quan abocadors de la 
mina de ferro es trenquen (presas de jales, com en diuen a 
Mèxic, i diques de relaves a l’Amèrica del Sud). El Brasil 
exporta molt mineral de ferro a un preu barat, i causa molts 
perjudicis localment. Hi ha manifestacions d’ecologistes dels 
pobres i els indígenes que van començar a petita escala en 
època colonial al Potosí, Zacatecas i Minas Gerais. 
 
Es tracta de “conflictes ecologicodistributius” nacionals i 
internacionals, i caldria tractar-los i portar-los a la primera 
línia política. Però, tal com argumenta Pierre Charbonnier, 
hem d’anar més enllà; després de 150 anys d’idees socialistes 
sobre la distribució dels béns (i els mals) produïts per 
l’economia (basats en el carbó, el petroli i el gas, i també en 
matèries primeres barates), cal que els socialistes ecologistes 
es preguntin què vol dir “producció” segons mesura el PIB. I 
què volen dir les expressions “desenvolupament de les forces 
productives” i “acumulació de capital” que feia servir el 

llenguatge marxista. Cremar combustibles fòssils no és 
“acumular” res de físic, és dissipar energia i contribuir al canvi 
climàtic (acumulant en tot cas CO2 a l’atmosfera), i també és 
fer diners que permeten guanyar més diners, però en cap cas 
res a veure amb acumular energia. I si cremem 
agrocombustibles, eliminem altres espècies que perden els 
llocs on viure. No acumulem res ni desenvolupem cap força 
productiva. 
 
L’Atles de Justícia Ambiental de l’ICTA-UAB i el moviment 
mundial per la justícia ambiental 
L’economia industrial no és circular, és entròpica; per tant, 
calen nous subministraments d’energia i materials que 
s’extreuen de les “fronteres de les matèries primeres”. 
També produeix rebuig en forma de contaminació, per la 
qual cosa sorgeixen els conflictes ecologicodistributius.  
 
Figura 1. Primera pàgina de l’Atles de Justícia Ambiental. Els 
conflictes tenen un codi de color 

 
 
L’Atles de Justícia Ambiental és un inventari en línia d’aquests 
conflictes ecologicodistributius en funció del coneixement 
acadèmic i activista. Es va iniciar el 2012 i ha arribat a les 
3.150 entrades el maig del 2020, cosa que permet un nou 
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estudi en el camp de l’ecologia política comparativa i 
estadística. Hi afegim un o dos conflictes al dia, es tracta de 
conflictes que neixen de projectes que fan mal a les persones 
i al medi ambient. També produeixen quilowatts per hora o 
tones de soja, etc. Uns mals i uns béns que no es poden 
mesurar en les mateixes unitats. Fem més visibles aquests 
conflictes (sovint implicant morts, de vegades aturant amb 
èxit projectes, etc.) posant-los a l’Atles de Justícia Ambiental. 
Alguns són històrics i d’altres, actuals (figura 1). 
Acadèmicament, fem ecologia política comparativa i 
estadística i donem una mica de suport al moviment mundial 
de justícia mediambiental. Al nord, ens hem de penedir del 
nostre colonialisme i racisme; per exemple, l’any 2015 
l’Acord de París sobre el canvi climàtic no va prometre prou 
reduccions i, el que és pitjor, no té cap clàusula de 
responsabilitat: els països rics no es responsabilitzen 
legalment del canvi climàtic que hem produït per l’excés 
d’emissions de CO2. Les companyies extractives també 
practiquen aquest principi de no responsabilitat a escala 
local, com per exemple fan Chevron Texaco a Equador o Shell 
a Nigèria. 
 
L’Atles de Justícia Ambiental classifica aquests conflictes en 
deu categories principals: energia nuclear, biomassa, 
combustibles fòssils i justícia climàtica, mineria, 
infraestructures (com ara autopistes o aeroports), indústria, 
conservació de la biodiversitat, aigua, gestió dels residus, 
turisme. L’Atles de Justícia Ambiental de l’ICTA-UAB és cada 
cop més conegut arreu del món. Cada entrada conté una 
descripció, fonts d’informació i moltes variables codificades. 
El dirigim Leah Temper i jo mateix, està coordinat per Daniela 
Del Bene i ha tingut centenars de col·laboradors. L’Atles de 
Justícia Ambiental es fa servir amb finalitats de recerca però 
també per fer docència a la universitat en el camp de les 
ciències socials i l’economia i la gestió d’empreses. Es tracta 
d’un instrument únic elaborat conjuntament amb els 

moviments ambientals, als quals alhora dona suport. Permet 
fer anàlisis comparatives dels actors socials implicats en els 
conflictes i les seves formes de mobilització, així com sobre el 
comportament de les empreses privades i públiques. La 
recerca es pot centrar en països o regions, però també en 
temes multiculturals com ara les explotacions mineres del 
coure, l’extracció de sorra, les plantacions d’eucaliptus i d’oli 
de palma, les preses, les incineradores i altres mètodes 
d’eliminar residus, centrals elèctriques de carbó, fracturació 
hidràulica, reactors nuclears, CAFO (operacions d’alimentació 
animal concentrada). Les anàlisis multiculturals també es fan 
en les expressions culturals (eslògans, pancartes, murals, 
documentals) dels conflictes que s’apleguen a l’Atles de 
Justícia Ambiental. La riquesa de la recerca que prové de 
l’Atles de Justícia Ambiental contribueix a donar una resposta 
afirmativa a la pregunta de si hi ha un moviment de justícia 
ambiental.  
 
A Catalunya, l’Atles de Justícia Ambiental ha aplegat només 
uns quants conflictes i n’explicaré el motiu. Es tracta d’un 
atles mundial, i hi ha una persona a Catalunya per 
aproximadament cada mil persones al món. L’Atles de 
Justícia Ambiental fa referència a la proporció entre 
poblacions i nombre de casos a l’Atles de Justícia Ambiental. 
Aviat afegirem dos casos clarament flagrants que falten a 
Catalunya: la contaminació per amiant a Cerdanyola per part 
de la fàbrica d’Uralita (ecologisme de la classe treballadora 
retardat) i el moviment contra l’energia nuclear de la dècada 
dels setanta a Ascó i Vandellós (Tarragona), que aleshores va 
arribar a uns dos casos per cada milió d’habitants. Els casos 
registrats són els següents: blat de moro transgènic (a Lleida i 
a l’Aragó); turisme (a la vall Fosca, Pirineus); central elèctrica 
de carbó i, més tard, incineradora de residus (Cercs); la MAT, 
línia de molt alta tensió des de França; la indústria càrnia del 
porc; les mines de potassa (riu Llobregat); la prohibició de les 
corrides de toros; la fàbrica d’asfalt a l’Ateneu Popular 9 
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Barris (Barcelona, imatge 1); la combustió de residus a la 
fàbrica de ciment de Lafarge (Montcada i Reixac); Midcat, 
interconnexió de gas i contaminació industrial a Ercros (Flix); i 
el transvasament d’aigua (riu Ebre). 
 
Seria molt fàcil afegir altres casos per consens entre els grups 
ambientalistes i activistes, així com recollir no només els 14 
sinó els 25 conflictes ambientals més rellevants a Catalunya, 
fet que suposa arribar als més de tres conflictes rellevants 
per cada milió d’habitants. Aquesta abundància de conflictes 
també és certa en el món en conjunt. Els investigadors locals 
en ecologia política i història ambiental podrien recollir vint o 
trenta mil conflictes ambientals rellevants. Per tant, l’Atles de 
Justícia Ambiental és una mostra limitada de només 3.150 
casos (maig del 2020), però una bona mostra que podria 
augmentar fins als 5.000 abans del 2024 amb una cobertura 
geogràfica i temàtica millorada. 
 
Imatge 1. L’Ateneu Popular 9 Barris ocupa l’espai d’una fàbrica 
d’asfalt (propietat de l’Ajuntament de Barcelona) que es va 
desmantellar l’any 1977 gràcies a l’acció directa dels veïns que 
portaven pancartes: “Salvem els nostres pulmons. Fora la planta”  

 
Font: Atles de Justícia Ambiental. 

La meva tasca més important és cooperar amb un equip 
d’investigadors de l’ICTA-UAB en l’Atles de Justícia Ambiental, 
així, elaborem articles que han tingut un gran reconeixement 
internacional, i a continuació resumiré breument els dos 
últims. El primer (al diari Global Environmental Change, juliol 
del 2020) es diu “Conflictes ambientals i els seus defensors”, 
que analitza la repressió contra els defensors del medi 
ambient,4 coescrit per Arnim Scheidel, Daniela Del Bene, Juan 
Liu, Grettel Navas, Sara Mingorría, Federico Demaria, Sofía 
Avila, Brototi Roy, Irmak Ertör i Leah Temper, tots nosaltres 
vivim a Barcelona o a prop el 2020. 
 

Hi ha un moviment mundial per la justícia ambiental format 
per milers de moviments locals contra l’extracció de 
combustibles fòssils, la mineria a cel obert, les plantacions 
d’arbres, les preses d’energia hidràulica i altres indústries 
extractives, així com també contra l’eliminació de residus per 
incineració o en abocadors. Això és l’ecologisme dels pobres i 
els indígenes. A la dècada dels vuitanta va prendre el nom de 
justícia ambiental al sud dels Estats Units, a partir dels 
moviments contra els impactes socioambientals injustos i 
desproporcionats en zones on sobretot vivien poblacions 
negres, hispanes i indígenes, i ara continuem fent servir 
l’expressió justícia ambiental en aquest sentit.  
 
El gruix de la informació sobre aquest moviment prové dels 
activistes més que dels acadèmics. Activistes com ara 
l’OCMAL a l’Amèrica llatina (Observatorio de Conflictos 
Mineros) van començar a generar mapes de conflictes, com 
també ho van fer Oilwatch i altres organitzacions nascudes en 
les dècades dels vuitanta i els noranta. Altres organitzacions 
de la societat civil, Global Witness (i no un departament de 
l’ONU ni una organització acadèmica), faciliten cada any 
xifres i noms de defensors del medi ambient assassinats per 

                                                           
4. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104
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defensar el medi ambient i la seva subsistència. El moviment 
mundial per la justícia ambiental opera fins ara al marge de 
les reunions internacionals (les COP) i els panels (IPCC, IPBES) 
que ocupen espais centrals d’informació i proposen 
polítiques públiques. 
 
El juliol del 2020 un article al Global Environmental Change es 
va inspirar en aquests moviments de base d’arreu del món, i 
aspira a donar-los suport tot visibilitzant encara més les seves 
activitats, errades i èxits. Aquest article és una fita en el camp 
de l’ecologia política comparativa i estadística, i va ser 
possible gràcies a l’Atles de Justícia Ambiental. Presentem 
anàlisis quantitatives que revelen les característiques dels 
conflictes ambientals i els defensors del medi ambient que 
s’hi involucren, i també sobre les estratègies de mobilització 
que tenen èxit. Els defensors del medi ambient són sovint 
membres dels grups vulnerables que sobretot fan servir 
formes de protesta no-violenta. En l’11% dels casos mundials 
han contribuït a aturar la destrucció mediambiental i els 
projectes socialment conflictius, amb la defensa del medi 
ambient i la seva subsistència. La combinació d’estratègies de 
mobilització preventiva, diversificació de la protesta i litigis 
pot augmentar la taxa d’èxit significativament fins al 27%. No 
obstant això, els defensors també afronten en el seu conjunt 
altes taxes de criminalització (el 20% dels casos), violència 
física (el 18%) i assassinats (el 13%), cosa que augmenta de 
manera significativa quan s’hi veuen involucrats pobles 
indígenes. Considerem que les mobilitzacions ascendents per 
uns usos més sostenibles i socialment justos del medi 
ambient tenen lloc arreu del món als països en tota mena de 
grups d’ingressos, fet que mostra l’existència de diverses 
formes d’ecologisme de base com una força prometedora per 
a la sostenibilitat. 
 
El segon article acadèmic col·lectiu recent gairebé acabat 
tracta sobre els moviments que donen forma als futurs del 

clima des de baix. L’article s’inspira en l’existència dels 
moviments de tipus Blockadia i ofereix un mapa sistemàtic de 
649 protestes contra els combustibles fòssils però també 
contra alguns projectes energètics amb baixes emissions de 
carboni, fet que ofereix la visió més exhaustiva d’aquest tipus 
de mobilitzacions d’enfocament local fins avui. Es tracta d’un 
altre article sobre ecologia política comparativa i estadística 
que s’ha fet possible gràcies a l’Atles de Justícia Ambiental. 
Considerem que els moviments amb un enfocament local i 
els instruments relacionats com ara bloquejos, litigis i 
prohibicions de la producció estan tenint èxit a l’hora de 
posar fre a la producció de combustibles fòssils. Més d’un 
quart dels projectes que han afrontat resistència social s’han 
acabat posposant, suspenent o retardant, cosa que ha 
implicat costos importants per als inversos com ara actius 
que han acabat abandonats. L’evidència assenyala que els 
projectes d’energia renovable i amb baixes emissions poden 
ser també conflictius i que tots dos tipus de projectes tenen 
un impacte desproporcionat sobre grups vulnerables com ara 
comunitats rurals i pobles indígenes. Això alerta del fet que 
les fonts d’energia amb baixes emissions poden replicar 
fàcilment la lògica, la violència, el colonialisme i els 
desnonaments inherents a les indústries d’extracció 
tradicionals.  
 
Entre els projectes amb baixes emissions, l’energia hidràulica 
és sobretot perjudicial des del punt de vista social i 
mediambiental. Altres renovables (eòlica, solar, geotèrmica) 
eren menys conflictives i impliquen menys nivells de 
repressió. La repressió i la violència contra els manifestants i 
els defensors de la terra va ser alta en gairebé totes les 
activitats, i en especial en aquelles en què es veu implicada 
l’energia hidroelèctrica, la biomassa, els gasoductes i 
l’extracció de carbó. Els defensors del medi ambient que es 
van manifestar contra la utilització de recursos destructius 
són de fet una força prometedora per a la sostenibilitat 



22 | Barcelona Societat  
 
mundial i la justícia ambiental. Tanmateix, el seu activisme té 
un cost molt alt: molts han d’afrontar la criminalització, la 
violència i l’assassinat. En 405 conflictes dels 3.155 registrats 
a l’Atles de Justícia Ambiental abans del 30 de maig de 2020, 
va morir un o més defensors del medi ambient (ja siguin 
dones o homes). No obstant això, l’evidència suggereix que 
els moviments de base poden jugar un paper significatiu a 
l’hora d’informar sobre quins combustibles fòssils caldria 
conservar a la terra i per quins futurs climàtics amb baixes 
emissions presentats per la justícia ambiental caldria optar. 

 
Nota final: optimisme després de la pandèmia. 
Decreixement en la pràctica 
Per què optimisme? En primer lloc, perquè la pandèmia ens 
ha ensenyat molta epidemiologia i demografia, també hem 
vist com els científics ho expliquen i no sempre hi estan 
d’acord (cosa que és sana), i que és encara més sa veure que 
els polítics no en tenen ni idea. Per exemple, s’aprèn dels 
debats epidemiològics entre el suec Johan Giesecke i Neil 
Ferguson de l’Imperial College de Londres i també dels canvis 
(potser erronis?) en l’estratègia que ha seguit Anglaterra5. 
 
Ara ja estem llestos per a altres pandèmies. La humanitat no 
està en perill de mort per aquesta pandèmia, un meteorit 
podria ser molt pitjor. Aquesta pandèmia s’ha domesticat 
prou bé, els nens de sis anys ja estan entrenats per a les 
properes ocasions. D’altra banda, em sembla que molt aviat 
pot haver-hi un accident nuclear greu, a una mateixa planta 
nuclear antiga que continuï funcionant, i en això soc 
pessimista, o realista. Tot i Fukushima i la sèrie de televisió 
sobre Txernòbil, la gent no espera un accident com aquest. 
 

                                                           
5. https://unherd.com/2020/04/which-epidemiologist-do-you-believe/ 

 

Malgrat el confinament obligatori (molt apropiat, ja es va 
debatre i posar en pràctica a molts llocs el 1918), respirem 
democràcia, una mica tèbia però molt viva. Hi un fort debat 
científic i polític; tots hem après molt sobre la Xina o, com a 
mínim, volem saber més coses sobre la Xina. El capitalisme 
industrial globalitzat ha entrat a debat, penseu-hi. La renda 
bàsica universal es proposa amb més força que abans.  
 
Veiem que ens podem estalviar molts dels viatges que fèiem 
simplement per anar a la feina o per cap raó concreta. La 
setmana de quatre dies es veu molt raonable. Ara més que 
mai ens sembla que l’habitatge és clarament essencial, i ens 
hem adonat del gran nombre de pisos, de segons residències 
i d’hotels buits que hi ha a Europa i com es podrien distribuir 
millor. Hi ha consens a l’hora d’invertir en la sanitat pública. 
No crec que quedi ningú a Barcelona que s’atreveixi mai més 
a dir que cal construir una nova pista a l’aeroport, tal com 
deien ara fa tres mesos. Es desincentivaran els viatges amb 
avió per a les distàncies curtes. S’incentivarà l’agroecologia 
de proximitat. Si realment reduïm les emissions mundials de 
CO2 el 2020, ens podrem sentir una mica millor, oi? Aquesta 
disminució serà difícilment perceptible a la corba de Keeling, 
ja que necessita deu anys de reduccions del 50%. Però és un 
bon començament. Oblidem-nos de canviar el clima, canviem 
el sistema, ho podem fer. Gaudim també de la proximitat del 
pic de població humana.  
 
Les idees del decreixement i la justícia socioambiental s’han 
vist reforçades. El moviment pel decreixement als països rics 
(o “la prosperitat sense creixement”, tal com l’anomena Tim 
Jackson) ens ha d’unir amb el moviment mundial per la  
 
 
 
 
 

https://unherd.com/2020/04/which-epidemiologist-do-you-believe/
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justícia socioambiental. “Deixem el petroli a la terra, deixem  
el carbó al forat” era l’eslògan inventat per Nnimmo Bassey i 
altres activistes a Nigèria. Els moviments Blockadia que  
Naomi Klein explica són “el decreixement portat a la 
pràctica” que evita danys locals i el canvi climàtic. 
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Els sistemes metropolitans estan introduint en el seu 
planejament un nou paradigma: que els seus espais oberts 
constitueixen una infraestructura verda proveïdora de tot 
un seguit de serveis ecosistèmics dels quals en depèn tant la 
qualitat de vida de la gent que habita l’espai construït com 
la possibilitat de desenvolupar una economia més circular i 
sostenible que el model econòmic actual. Tanmateix, el 
debat que s’ha dut a terme per concretar aquest nou 
enfocament de la interdependència entre l’espai construït i 
l’espai obert també ha posat de manifest la necessitat de 
conèixer i avaluar les interaccions que es donen, o es 
podrien donar, entre els dos subsistemes. L’objectiu 
d’aquest article és presentar una avaluació de les 
dinàmiques socioecològiques recents ocorregudes a la 
metròpolis de Barcelona, mitjançant una selecció de deu 
indicadors socioambientals. Finalment, se n’extreuen 
conclusions i implicacions per a la gestió i la planificació 
metropolitana. 
 
Introducció 
Les àrees metropolitanes estan introduint en el seu 
planejament un nou paradigma: que els seus espais oberts 
constitueixen una infraestructura verda proveïdora de tot un 
seguit de serveis ecosistèmics dels quals en depèn tant la 
qualitat de vida de la gent que habita l’espai construït com la 
possibilitat de desenvolupar una economia més circular i 
sostenible que el model econòmic actual. Aquest canvi de 
paradigma es considera imprescindible perquè les metròpolis 
puguin desplegar el rol que els pertoca en els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) proposats en l’Agenda  
2030 de les Nacions Unides i assumits pels governs espanyol i 
català.   
 
a. Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET). 

b. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 

c. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 

El funcionament 
socioecològic del 
territori metropolità de 
BCN en deu indicadors 

 
Joan Marulla,b, Roc Padróa,b, Javier Gordilloa,c, Tarik 
Serranoa,b, Pau Guzmána,c, María José La Rota-
Aguileraa,b,c i Joan Pinoa,c 

 
 

 
Paraules clau: infraestructura verda, sistema 
socioecològic, indicadors socioambientals, metròpolis 

Icono (Pexels) 
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Tanmateix, el debat que s’ha dut a terme per concretar 
aquest nou enfocament de la interdependència entre l’espai 
construït i l’espai obert també ha posat de manifest la 
necessitat de conèixer i avaluar les interaccions que es 
donen, o es podrien donar, entre els dos subsistemes. 
Actualment s’accepta que aquest repte requereix una altra 
mirada sobre els sistemes socioambientals metropolitans, 
que n’identifiqui el paper en el funcionament del sistema i en 
permeti quantificar els fluxos de matèria i energia que es 
mouen en ambdues direccions. Això permetrà estudiar com 
aquest bescanvi configura una determinada biodiversitat i 
unes determinades estructures d’usos del sòl que s’expressen 
en paisatges que han de proveir d’uns serveis ecosistèmics 
vitals per a la xarxa de ciutats i l’adaptació al canvi global. Per 
afrontar aquest repte, l’any 2018 es va posar en marxa el 
Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona 
(LET)6. El LET es constitueix per mitjà d’un acord entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i el centre de 
recerca en ecologia CREAF. El LET es proposa tres objectius 
fonamentals: 
 

1. Completar i actualitzar les bases de dades i la informació 
cartogràfica sobre les variables biofísiques més 
significatives a la metròpolis de Barcelona, d’acord amb les 
administracions implicades, perquè puguin ser utilitzades 
en la planificació sostenible del territori. 
 
2. Fer un seguiment de dimensions clau (eficiència 
metabòlica, conservació de la biodiversitat, funcionament 
del paisatge, serveis ecosistèmics, canvi global i cohesió 
social) i d’eines de planificació (infraestructures verdes, 
agricultura periurbana, etc.) del sistema metropolità. 
 

                                                           
6. Vegeu-ho a: https://iermb.uab.cat/ca/let-bcn/ 

3. Impulsar la recerca aplicada per generar coneixement 
sobre el sistema socioecològic metropolità i identificar 
elements crítics o estratègics per al planejament i la gestió 
del territori. 

 
El LET pretén, en especial, posar a punt criteris i eines per a 
l’anàlisi del sistema metropolità de Barcelona des d’aquesta 
perspectiva funcional del territori com a sistema, amb 
l’objecte d’incidir en el canvi necessari en polítiques 
públiques i el planejament territorial per assolir els reptes i 
objectius plantejats. Des de l’àmbit de l’ordenació territorial, 
cada cop prenen més rellevància els conceptes i mètodes de 
l’ecologia del paisatge per relacionar els patrons dels usos del 
sòl i els processos ecològics associats amb el manteniment de 
la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. Tanmateix, sovint 
manca incorporar la perspectiva de com l’activitat humana, 
més enllà de la seva capacitat d’alteració dels ecosistemes, 
modifica el funcionament general del sistema metropolità 
amb processos específics d’intercanvi de matèria i energia. El 
marc conceptual i metodològic de l’economia ecològica, i en 
especial l’enfocament del metabolisme social, permeten 
també aproximar-nos a aquesta nova visió funcional de les 
interaccions entre societat i natura. En definitiva, la 
comptabilització de fluxos de matèria i energia interns o amb 
altres regions, juntament amb la perspectiva renovada de 
l’ecologia del paisatge, permeten una valoració 
multidimensional i multiescalar de la contribució dels espais 
oberts al funcionament del sistema metropolità i el disseny 
d’infraestructures verdes multifuncionals a la metròpolis de 
Barcelona.  
 
L’objectiu d’aquest article és presentar una avaluació de les 
dinàmiques socioecològiques recents ocorregudes a l’àrea 
(AMB) i la regió (RMB) metropolitanes de Barcelona, 
mitjançant una selecció de deu indicadors elaborats pel LET 
(publicats a “La metròpoli en 100 indicadors. L’AMB en xifres 

https://iermb.uab.cat/ca/let-bcn/
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2019”)7 a partir de diverses fonts: variabilitat climàtica; usos 
del sòl; estat de la vegetació; biomassa vegetal; estructura 
funcional del paisatge; estat de la biodiversitat; consum 
d’aigua per la infraestructura verda; estat ecològic dels rius; 
consum d’energia i emissions amb efecte d’hivernacle; i 
contaminació atmosfèrica. Finalment, se n’extreuen 
conclusions i implicacions per a la gestió i la planificació dels 
sistemes socioambientals metropolitans. 
 
1. Dinàmiques socioecològiques recents  
 
1.1. Variabilitat climàtica 
El seguiment d’indicadors anuals meteorològics pot ser útil 
per observar tendències en les variables climàtiques. El canvi 
climàtic es caracteritza per una anomalia sostinguda al llarg 
del temps, malgrat les variacions interanuals que hi pugui 
haver. Per això, des del 2008 es fa seguiment territorial de la 
diferència de la temperatura mitjana i la precipitació anuals 
respecte a un període de referència fixat per l’IPCC (1961-
1990), i s’observa així la variabilitat climàtica recent.  
 
Tot i que la sèrie des del 2008 és curta per definir tendències 
en termes climàtics, en els darrers anys hi ha un efecte 
sostingut d’anomalia en la temperatura, la qual des del 2014 
ha estat almenys d’1 °C per sobre la mitjana del període 
1961-1990. En els últims cinc anys, aquesta diferència ha 
estat superior a la mitjana en el cas de Barcelona, la qual cosa 
ha agreujat l’efecte illa de calor (figura 1). També pel mateix 
període es manté un increment superior a la mitjana en el cas 
del massís del Montseny, amb l’impacte que pot implicar per 
als seus ecosistemes. En la sèrie d’onze anys de dades de 
temperatura mitjana que van del 2008 al 2019, només l’any 
2010 va ser proper al període de referència. 

                                                           
7. Vegeu-ho a: https://iermb.uab.cat/es/amb-en-xifres/la-metropoli-

en-100-indicadors-lamb-en-xifres-2019-2/  

En l’anomalia de la precipitació, la variabilitat és molt més 
alta que en el cas de la temperatura. Així com l’any 2018 va 
tenir una precipitació de mitjana un 50% per sobre de la 
referència, l’any 2019 a la RMB ha estat un 20% per sota. 
L’anomalia es va distribuir de manera força homogènia a tota 
la regió (figura 1). No s’observa una tendència clara, ja que 
l’any 2018 va trencar una certa tendència decreixent, atès 
que des del 2010 no hi ha hagut cap any amb una precipitació 
mitjana superior a la del període de referència. 
 
Figura 1. Anomalia de temperatura i de precipitació a la regió 
metropolitana de Barcelona (RMB). Anys 2008 i 2019 
 

 
Font: Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) a 
partir de la cartografia elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC, 2020). 

 
1.2. Usos del sòl 
Com és conegut, el canvi d’usos del sòl més important en 
termes absoluts en els darrers 30 anys a la metròpolis de 
Barcelona ha estat l’expansió urbana (ha augmentat un 70% a 
la RMB i un 37% a l’AMB, segons dades del satèl·lit Landsat), 

https://iermb.uab.cat/es/amb-en-xifres/la-metropoli-en-100-indicadors-lamb-en-xifres-2019-2/
https://iermb.uab.cat/es/amb-en-xifres/la-metropoli-en-100-indicadors-lamb-en-xifres-2019-2/
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procés que ha estat acompanyat per un augment també molt 
significatiu de les infraestructures viàries (figura 2). La 
tendència del 1987 al 2017 ha estat tant de generació de 
continuïtats i tancaments en trames urbanes com d’aparició 
de noves urbanitzacions disperses. Malgrat que els espais 
oberts continuen sent majoritaris, l’impacte que aquest espai  
urbà —sigui dens o dispers— té en la fragmentació del 
territori i la funcionalitat del paisatge és clau per entendre els 
reptes socioecològics actuals de la metròpolis. 
 

dominats per pi blanc— i esclerofil·les —majoritàriament 
alzinars—. Ambdós processos també s’han donat en els 
matollars, que han caigut un 9% i un 22% a la RMB i l’AMB 
respectivament. L’any 1987 hi havia també molt sòl nu, com 
es pot veure sobretot al nord-oest, fruit de les zones 
cremades pels incendis del 1986 (vegeu l’indicador de 
biomassa vegetal). 
 
Quant als usos agrícoles, a l’AMB la superfície cultivada és  
 

Figura 2. Usos del sòl a la regió metropolitana de Barcelona (RMB). Anys 1987 i 2017 

 
Font: Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) a partir dels mapes elaborats pel Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) i la 
UAB-CREAF (GRUMETS, 2018). 

 
L’expansió urbana, però també l’abandonament de l’activitat 
agrària, han suposat una reducció constant en la superfície 
agrícola fins a fer-la caure un 25% a l’AMB i un 18% a la RMB 
entre el 1987 i el 2017. Una part important s’ha convertit en 
espai urbà, però una altra ha passat a engrossir les 
massesforestals, que són principalment boscos aciculifolis — 
 

 
d’un 8,1 % del total, mentre que a la RMB encara assoleix un 
16,9%. El procés d’abandonament d’aquesta superfície 
continua actiu i en el darrer decenni s’estan perdent de 
mitjana 231 ha/any a la RMB i 37 ha/any a l’AMB, de manera 
que s’està reduint progressivament la sobirania alimentària 
de la metròpolis de Barcelona. A l’AMB (2019) predominen  
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els conreus herbacis de regadiu (principalment al Parc Agrari 
del Llobregat) i una zona de fruita fresca a l’Ordal. A la RMB, 
en canvi, continua dominant la vinya al Penedès, la terra 
campa a la plana del Vallès i l’horta al Maresme. 
 
1.3. Estat de la vegetació 
L’índex de vegetació normalitzat (NDVI per les sigles en 
anglès), obtingut amb dades del satèl·lit Terra (MODIS), 
indica quin és l’estat i l’abundància de la vegetació. Es tracta 
d’una mesura relativa (valors entre 0 i 1) del vigor i l’activitat 
fotosintètica de les masses vegetals, força acceptada 
internacionalment. Valors propers a 1 indiquen un millor 
estat vegetatiu, valors intermedis es relacionen amb estats 
de la vegetació més estressats, i els valors baixos 
corresponen a cobertes no vegetals.  
 

En el context mediterrani, aquest indicador està molt 
relacionat amb la disponibilitat d’aigua per part de la  
vegetació i, per tant, és molt utilitzat en indicadors 
d’adaptació al canvi climàtic (vegeu els indicadors de consum 
d’aigua i de variabilitat climàtica). No obstant això, cal anar 
amb cura en la interpretació dels valors d’aquest indicador 
perquè poden variar amb el clima més recent. 
 
Com es pot veure a la figura 3, els valors mitjans d’NDVI a la 
RMB es troben lleugerament per sobre de l’AMB, atès que 
aquesta regió incorpora grans massissos amb condicions 
climàtiques més favorables al desenvolupament de grans 
formacions forestals. Les zones de més frondositat 
corresponen als massissos del nord-est (Montseny i 
Montnegre) especialment plujosos. En canvi, en els vessants  
 

Figura 3. Valor mitjà anual de l’índex de vegetació NDVI a la regió metropolitana de Barcelona (RMB). Anys 2001 i 2019 

 
Font: Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) a partir de les dades del satèl·lit Terra (MODIS). 



31 | Barcelona Societat  
 
meridionals del massís del Garraf, així com en altres zones 
amb predomini de matollar, els valors són més baixos. En el 
cas del Penedès, el valor d’NDVI és baix en els conreus 
vitícoles, ja que en tractar-se d’una dada anual i ser cultius de 
fulla caduca, durant gran part de l’any el sòl es troba nu. 
 
Els anys 2018 i 2019 els valors d’NDVI s’han situat per sobre 
de la mitjana de la sèrie, sobretot a la tardor del 2018, que va 
suposar el màxim en 18 anys de sèrie de dades, tant per a la 
RMB com per a l’AMB. Així mateix, la primavera i tot l’any en 
general van ser humits. Aquest efecte de les fortes pluges de 
la tardor del 2018 (vegeu l’indicador de variabilitat climàtica) 
va afavorir també una primavera del 2019 amb un índex 
elevat. El fet de tractar-se d’un any especialment humit 
afavoreix un augment del valor d’NDVI en les cobertes 
vegetals amb valors intermedis, mentre que aquelles que ja 
tenen valors elevats (com el Montseny o el Montnegre) no 
augmenten tant. 
 
1.4. Biomassa vegetal 
L’acumulació de biomassa en els boscos depèn de múltiples 
factors, com el mateix creixement de les masses forestals o la 
gestió que se’n fa. La pèrdua d’una part important de la 
gestió dels boscos en les darreres dècades, l’esvaïment del 
mosaic agroforestal o la pràctica desaparició de la pastura al 
bosc han afavorit un estat de les masses forestals procliu als 
grans incendis forestals. Les zones amb més acumulació de 
biomassa en l’arbrat (mesurades en carboni emmagatzemat) 
estan al Montseny i al Montnegre, però també a Collserola, 
coincidint amb els valors elevats d’NDVI (vegeu l’indicador 
d’estat de la vegetació). Entre el 2001 i el 2013 s’estima que 
s’ha continuat acumulant biomassa en la major part del 
territori, especialment en masses forestals que ja 
presentaven valors elevats a causa de la climatologia 
favorable. 
 

En els darrers 30 anys i escaig s’han cremat unes 32.000 ha a 
la RMB (figura 4), gairebé un 10% de la superfície total de la 
regió. Els incendis més devastadors han estat els del 1986 i el 
1994 (al Garraf i Montserrat, però també diversos municipis 
més de la RMB, amb 6 focus de més de 1.000 ha) i el 2003 
(Sant Llorenç del Munt), els quals suposen el 60% de la 
superfície cremada en tot el període. Fins a 1.700 ha s’han 
cremat almenys dues vegades entre el 1986 i el 2019, com va 
passar amb més de 900 ha entre Vacarisses i Collbató el 1986 
i de nou el 1994. Aquesta reincidència suposa una dificultat 
afegida als ecosistemes a l’hora de recuperar-se després 
d’una pertorbació tan gran. Malgrat que bona part dels 
incendis s’han produït a les comarques prelitorals i al Garraf, 
sobretot a la meitat sud-oest de la RMB on les condicions 
climàtiques (temperatura i pluviositat) i meteorològiques 
(règim de vents) són especialment favorables a l’aparició i 
propagació dels focs, es constata una gran acumulació de 
biomassa i alta inflamabilitat potencial en zones com el  
 
Figura 4. Superfície cremada (>1ha) a la regió metropolitana de 
Barcelona (RMB). 1986-2019 

 
Font: LET a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(2020) i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (DAAM, 2015). 
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Montnegre (a diferència del Montseny, que té un valor baix 
d’inflamabilitat) i una gran continuïtat de la massa forestal 
que suposen un risc d’incendi important. 
 
1.5. Estructura funcional del paisatge 
El funcionament ecològic del paisatge a la RMB es veu molt 
afectat tant per la construcció progressiva d’usos urbans com 
per les infraestructures de transport que els connecten 
(vegeu l’indicador d’usos del sòl), així com per les diverses 
pertorbacions que es produeixen als ecosistemes (vegeu 
l’indicador de biomassa vegetal). Des de l’any 1956 la caiguda 
en la connectivitat ecològica del paisatge ha estat contínua, si 
bé a la resta de regió l’índex s’ha mantingut sempre per 
sobre del de l’AMB (figura 5). L’efecte de les barreres 
antròpiques (urbanes, infraestructures) en la connectivitat és 
molt elevat, aïllant algunes masses forestals com Collserola, o 
fins i tot fragmentant espais de més superfície com el  
 

Montnegre, la qual cosa n’afecta la biodiversitat (vegeu 
l’indicador d’estat de la biodiversitat). Comprovant la 
diferència entre el 1956 i el 2009 en els mapes de la RMB, el 
Garraf o la zona de la Llacuna, per sobre de Vilafranca, són les 
úniques zones que mantenen valors de l’índex de 
connectivitat ecològica (ICE) relativament similars respecte a 
l’any de partida. L’expansió urbana ha fragmentat el territori 
a la plana del Vallès, amb l’efecte barrera de l’espai urbà i les 
infraestructures, però també a tota la costa, de Vilanova i la 
Geltrú a l’alt Maresme. 
 
Un element que també afecta de manera rellevant el 
funcionament ecològic i la capacitat d’allotjar biodiversitat és 
la complexitat del paisatge, que té en compte no només la 
connectivitat sinó també la diversitat de les cobertes del sòl. 
Així, espais amb un mosaic agroforestal dinamitzat com és el 
Penedès afavoreixen els processos ecològics, ja que disposen,  

Figura 5. Índex de connectivitat ecològica (ICE) a la regió metropolitana de Barcelona (RMB). Anys 1956 i 2009 

 
Font: Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (CREAF, 2015).
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a més d’una bona connectivitat, de diversitat de cobertes i, 
per tant, d’hàbitats heterogenis. Per acabar, territoris amb 
usos menys diversos però amb masses forestals importants, 
com el Montseny, els cingles de Bertí o Sant Llorenç del Munt 
i la serra de l’Obac, presenten nivells de complexitat del 
paisatge mitjans. 
 
1.6. Estat de la biodiversitat 
Les papallones i els ocells són grups d’espècies animals que 
s’utilitzen internacionalment com a bioindicadors de l’estat 
general de la biodiversitat gràcies a la seva àmplia distribució, 
fàcil reconeixement i la sensibilitat que tenen als canvis en les 
dinàmiques socioambientals.  
 
A la metròpolis de Barcelona s’ha fet un seguiment del 
nombre d’espècies i l’abundància de papallones i ocells, per 
part del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) del 
Museu de Ciències Naturals de Granollers —41 transsectes— 
i del Programa de seguiment dels ocells comuns de Catalunya 
(SOCC) de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) —91 
transsectes—. Seguidament se’n presenten les dades 
obtingudes entre l’any 2005 i el 2015. 
 
En general, la tendència que s’observa (gràfic 1 de la pàgina 
següent) és de disminució en l’abundància (nombre 
d’observacions), molt més clara en el cas de les papallones 
d’espais oberts i dels ocells associats a espais agrícoles. Això 
estaria en consonància amb el fet que la pèrdua de superfície 
agroforestal i connectivitat ecològica en la RMB (vegeu els 
indicadors d’usos del sòl i d’ecologia del paisatge) és un 
vector important en la caiguda de la biodiversitat, atès que 
aquestes tendències són més fortes en les espècies d’espais 
oberts, normalment associats a l’activitat agrària (conreus, 
pastures, etc.).  Tot i la davallada en l’abundància, el nombre 
d’espècies identificades s’ha mantingut amb poques 
variacions al llarg dels 11 anys de la sèrie, però si la tendència 

de reducció de les poblacions continua, inevitablement 
afectarà la riquesa i la diversitat d’espècies a la metròpolis. 
 
1.7. Consum d’aigua per la infraestructura verda 
El consum d’aigua per la infraestructura verda de l’AMB, 
segons els requeriments d’aigua de la vegetació, es calcula 
mitjançant l’evapotranspiració de cobertes agrícoles, boscos, 
matollars i parcs urbans (vegeu l’indicador d’usos del sòl). 
Aquesta dada permet estimar l’ús d’aigua de la 
infraestructura verda, i l’aigua de la precipitació que roman 
potencialment disponible en cada municipi. Segons el 
municipi, s’estima que entre un 20 i un 80% de la precipitació 
a l’AMB és utilitzada directament per a la vegetació, i són 
lògicament els municipis amb més superfície urbanitzada els 
que consumeixen una part menor de la precipitació en la 
infraestructura verda.  
 
Gràfic 2. Consum d’aigua (dreta) als principals sectors de l’AMB  
l’any 2015 (volum hm

3
)  

Nota: *(p) = precipitació, (a) = abastament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: *(p) = precipitació, (a) =abastament. Font: LET i AMB. 
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Aquests volums es poden contrastar amb els consums d’aigua 
dels diferents sectors d’activitat a l’AMB (gràfic 2 de la pàgina 
anterior), diferenciant l’aigua de reg del total d’aigua que 
requereix la vegetació (incloent-hi la que agafa de la 
precipitació) en els conreus i els parcs. S’observa com a l’AMB 
la infraestructura verda (boscos, conreus i parcs) consumeix  
 

més de la meitat dels fluxos hídrics del territori. Canvis d’usos 
del sòl al territori metropolità alteraran, doncs, la distribució 
de l’aigua interna disponible i, per tant, també les 
dependències d’abastament, aspecte especialment rellevant 
en escenaris de canvi climàtic (vegeu l’indicador de 
variabilitat climàtica). 
 

Gràfic 1. Diversitat de papallones i ocells a la regió metropolitana de Barcelona (RMB) entre el 2005 i el 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) a partir de les dades del CBMS (2016) i del SOCC (2016).
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1.8. Estat ecològic dels rius 
L’estat ecològic dels rius (figura 6) combina la qualitat 
biològica, fisicoquímica i hidromorfològica, mitjançant un 
seguiment que es fa als diferents trams dels rius 
metropolitans de Barcelona (IMPRESS, ACA). Així, la qualitat 
biològica mesura la presència de macroinvertebrats, algues 
diatomees, macròfits i peixos. La qualitat fisicoquímica 
mesura la concentració d’amoni, nitrats, fosfats, càrrega 
orgànica, conductivitat, clorurs i altres contaminants 
específics. I, finalment, la qualitat hidromorfològica avalua si 
hi ha alteracions al riu que n’afectin la continuïtat fluvial, el 
règim hidrològic o la morfologia. 
 
Els trams dins de l’AMB han canviat de forma diversa el seu 
estat ecològic quan comparem els dos períodes analitzats 

(2007-2012 i 2013-2018): vuit trams han millorat, cinc 
romanen igual, i només dos trams han empitjorat. Tot i 
aquesta variabilitat, es pot dir que la tendència general ha 
sigut de millora, amb les excepcions de la riera de Vallvidrera 
o al riu Llobregat, de la riera de Rubí fins a Sant Joan Despí. 
L’estat químic dels rius avalua un seguit de contaminants 
(metalls, plaguicides, dissolvents i altres substàncies 
químiques) segons els llindars tolerats en les normatives 
legals. 
 
En general, la contaminació química es concentra en els 
cursos que passen per zones més industrialitzades i poblades, 
especialment a les conques del Llobregat i l’Anoia, o al Besòs, 
on es detecten metalls pesants i diversos compostos 
industrials.

 
Figura 6. Estat ecològic dels rius a la regió metropolitana de Barcelona (RMB). Períodes 2007-2012 i 2013-2018 

 
Font: Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
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1.9. Consum d’energia i emissions amb efecte d’hivernacle 
La distribució de la intensitat lumínica que proporcionen les 
dades satel·litàries (NTL) té una relació directa amb el 
consum total d’energia en els territoris. Així, es pot estimar la 
distribució del consum d’energia primària (CEP) a escales 
regionals a partir del consum estatal (que s’obté a partir dels 
balanços energètics proveïts per l’Eurostat). El CEP es 
concentra sobretot a la plana de Barcelona però també de 
manera molt important a la plana del Vallès, així com també 
s’expandeix per l’eix del Llobregat. Al mateix temps, es pot 
observar com del 2012 al 2018 hi ha hagut una lleugera 
disminució general dels valors de CEP (gràfic 3).  
 
Des de l’any 2012 el consum d’energia primària ha tendit a 
baixar a la RMB (gràfic 3). Tot i que la davallada en CEP va 
arribar a ser del 15 % l’any 2017 respecte a l’any inicial de la 
sèrie, el 2018 va augmentar de nou un 8%, trencant així la 
tendència a la moderació del consum total d’energia. A partir 
d’aquestes dades de CEP, es poden estimar els valors de CO2 
segons les fonts d’origen de l’energia que es consumeix a la 
RMB. Els combustibles fòssils continuen representant 
pràcticament el 80% del consum total d’energia primària, una 
proporció que ha experimentat poques variacions. El segon 
grup quant a fonts d’energia són les energies renovables, que 
tanmateix són minoritàries i oscil·len entre el 10 i el 12% del 
consum total d’energia primària, seguit poc per darrere per 
l’energia nuclear, que té certa tendència a la baixa i passa del 
9,8% de contribució el 2012 al 8,6% el 2018.  
 
Dins de les energies renovables no s’observen canvis 
substancials al llarg del període analitzat, de manera que el 
repte per a una veritable transició ecològica continua sent 
molt important. 
 

Gràfic 3. Evolució del consum d’energia primària (CEP) a la RMB, 
fonts d’origen i emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
associades (CO2). 2012-2018 
 

 
Font: LET a partir de les dades del balanç d’energia estatal (Eurostat, 2019) 
i els factors d’emissió de l’Observatori Català del Canvi Climàtic. 

 
Amb tot, doncs, les emissions directes de CO2 associades a 
aquest consum d’energia, calculades a partir dels criteris de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, oscil·len entre 18.200 i 
21.700 milers de tones al llarg del període 2012-2018, sense 
que s’observi una tendència sostinguda a la baixa. 
 
1.10. Contaminació atmosfèrica 
Les dades de contaminants atmosfèrics (NO2, PM2,5, O3) a la 
metròpolis de Barcelona obtingudes per satèl·lit (Sentinel-5) 
es basen en mitjanes anuals d’observacions, cosa que ofereix 
una informació complementària als models que interpolen 
dades de mostreig. Això permet donar una imatge de la 
distribució dels contaminants a tota la RMB. Per exemple,  
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aquestes dades satel·litàries permeten observar l’efecte de 
l’aturada de l’activitat econòmica per la crisi sanitària de la 
Covid-19. 
 
El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas que provoca malalties 
respiratòries, pluja àcida i boira fotoquímica. A més, és 
precursor de PM2,5 i O3. Es produeix en combustió als motors, 
centrals tèrmiques i escalfadors de gas butà. La concentració 
acostuma a ser més alta als mesos freds. La disminució dels 
vehicles dièsel i millores tecnològiques en centrals i fàbriques 
han reduït les concentracions de NO2 els últims anys (figura 7, 
a dalt). 
 
La matèria particulada en suspensió menor a 2,5 micròmetres 
(PM2,5) suposa un risc perquè té una gran capacitat de 
penetració a les vies respiratòries. A diferència de les 
partícules més grans PM10, que són fruit de fonts naturals 
com la sorra, les PM2,5 provenen principalment dels vehicles 
dièsel.  
 
La tendència els últims anys ha estat de lleugera baixada de 
PM2,5 per efecte de les noves normatives per als vehicles 
(figura 7, al mig). 
 
Finalment, l’ozó troposfèric (O3) és un gas que a nivell de 
superfície causa problemes respiratoris. És un contaminant 
secundari, que es crea per interacció d’altres contaminants 
precursors amb la llum solar, i per això se n’observa un 
augment als mesos càlids. No és tan abundant als grans nuclis 
de població com els de l’AMB, ja que els precursors que 
provenen d’aquests llocs s’han de combinar amb altres 
elements, els quals es difonen a fora d’aquest territori i, per 
tant, és allà on es produeix principalment l’O3 (figura 7 a 
baix). 
 
 

Figura 7. Concentració mitjana anual de NO2, PM2,5 i O3 (μg/m
3
) a 

la regió metropolitana de Barcelona (RMB). Anys 2015 i 2018 

 
Font: LET a partir d’una reanàlisi del model ENSEMBLE amb dades del 
satèl·lit Sentinel-5 - Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). 
 

2. Conclusions 
En aquest article s’ha fet una avaluació de les principals 
dinàmiques socioecològiques recents ocorregudes a l’àrea 
(AMB) i la regió (RMB) metropolitanes de Barcelona,  
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mitjançant una selecció de deu indicadors socioambientals 
elaborats pel LET a partir de diverses fonts, cosa que permet 
comprendre la interdependència entre l’espai construït i 
l’espai obert per a la correcta gestió i planejament del 
sistema metropolità de Barcelona. Tot seguit, es resumeixen 
els resultats obtinguts de l’aplicació d’aquests indicadors. 
 
Els resultats posen de manifest diversos factors de canvi que 
impacten directament o indirectament sobre el 
funcionament del territori metropolità i sobre la seva 
capacitat d’integrar biodiversitat i de proveir béns i serveis 
ecosistèmics: el canvi climàtic i el canvi en les cobertes i els 
usos del sòl.  
 
El canvi climàtic al territori metropolità es caracteritza per 
l’aparició d’una anomalia sostinguda al llarg del temps. En els 
darrers anys hi ha un efecte sostingut d’anomalia en la 
temperatura, la qual des del 2014 ha estat almenys d’1 °C per 
sobre de la mitjana del període 1961-1990. En l’anomalia de 
la precipitació s’observa que la variabilitat any rere any és 
molt més alta que en la temperatura. Malgrat ser un 
fenomen global, les repercussions locals del canvi climàtic 
són evidents. Els últims cinc anys l’anomalia tèrmica ha estat 
particularment superior a la mitjana en el cas de la ciutat de 
Barcelona, la qual cosa ha agreujat l’efecte illa de calor. 
 
Pel que fa als usos i les cobertes del sòl, és evident que el 
territori metropolità ha sofert un canvi espectacular en el 
darrer mig segle, motivat principalment per la urbanització. 
Com és conegut, l’expansió urbana a la metròpolis ha produït 
una important fragmentació del territori i la consegüent 
pèrdua de funcionalitat ecològica del paisatge. Però encara 
més important en termes de superfície ha estat 
l’abandonament de l’activitat agrària, fet que ha suposat una 
reducció constant en la superfície agrícola que ha caigut un 
25% a l’AMB i un 18% a la RMB (entre el 1987 i el 2017), 

reduint progressivament la sobirania alimentària de la 
metròpolis, aspecte especialment rellevant per tancar els 
cicles metabòlics del sistema urbà.   
D’altra banda, aquest canvi en les cobertes i els usos del sòl 
és també conseqüència del canvi socioeconòmic que va 
provocar l’èxode rural i la desaparició dels usos tradicionals. 
Això va comportar la proliferació del bosc en detriment del 
mosaic agroforestal i la pràctica desaparició de la pastura 
que, unides a una pràctica desaparició de la gestió forestal, 
han afavorit (juntament amb altres factors com el canvi 
climàtic i l’ús lúdic creixent dels espais naturals) un estat de 
les masses forestals procliu als grans incendis a la metròpolis 
de Barcelona. En els darrers 30 anys i escaig s’han cremat 
unes 32.000 ha a la RMB. La recurrència d’incendis en 
algunes zones suposa una dificultat afegida als ecosistemes a 
l’hora de recuperar-se, la qual cosa produeix paisatges 
degradats amb poca resiliència davant de pertorbacions.  
 
Des del 1956, primer any en què es tenen dades històriques 
de les cobertes del sòl a la metròpolis de Barcelona, la 
caiguda en la connectivitat ecològica del paisatge ha estat 
contínua, i ha afectat la biodiversitat i els serveis ecosistèmics 
que aquesta aporta a la societat. La pèrdua de paisatges 
culturals, expressada en mosaics agroforestals amb una 
economia circular integrada, que també incloïa la ramaderia, 
ha disminuït la funcionalitat dels espais oberts i la seva 
relació amb els espais urbans, fent que el sistema 
metropolità sigui cada cop menys resilient i depengui més 
dels inputs externs (energia, materials), i augmentant la seva 
petjada ecològica.  
 
L’augment de les cobertes forestals ens ha portat a un nou 
paradigma que emergeix amb força davant l’emergència 
climàtica actual: la vegetació i la societat competeixen cada 
cop més per l’aigua. S’estima que, segons el municipi, entre 
un 20 i un 80% de la precipitació a l’AMB és utilitzada 
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directament per part de la vegetació. La infraestructura verda 
(boscos, conreus i parcs) consumeix més de la meitat dels 
fluxos hídrics a l’AMB. Canvis d’usos del sòl poden alterar la 
distribució de l’aigua interna disponible i, per tant, també les 
dependències d’abastament, aspecte rellevant en escenaris 
de canvi climàtic. El volum total d’abastament ha disminuït 
en un 23% al llarg del període analitzat (2002-20018), fet que 
és una tendència positiva. Dades satel·litàries han permès 
avaluar l’estat i l’abundància de la vegetació (NDVI) a la 
metròpolis de Barcelona, la qual cosa es relaciona amb la 
disponibilitat d’aigua i l’adaptació al canvi climàtic. Anys amb 
més pluviometria, com els darrers dos anys (2018 i 2019), 
presenten valors d’NDVI per sobre de la sèrie (2001-2019).  
 
Pel que fa a la biodiversitat, la tendència és cap a una 
disminució i homogeneïtzació d’aquesta com a conseqüència 
dels canvis d’usos i cobertes, però també de la pressió 
creixent sobre els sistemes naturals. A la RMB s’observa que, 
entre el 2005 i el 2015, s’ha produït una progressiva 
disminució en l’abundància de papallones (principalment 
d’espais oberts) i d’ocells (sobretot dels associats a espais 
agrícoles). Aquest fet es relaciona amb la pèrdua de 
superfície agroforestal i connectivitat ecològica a la 
metròpolis de Barcelona. Les dades són preocupants ja que, 
si aquesta tendència de reducció de les poblacions continua, 
inevitablement afectarà la riquesa i diversitat d’espècies i els 
serveis ecosistèmics (de provisió, de suport, de regulació i 
culturals) que aporten a la societat, incloent-hi el benestar i la 
salut de la població. Cal remarcar, en el context actual de crisi 
sanitària, que la biodiversitat s’associa al benestar i la salut 
de la població, i a la prevenció de pandèmies, com la de la 
Covid-19. 
 
Tanmateix, els esforços de millora en la infraestructura verda 
i blava del territori esmerçats els darrers decennis a la RMB  

han donat els seus fruits. La tendència (2007-2018) en l’estat 
ecològic dels rius ha estat cap a la millora, amb excepcions 
com ara la riera de Vallvidrera o al riu Llobregat, de la riera de 
Rubí fins a Sant Joan Despí. La contaminació química es 
concentra en cursos que passen per les zones més 
industrialitzades i poblades, sobretot a les conques del 
Llobregat i l’Anoia, o al Besòs, on es detecten metalls pesants 
i diversos compostos industrials que cal gestionar 
adequadament, per tal d’evitar fuites d’alt impacte ecològic 
com la darrera produïda en el Besòs (2019). 
 
Pel que fa als indicadors de processos antròpics, cal destacar 
que de l’any 2012 al 2018 hi ha hagut una disminució general 
dels valors de consum d’energia primària (CEP) a la 
metròpolis de Barcelona. Els combustibles fòssils continuen 
representant pràcticament el 80% del CEP, proporció que ha 
experimentat poques variacions. Les energies renovables són 
minoritàries i oscil·len entre el 10 i el 12% del CEP, seguides 
per l’energia nuclear. Les emissions directes de CO2 
associades al CEP oscil·len entre 18.200 i 21.700 milers de 
tones al llarg del període 2012-2018, sense que s’observi una 
tendència sostinguda a la baixa, de manera que el repte per a 
una transició socioecològica continua sent molt important. 
 
Les dades de contaminants atmosfèrics (NO2, PM2,5, O3) a la 
metròpolis de Barcelona obtingudes per satèl·lit ja mostren 
l’efecte de l’aturada de l’activitat econòmica deguda a la crisi 
sanitària per la Covid-19 en els primers mesos de l’any 2020. 
La disminució dels vehicles dièsel i les millores tecnològiques 
en centrals i fàbriques han reduït les concentracions de NO2 
els últims anys. També s’observa una lleugera baixada de 
PM2,5 per efecte de les noves normatives per als vehicles 
(2015-2018). No obstant això, el repte d’una mobilitat 
sostenible a la metròpolis de Barcelona és encara una 
assignatura pendent. 
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L’aplicació dels deu indicadors per avaluar les dinàmiques 
socioecològiques de la metròpolis de Barcelona posa en 
evidència la forta relació entre l’espai obert i l’espai construït, 
però també la necessitat d’afrontar cinc grans reptes a l’hora 
de comprendre i, per tant, gestionar el sistema urbà: i) xarxes 
multifuncionals: cal passar de ciutat a xarxa de ciutats (per 
exemple, importància de la infraestructura verda com a xarxa 
ecològica estructuradora del territori); sistemes complexos: 
cal passar d’ecologia urbana a sistema metropolità (per 
exemple, importància de l’agricultura periurbana com a nexe 
aigua-energia-aliments-societat); iii) sistemes dissipatius: cal 
passar de metabolisme urbà a anàlisi socioecològica 
integrada (per exemple, model metabòlic-territorial: cicles 
d’energia - usos del sòl, emissions); iv) anàlisi multiescalar: cal 
passar d’escala urbana a escala metropolitana (per exemple, 
gestió de recursos: cicle de l’aigua, paisatges agraris en 
mosaic); v) anàlisi multidimensional: cal passar de polítiques 
sectorials a polítiques transversals (planejament sistèmic: 
avaluació estratègica de plans i programes). 
 
Partint de la conceptualització de la contribució dels espais 
oberts al sistema metropolità, el LET està treballant en una 
Anàlisi socioecològica integrada (SIA), model que es 
caracteritza per una sèrie d’indicadors interrelacionats que 
avaluen quantitativament l’aportació de la infraestructura 
verda en la sostenibilitat de la metròpolis, considerant sis 
dimensions fonamentals: eficiència metabòlica (energia, 
aigua, residus), conservació de la biodiversitat, funcionament 
del paisatge, canvi climàtic, serveis ecosistèmics (provisió, 
suport, regulació) i cohesió social. L’objecte del SIA és 
assessorar en les polítiques públiques, tenint en compte els 
cinc grans reptes per entendre i gestionar adequadament el 
territori com a sistema. Actualment el SIA s’està aplicant en 
l’avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

D’aquesta manera, el LET afronta el repte d’una transició 
socioecològica a la metròpolis de Barcelona, introduint en el 
planejament territorial el nou paradigma esmentat en la 
introducció d’aquest article: la necessitat d’una 
infraestructura verda funcional que permeti proveir d’un 
seguit de serveis ecosistèmics essencials dels quals en depèn 
tant la qualitat de vida dels habitants de la ciutat com la 
possibilitat de desenvolupar una economia més circular i 
sostenible que el model econòmic actual, tot mitigant el 
canvi global i adaptant-s’hi.  
 
El LET, doncs, preveu aconseguir els següents impactes en 
l’avaluació socioecològica de la metròpolis de Barcelona: i) 
reforçar els criteris i mètodes per al tractament del territori 
com a sistema socioecològic; ii) completar les bases de dades 
i el coneixement sobre variables territorials significatives; iii) 
elaborar un sistema de suport a la planificació i gestió de la 
metròpolis; iv) col·laborar en el disseny de polítiques i 
governança metropolitana, i v) facilitar la transferència 
d’informació ecològica i territorial a la ciutadania. 
 
Aquest canvi de paradigma és imprescindible perquè les 
ciutats puguin desplegar els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de les Nacions Unides, però requereix nous 
criteris i mètodes innovadors per al planejament de les 
ciutats en relació amb les seves metròpolis, a més de 
voluntat política.  
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Les grans urbs depenen de l’entrada i el tràfec diari de grans 
quantitats d’aliments, aigua, energia i altres materials. 
També d’una complexa gestió dels seus residus. Tot això 
requereix una mobilitat massiva. Aquests factors, 
imprescindibles per al funcionament dels grans nuclis 
urbans, es veuran compromesos fruit del canvi climàtic en 
curs en un context de crisi sistèmica més global. Això fa 
inviables les grans ciutats com Barcelona i imprescindibles 
les polítiques de ruralització social i econòmica. 
 
 
1. Ecodependències urbanes 
El segle XX va conèixer un desplegament de la metròpoli 
sense precedents en la història. Un creixement que va 
continuar en les primeres dècades del segle XXI

8. En el cas de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, això es concreta en el fet 
que hi habiten 3,3 milions de persones, gairebé el 50% de la 
població de Catalunya. En el seu creixement, la ciutat ha 
engolit els espais que havien estat fruit d’un diàleg de segles 
entre els éssers humans i la naturalesa, esborrant la memòria 
que s’emmagatzemava al territori i trencant els vincles que 
lligaven la ciutat històrica al territori, que ja s’havien vist 
fortament alterats amb la ciutat industrial del segle XIX. A 
més, aquest desplegament de la ciutat ha estat difús, sense 
fronteres definides, al contrari de la ciutat agrària o fins i tot 
la industrial. Aquest espai que ha destruït ecosistemes i 
teixits socials és ara mateix el principal nínxol de reproducció 
del capital9. Per tant, representa un element central del 
sosteniment del nostre sistema socioeconòmic. 
 

                                                           
8. Una imatge gràfica d’aquest creixement en el cas de Barcelona es 

pot trobar en aquesta pàgina: 

http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/cartahistorica/. 

9. Generen més del 80% del PIB mundial (Banc Mundial, 2020). 
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Hi ha diferents factors que han impulsat aquest creixement, 
però només un que l’ha fet possible: l’ambiental. Perquè les 
ciutats s’hagin convertit en megalòpolis ha estat 
imprescindible que hagin pogut rebre ingents quantitats 
d’energia (electricitat, combustibles fòssils) i materials 
(aliments, aigua, béns de tot tipus). També que hagin tingut 
la capacitat de desfer-se de les ingents quantitats de residus 
que generen10. 
 
Aquesta entrada i sortida de materials i energia ha hagut de 
complir tres requisits importants: ser ràpida, provenir de 
llargues distàncies i permetre mobilitzar grans masses. A més, 
la mobilitat de materials i energia no és només necessària 
entre la ciutat i el seu espai exterior, sinó també dins la 
mateixa ciutat, ja que les seves dimensions han obligat a 
reproduir els mateixos patrons de relació metabòlica amb 
l’exterior, a l’interior. Per això, el desplegament urbà està 
íntimament lligat al de les vies d’alta capacitat (autopistes, 
autovies)11, els grans aeroports i superports, les xarxes de 
canalització d’aigua, les autopistes elèctriques, els oleoductes 
i gasoductes o les xarxes de fibra òptica. També a la mobilitat 
motoritzada: cotxes, camions, vaixells i avions, 
fonamentalment. 
L’enfocament des del qual s’aborda aquest treball és el de les 
dependències energètiques i materials de les ciutats i com 

                                                           
10. Al segle XXI, les ciutats consumeixen el 78% de l’energia mundial 

i més del 75% dels recursos naturals, i generen el 60% dels GEI i el 

70% dels residus (UN-Habitat, 2012; Gardner, 2016). Demanen 

6 milions de tones de materials de construcció a l’any, i generen 

2,6 milions de tones de residus i 200 milions de quilolitres 

d’efluents (Pengue, 2017). La diferència es queda en forma de nous 

edificis i abocadors. 

11. La xarxa de ferrocarrils al començament del segle XX “tan sols” 

comprenia els EUA, Europa, l’Índia, el Japó, l’Argentina, Mèxic i poc 

més, mentre que la xarxa de carreteres al principi del segle XXI 

inclou tot el planeta amb una gran capil·laritat i densitat. 

això es veurà afectat per la crisi sistèmica, de la qual el canvi 
climàtic és una de les expressions més importants. 
 
2. Crisi sistèmica 
El canvi climàtic no és una cosa que afectarà les generacions 
futures, sinó que està succeint i s’anirà agreujant (fins i tot en 
el millor dels escenaris possibles) en les pròximes dècades. La 
inèrcia que el sistema Terra ha pres ja és imparable, encara 
que deixéssim d’emetre gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
Les incidències sobre la vida humana del canvi climàtic són 
múltiples. Una manera de veure-les és com l’escalfament 
global està reduint ja, i ho farà molt més en el futur, els fluxos 
materials i energètics que necessiten les ciutats per 
sobreviure. Per exemple, el canvi climàtic està disminuint la 
capacitat de produir aliments, una evapotranspiració més 
gran i, a la regió mediterrània, una disminució de les 
precipitacions. 
 
Els dos vectors fonamentals d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle són la combustió, fonamentalment 
d’hidrocarburs, i el model alimentari agroindustrial. Per això, 
reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle passa, 
inevitablement, per una retallada dràstica, molt dràstica, del 
consum energètic en general. Això afectarà altres elements 
centrals del metabolisme urbà, com són la mobilitat, l’energia 
i els materials disponibles. 
 
A més, aquesta reducció s’ha de fer de manera molt ràpida 
(UNEP, 2019) per limitar la probabilitat que s’activin tota una 
sèrie de bucles de realimentació positiva. Si això passa, el 
conjunt del sistema Terra agafarà les regnes per fer que el 
clima evolucioni cap a un altre equilibri d’entre 4 ºC - 6 ºC 
superior i els éssers humans perdrem la capacitat de poder 
frenar el procés. Aquest nou equilibri climàtic significaria que 
territoris amplis, entre els quals hi ha la conca mediterrània, 
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fossin pràcticament inhabitables per a l’ésser humà (Hansen 
et al., 2017). 
 
Però el canvi climàtic no és l’única crisi ambiental a què 
s’enfronta la humanitat en aquest moment. També estem 
vivint el final de la disponibilitat abundant i versàtil d’energia, 
aquesta que ens proporcionen els combustibles fòssils, i de 
molts elements. A això s’afegeix una pèrdua de biodiversitat 
massiva o, dit d’una altra manera, una disfunció dels 
ecosistemes de què depenen les ciutats (garantir l’aigua neta, 
purificar l’aire, sostenir la fertilitat del sòl, etc.) (Fernández 
Durán i González Reyes, 2018). 
 
Davant aquest desafiament majúscul, no es pot esperar que 
els desenvolupaments tecnològics puguin permetre esquivar 
la crisi sistèmica (Fernández Durán i González Reyes, 2018). 
D’aquesta manera, les grans urbs com Barcelona aniran 
deixant de tenir disponibles els subministraments dels quals 
depenen fruit del canvi climàtic i de la resta de crisis 
ambientals contemporànies. Això les farà inviables a mitjà 
termini. 
 
A més, l’emergència multidimensional ja s’està produint: 
simplement en els primers quatre mesos del 2020 hem vist 
incendis sense precedent a Austràlia —al darrere hi ha el 
canvi climàtic—, una tempesta excepcional (Gloria) al Llevant 
(el canvi climàtic una altra vegada), una pandèmia que ha 
parat mig món (una de les seves causes ha estat la disrupció 
ecosistèmica) i una crisi econòmica de les que només es 
donen una vegada cada segle en el capitalisme, i l’última va 
ser fa només dotze anys (amb la crisi energètica com un dels 
seus motors). Per això, no es poden postergar les mesures 
d’adaptació i de mitigació: s’han d’implementar de manera 
massiva (i precipitada) ara. 
 
 

3. Mobilitat 
L’àrea metropolitana de Barcelona inclou 3.300 km², i hi 
habiten 3,3 milions de persones. És un espai en el qual, com 
en totes les urbs modernes, s’han separat les diferents 
funcions urbanes (habitar, treballar, recrear-se), creant espais 
monofuncionals per a cadascuna d’aquestes. Això implica 
que la mobilitat dins la ciutat ha de ser molt alta. Aquest 
problema no és conjuntural, sinó estructural, del mateix 
disseny i mida de l’espai. 
 
Per això (entre altres factors), malgrat l’extensa xarxa de 
transport públic, el nombre de turismes a la província de 
Barcelona arriba gairebé als 2,5 milions, i cal sumar-hi més de 
800.000 motos i motocicletes. I com que no només cal 
transportar persones a llargues distàncies diàriament, 
circulen també gairebé 500.000 camions i furgonetes 
(IDESCAT, 2020). El corol·lari és que, a Barcelona, el transport 
urbà és el sector que més contribueix al total d’emissions. 
 
Gràfic 1. Emissions de CO2eq per sectors a Barcelona 

 

Font: Ajuntament de Barcelona (2020) 
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Dues de les propostes més repetides per lluitar contra 
l’emergència climàtica (però també energètica) són la 
reducció de la mobilitat i la realització d’aquesta amb 
transport sostenible (amb transport públic, amb bicicleta, a 
peu, etc.). En realitat, quan veiem les xifres de persones i 
mercaderies, les distàncies per recórrer i la velocitat a què és 
necessari fer-ho perquè la ciutat continuï sent competitiva, es 
fa molt difícil pensar que això sigui possible. El transport 
privat massiu no és un accident de les metròpolis, sinó el que 
permet que existeixin. No és substituïble. 
 
Davant això, s’advoca per un transport privat electrificat. Per 
fer real el cotxe elèctric massiu seria necessari augmentar la 
potència renovable12 de la xarxa elèctrica —que a més 
s’hauria de reestructurar per suportar un subministrament 
discontinu i descentralitzat— i dels punts de connexió a la 
xarxa —que haurien de ser més abundants que les 
gasolineres, ja que l’autonomia dels vehicles elèctrics és 
menor—; disposar de grans sistemes d’emmagatzematge 
d’electricitat, cosa que té forts desafiaments tecnològics 
irresolts, i la conversió d’un immens parc automobilístic amb 
motors d’explosió a motors elèctrics partint gairebé de 
zero13. A més, en un escenari de màxims, a causa de les 
limitades reserves de liti, níquel o platí, el nombre de vehicles 
elèctrics serà notablement menor que el parc automobilístic 
actual. I, per si fos poc, des del punt de vista del valor mineral 
dels recursos que s’han fet servir per construir-lo, un vehicle 
elèctric requereix 2,2 vegades més recursos que el de 
combustió (Almazán, 2018; Fernández Durán y González 
Reyes, 2018; Prieto, 2019). 

                                                           
12. L’energia elèctrica de 24 milions de cotxes elèctrics suposaria 

entre un 20% i un 25% addicional al consum elèctric espanyol. Però 

la potència per instal·lar als punts de recàrrega estaria a prop de la 

duplicació de la potència actual instal·lada (Prieto, 2019). 

13. La despesa energètica mundial d’això ronda l’extracció anual de 

petroli (García-Olivares i col., 2018). 

Fins i tot encara que fos possible aquesta electrificació 
massiva del parc automobilístic (que no ho és), des del punt 
de vista climàtic encara seria imprescindible que es reduís 
molt, ja que el cotxe elèctric suposa, en tota la seva vida útil, 
únicament una reducció de les emissions de CO2 respecte al 
cotxe de gasolina d’entre un 17%  i un 30% (Ecologistas en 
Acción, 2020). 
 
Però a Barcelona hi ha un problema afegit amb la mobilitat. 
La seva economia s’estructura al voltant dels serveis: un 
70,4% del VAB provincial el 2010 (González et al., 2015). Dins 
aquests serveis, destaca el turisme. L’empremta de carboni 
dels més de 16,5 milions de turistes internacionals anuals a 
Barcelona és molt alta: 9,6 MtCO2eq/any, bastant més que la 
ciutat sencera (figura 1). El 78% arriben amb avió, que és, 
amb diferència, el principal responsable d’aquesta empremta 
ecològica (Rico et al., 2019). El problema ja no és només la 
imprescindible mobilitat interna i de subministraments, sinó 
que la seva economia depèn d’un sector ancorat també a 
aquesta hipermobilitat. 
 
4. Aliments i aigua 
Amb un augment de la temperatura de 2 ºC, es produirà una 
disminució neta en la productivitat de les collites (Peñuelas et 
al., 2017) i de la qualitat nutricional dels aliments (Högy i 
Fangmeier, 2013). I això sense incloure el menor accés a 
aigua; ni la intrusió salina als aqüífers costaners; ni l’augment 
de l’erosió, fruit de més temporades seques seguides 
d’inundacions; ni el nombre més gran d’incendis, ni que el 
canvi climàtic està sent molt ràpid, la qual cosa impedeix que 
les collites s’adaptin a les noves condicions14. Això posa en 
dubte la capacitat d’alimentar la població. 

                                                           
14. Elliott et al. (2014) prediuen que la pèrdua d’entre 400 i 

2.600 cal/pers. com a conseqüència de l’escalfament global (8% - 

43% dels nivells actuals) es pot convertir en una pèrdua d’entre 600 
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Però el problema urbà és més greu, perquè les ciutats no 
produeixen el menjar que consumeixen. El 2013, es van 
consumir 1,1 milions de tones d’aliments comercialitzats a 
través de Mercabarna. Aquesta xifra va en augment, com 
també creix la distància del seu origen. En el cas de les fruites 
(el segon producte en tones, molt a prop del primer), més 
d’un terç ha de recórrer una distància més gran de 2.000 km 
per arribar a Barcelona (Cotarelo, 2015). 
 
Taula 1. Aliments comercialitzats a través de Mercabarna el 2013 
en tones 

 Carn 
Peix i 

marisc 
fresc 

Peix i 
marisc 

congelat 

Verdures 
i altres 

Fruites Total 

Aliments 21.519 61.471 11.792 526.096 516.128 1.137.006 

Font: Cotarelo (2015) 

 
En tot cas, una part important de l’aliment es podria 
produir en el si de les ciutats, com de fet ja passa a 
l’Havana, Detroit o Rosario15. Tanmateix, sense el concurs 
massiu del petroli, aquest canvi serà difícil: requerirà tirar 
illes senceres, trencar l’asfalt, descontaminar el sòl o portar 
aigua. A més, aliments com els cereals, que necessiten 
grans extensions, necessàriament s’hauran de conrear fora 
de les ciutats. No és un canvi ni de bon tros senzill. 
Probablement no sigui possible. 
 
Pel que fa a l’aigua, el 2013 a Barcelona se’n consumien 64 
hm3 a l’any en l’entorn domèstic, 26 hm3 als sectors industrial 
i comercial i 5 hm3 al sector públic (Cotarelo, 2015). Però les 
aportacions en règim natural que proveeixen Barcelona es 

                                                                                                               
i 2.900 cal/pers. si s’incorpora la pèrdua de zones regables com a 

conseqüència del canvi climàtic. 

15. A l’Havana, l’agricultura urbana proporciona entorn del 70% 

dels aliments. Detroit produeix prop del 15% dels aliments que 

consumeix dins la ciutat, i el 50% si se sumen els espais periurbans 

(Fernández Casadevante i Morán, 2015). 

van reduir pràcticament un 20% durant el període 1996-2005 
respecte al període 1940-1995 (Ecologistas en Acción, 2016), 
i la tendència ha continuat (gràfic 2). El canvi climàtic està al 
darrere d’aquest procés, que continuarà a l’alça 
inevitablement. 
 
Gràfic 2. Recursos hídrics disponibles a l’àrea metropolitana de 
Barcelona en milers de m3 

 
Font: AMB (2020) 

 
Indubtablement, és possible retallar els consums mitjançant 
la reducció de pèrdues (que són importants) i canvis de vida. 
Però, sent la de les llars la utilització clarament majoritària, 
en un escenari d’increment de les temperatures no hi ha un 
marge excessiu de maniobra. A més, probablement l’aigua 
tindrà una forta tensió en els seus usos, per començar 
l’agrícola, que requerirà quantitats creixents en un escenari 
de cada vegada més estrès hídric. En conclusió, l’aigua és un 
altre element determinant del metabolisme urbà cada 
vegada més compromès. 
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5. Energia 
Des del 2018, Barcelona Energia gestiona 41 instal·lacions 
fotovoltaiques instal·lades en edificis municipals, la 
incineradora de Sant Adrià de Besòs i la planta de biogàs del 
Garraf. En total, aquestes plantes envien a la xarxa l’1,3% del 
consum de la ciutat (càlculs propis a partir de les dades de 
l’Ajuntament de Barcelona, 2020b). Cotarelo (2015) ofereix 
una mirada més integral del metabolisme energètic de 
Barcelona (figura 1). La conclusió clara és l’enorme 
dependència energètica de l’exterior. 
 
Figura 1. Metabolisme energètic de Barcelona el 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Cotarelo (2015) 
Nota: Per al càlcul de les entrades d’hidrocarburs només s’han tingut en 
compte les que ha utilitzat el Port de Barcelona. El càlcul de les sortides 
s’ha fet a partir d’aquesta dada. 

 
I la qüestió no és només la forta dependència de l’exterior, 
sinó que aquests fluxos energètics (els alimentaris inclosos) 
provenen de fonts que es troben a milers de quilòmetres de 
distància de la ciutat (figura 2). 
 
Per això, no és estrany que els recursos de caràcter energètic 
siguin els majoritaris entre les mercaderies que entren al port 
de Barcelona, encara que molts d’ells no són per al consum 

intern (el consum intern dona compte del 22% de les 
importacions energètiques) (Cotarelo, 2015). 
 
Figura 2. Procedència dels fluxos energètics d’entrada a Barcelona 

Font: Cotarelo (2015) 

 
Considerar que aquest nivell tan alt de dependència 
energètica externa es pot cobrir simplement fent una aposta 
per les renovables i el transport sostenible no és gaire 
realista. Menys encara en els terminis tan reduïts disponibles. 
Un metabolisme energètic sostenible de Barcelona passa, 
ineludiblement, per una forta reducció del consum energètic 
que, al seu torn, requereix un decreixement urbà. 
 
Les energies renovables (la biomassa inclosa) no són 
suficients per mantenir els nivells de consum actuals i, amb 
les tecnologies de què ara disposem, amb prou feines 
arribaríem a assolir la meitat del consum mundial en un 
escenari de màxims (Fernández Durán i González Reyes, 
2018). Aquestes limitacions provenen de tres factors: el 
caràcter poc concentrat de les renovables; el fet que, davant 
els combustibles fòssils que s’utilitzen en forma d’energia 
emmagatzemada, les renovables són fluxos, i que l’energia 
neta que proporcionen moltes d’aquestes és baixa. No són 
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problemes tècnics el que limita les renovables, sinó físics. I 
amb la física no es negocia. 
 
A això cal afegir que les renovables, en el seu format 
industrial i hipertecnològic, són una extensió dels 
combustibles fòssils més que fonts energètiques autònomes. 
Totes requereixen la mineria i el processament de multitud 
de compostos que es duu a terme gràcies als fòssils. També 
maquinària pesada que només pot moure’s amb 
combustibles fòssils. 
 
Les renovables s’utilitzen avui dia fonamentalment per 
produir electricitat, tanmateix, l’electricitat no serveix per a 
tot. Al voltant del 75% del consum energètic espanyol no és 
elèctric. En concret, l’electricitat no és bona per moure 
camions, tractors o excavadores que requereixen autonomia 
de moviment, ja que les bateries pesen molt. Un altre sector 
amb forta dependència dels fòssils és el petroquímic. Per 
acabar-ho d’adobar, aquests dos sectors són determinants en 
l’economia catalana. 
 
El problema del cost energètic de la transició no és menor. 
Substituir el 2% de la potència instal·lada fòssil a l’any per 
energies renovables (suposant una taxa de retorn energètic 
de 10:1, que és probablement més alta de la que realment 
tenen les renovables, i un temps de vida de 40 anys) 
requereix una inversió energètica de quatre vegades la 
potència que es vol instal·lar, ja que la naturalesa no avança 
el crèdit energètic (no és possible fabricar un aerogenerador 
amb l’energia del demà). Això implica que, en realitat, el 
descens de potència disponible no serà del 2%, sinó del 8%. 
D’aquesta manera, invertir en una transició energètica 
significa reduir l’energia disponible a curt termini de forma  

més ràpida que si no es fes l’aposta per un nou model 
energètic. Només després de set anys (més d’una legislatura) 
la inversió energètica començarà a ser menor que la caiguda 
de recursos fòssils. I, com més quantitat d’energia renovable 
es vulgui instal·lar de cop, més gran haurà de ser la inversió 
energètica, la caiguda de l’energia total disponible i el temps 
a partir del qual la inversió es compensarà (Murphy, 2013). 
 
Un altre factor que s’ha de considerar és el temps, ja que els 
terminis requerits per construir les noves infraestructures 
s’endinsen en les corbes de caiguda de la disponibilitat de 
combustibles fòssils (els màxims de disponibilitat dels que no 
s’han aconseguit ja arribaran en els propers anys, lustres a tot 
estirar) i, per tant, dificulten enormement la transició 
energètica ordenada. En el capitalisme fosilista, els nous 
sistemes de producció energètica s’han instal·lat en 50-75 
anys (Podobnik, 2006; Smil, 2017). I en tots els casos no es va 
fer una substitució de fonts, sinó una addició i, a més, no es 
va reduir el consum d’energia, sinó que va augmentar. 
 
I per si tot això fos poc, diversos elements centrals per al 
desenvolupament de les renovables d’alta tecnologia no 
estan disponibles en prou quantitats per desplegar-se de 
manera massiva (Capellán-Pérez et al., 2019). 
 
6. Materials 
L’anàlisi de la dependència material de Barcelona el farem a 
partir de les dades de Catalunya, que  
són les disponibles. A més, això resulta assenyat des d’una 
perspectiva de sostenibilitat: Barcelona s’hauria de proveir de 
la producció i extracció propera, que seria la que es fa a 
Catalunya. 
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Gràfic 3. Importacions internacionals (a) i de la resta d’Espanya (b) acumulat 1996-2010 en milions de tones de Catalunya. Saldo 
comercial físic de Catalunya (c) 

 
(a) Importacions internacionals b) Importacions de la resta d’Espanya 

 

 
 
(c) Saldo comercial físic de Catalunya 

 
 

 
Font: González et al. (2015) 

 
L’economia catalana funciona com una transformadora de 
productes importats en estadis primerencs de transformació, 
en manufactures. Importa cada vegada més insummes 
(combustibles, minerals, biomassa agrícola) per proveir les 
seves principals indústries (alimentària, automobilística, 
química), que al seu torn nodreixen el seu flux exportador  
(González et al., 2015). El saldo net físic és marcadament 

deficitari, amb 47 milions de tones en negatiu el 2016 
(IDESCAT, 2020) (gràfic 3). Dit d’una altra manera, una 
economia productiva basada en el consum massiu de 
combustibles fòssils, minerals i biomassa, però també 
centrada a promoure aquest consum massiu. Tot això està 
molt compromès fruit de la crisi sistèmica. 
 
La principal via d’entrada de tots aquests materials és el port 
de Barcelona, per on el 2018 en van arribar 35 milions de 
tones (sense incloure els queviures, la pesca ni el moviment 
local), 10 milions dels quals eren líquids petrolífers (IDESCAT, 
2020). 
 
Davant això, s’advoca per l’economia desmaterialitzada i les 
smart cities. La proposta s’articula al voltant d’un augment de 
l’eficiència gràcies a la transferència de dades possibilitada 
per internet. Però el seu caràcter immaterial i la seva 
condició ambiental innòcua són falsos. Per exemple, cada 
ordinador suposa extreure i processar 1.000 vegades el seu 
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pes en materials, amb el transport de productes que això 
implica i els impactes ecològics de la seva producció. Uns 
materials que, a més, són escassos. I la qüestió no són només 
els recursos en la fabricació, sinó els residus contaminants 
que es generen. D’altra banda, el funcionament del 
ciberespai i la societat de la imatge demanen una quantitat 
d’energia considerable: si se suma tot el cicle de vida dels 
aparells, les TIC impliquen el consum de més del 4% de tota 
l’energia (no només electricitat) del món (Turiel, 2018). Per 
últim i fonamental, no existeixen dades que sostinguin 
l’existència de la desmaterialització esmentada (Parrique et 
al., 2019). 
 
7. Residus 
El final del metabolisme urbà són els residus. I diem final 
perquè el metabolisme de les ciutats és marcadament lineal, 
no circular. 
 
Pel que fa als residus gasosos, les emissions de CO2 produïdes 
per la combustió de combustibles líquids a Barcelona 
ascendien a 3,14 milions de tones el 2013 (gràfic 3). Això 
corrobora que els nuclis urbans són nodes centrals 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i que aquesta 
situació és estructural, com sostenim. 
 
A això cal sumar els òxids de sofre, nitrogen i les partícules en 
suspensió (gràfic 3) responsables que Barcelona tingui una 
qualitat de l’aire pèssima: el 2018 l’àrea de Barcelona va 
superar un any més el valor límit anual de diòxid de nitrogen i 
de partícules en suspensió a diverses estacions (Ecologistas 
en Acción, 2019). 
 
El 2018, Barcelona va tractar 265 milions de metres cúbics 
d’aigües residuals (AMB, 2020), cosa que implica un consum 
només d’electricitat del 2% del consum total de la ciutat. En 
realitat, el consum d’energia de la xarxa d’aigua és més vast, 

ja que cal sumar-li el bombatge per a proveïment, la 
potabilització i el manteniment de les infraestructures. Pel 
que fa als residus sòlids, el 2018 se’n van produir, a l’àrea 
metropolitana, 1,6 milions de tones (459,5 kg per persona), 
dels quals només el 35,7% es van reciclar o compostar (AMB, 
2020), la qual cosa corrobora la linealitat del metabolisme 
urbà. 
 
Davant aquestes problemàtiques, cada vegada s’aposta més 
per l’economia circular. Però la veritable economia circular, la 
que aconsegueix taxes de reutilització dels elements de 
l’ordre del 99%, és la que aconsegueix la naturalesa. I, no ens 
enganyem, aquestes són les taxes necessàries en un món de 
recursos finits. Per aconseguir-ho, l’economia ha d’estar 
totalment integrada als ecosistemes. Només així és factible. 
Això requereix sistemes econòmics basats en l’energia solar, 
productes biològics, el no-ús de xenobiòtics, desplaçaments a 
curtes distàncies i metabolismes lents i petits (González 
Reyes, 2017). Tot això, impossible d’encaixar amb grans urbs. 
 
8. De la ciutat al camp 
La insostenibilitat estructural de les ciutats no vol dir que no 
siguin benvingudes totes les mesures que en limitin els 
impactes i n’augmentin la resiliència davant el canvi climàtic, 
sobretot perquè les afectacions de l’escalfament global 
recauen fonamentalment en les poblacions més desfavorides 
i és peremptori protegir-les. El que vol dir és que no ens fem 
falses expectatives que són factibles grans ciutats a mitjà 
termini. Les polítiques urbanes que cal dur a terme 
requereixen la reducció del consum energètic i la seva 
transició cap a un model renovable, però les polítiques 
esmentades probablement hagin de mirar més enllà de les 
ciutats. 
 
Les energies renovables han de ser veritablement renovables, 
és a dir, aquelles produïdes amb energia i materials 
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renovables. O, dit d’una altra manera, les que es basen en 
gran part en la biomassa i els minerals molt abundants. Fruit 
de la crisi ecosistèmica, això obliga a una bona gestió i elecció 
de les destinacions de la biomassa. Les mirades per fer això 
possible s’han de dirigir cap al món rural. 
 
També necessitem renovables per a moltes més coses que 
per produir electricitat. Per exemple, és necessari recuperar 
màquines que utilitzin l’energia mecànica de l’aigua o del 
vent per fer feina. Això implica descentralitzar els espais 
productius i portar-los als emplaçaments on les renovables 
poden donar les prestacions. 
 
Però les energies renovables no són només el vent, el sol o 
l’aigua. Les energies renovables són també les que ens 
proporcionen els nostres músculs i els d’altres animals. 
Pensem-nos com a màquines autoreparables (si els danys no 
són greus), que s’alimenten amb fonts 100% renovables i 
molt versàtils. Aquesta revitalització de la feina humana i 
animal implica tornar, entre altres coses, a poblar els camps 
per dur a terme les tasques agrícoles a mesura que comencin 
a escassejar les potents màquines que ara fan aquestes 
tasques. 
 
No hi ha substituts del petroli que puguin sostenir un tràfec a 
llargues distàncies en curts espais de temps de grans 
quantitats d’informació, béns i persones. Això obligarà a 
economies locals. Però les economies no només seran més 
locals, sinó que també seran fonamentalment agrícoles, ja 
que una societat industrial només es pot sostenir mitjançant 
combustibles fòssils. 
 
A més, descarbonitzar l’economia en els terminis que són 
necessaris perquè el canvi climàtic no es desboqui requereix 
fixar grans quantitats de CO2 de l’atmosfera a més de deixar 
d’utilitzar els combustibles fòssils. Això es pot fer mitjançant 

polítiques de renaturalització massiva d’àmplies regions i 
d’aposta decidida per l’agricultura ecològica. 
Energies renovables per produir feina, éssers humans i 
animals com a vectors energètics, fonts materials renovables, 
economies locals i agràries, renaturalització, etcètera; tot 
això fixa un objectiu central per a una transició ecosocial: 
articular un món rural viu i agroecològic. 
 
Aquest és un objectiu que no és petit ni senzill. Requereix un 
canvi de la visió del món rural: la seva revalorització a costa 
del món urbà. Per ajudar-hi, és necessària una inversió 
important (que s’hauria de sostreure probablement de 
l’àmbit urbà). Per exemple, en serveis públics (que són més 
cars que a les ciutats, ja que cada infraestructura atén un 
nombre menor de persones). També una legislació que 
promogui l’èxode rural. En l’àmbit municipal, per exemple, 
requalificant terrenys urbans a les ciutats en terrenys no 
urbanitzables. En l’àmbit estatal, derogant els tractats de 
lliure comerç firmats i posant en marxa normatives que 
prioritzin la producció local justa i sostenible. I per 
descomptat fent una reforma agrària que converteixi el 
latifundi en una gestió comunitària de la terra. 
 
En conclusió, necessitem parlar molt més del món rural que 
del món urbà, perquè és imperiosa la revitalització del primer 
i el desmuntatge del segon. 
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La precarietat energètica és un problema complex i 
multidimensional que no es pot tractar de manera aïllada 
sense fer una anàlisi global del model energètic i les seves 
conseqüències sobre les persones i el medi ambient. Així, 
cal empènyer el discurs més enllà de la capacitat de 
pagament de les llars i qüestionar-se regulacions, context 
polític, assumpcions socials i, sobretot, la visió mercantilista 
de l’energia. La precarietat energètica té forts impactes 
sobre la salut física i mental de les famílies, i incideix de 
manera diferencial durant la infància i l’adolescència. 
Igualment, l’actual model energètic impacta de manera 
diferencial sobre les dones a través de l’extractivisme, de la 
manca d’accés a serveis energètics per desenvolupar les 
tasques de cura i reproducció social i excloent-les del procés 
de presa de decisions. Així doncs, és imprescindible revisar 
aquest model des d’una perspectiva ecofeminista i criteris 
de justícia social que garanteixin un control públic i 
comunitari de l’energia que obeeixi a l’interès general, 
minimitzi els impactes sobre els territoris i consideri 
l’energia com un dret essencial per gaudir d’unes condicions 
de vida dignes. 
 
1. De la pobresa energètica a la precarietat energètica 
La Covid-19 ha tingut greus impactes sobre la nostra societat. 
Principalment, per les morts que ha ocasionat, però també ha 
posat en relleu la gestió precària d’alguns serveis essencials a 
les persones —l’exemple més clar serien la sanitat i les 
residències de la gent gran— i ha fet aflorar les desigualtats 
socials a causa de les mesures proposades per fer-hi front: el 
confinament i l’aturada parcial de l’economia.  
 
L’obligatorietat de quedar-se a casa ha aprofundit encara 
més la precària situació habitacional de gran part de la 
població, amb greus dificultats per satisfer lloguers o 
hipoteques, tancada en espais petits, amb males condicions 
d’il·luminació i ventilació o en situació de precarietat 
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energètica. En aquest article abordarem el concepte de 
precarietat energètica, un problema complex i 
multidimensional que durant l’última dècada ha adquirit 
rellevància en l’agenda pública i que fins ara ha estat difícil de 
definir, d’identificar i de mesurar.  
 
Podríem dir que hi ha un conjunt de factors que ens indiquen 
que una llar està en risc de trobar-se en una situació de 
vulnerabilitat energètica, entesa com la propensió 
d’experimentar una situació en què la llar no rep una 
quantitat adequada de serveis d’energia (Tirado, 2018 citant 
Bouzarovski i Petrova, 2015). La vulnerabilitat energètica és 
un concepte més ampli que el tradicionalment emprat de 
pobresa energètica, ja que la concep com a fenomen dinàmic 
(les llars poden entrar i sortir d’una situació de pobresa 
energètica depenent de factors interns i també conjunturals). 
 
A la taula 1 es recullen set factors que poden ajudar a 
determinar una situació de vulnerabilitat energètica. 
Identifiquem els que fins ara eren considerats dins la definició 
tradicional de pobresa energètica com a assequibilitat —
referit tant al preu de l’energia com als ingressos de la llar— i 
eficiència energètica, però també d’altres que descriuen 
altres aspectes de la precarietat energètica com ara la 
flexibilitat, les necessitats, les pràctiques o el mateix accés a 
serveis energètics. Cal ressaltar també la seguretat com a 
factor rellevant, lligat als riscos d’electrocució i incendi 
derivats de les connexions de subministraments irregulars o 
de l’ús de mètodes de fortuna per escalfar-se —ús 
d’espelmes o crema de diaris, fustes o palets—. 
 
Tot i oferir una visió més global de les situacions de 
vulnerabilitat energètica i integrar la perspectiva Nord-Sud en 
els diferents factors (com l’accés o l’accessibilitat), aquesta 
definició encara està massa basada en la llar com a unitat de 
mesura i quasi únic espai determinant de la manca de serveis 

energètics. Proposem, per ampliar la mirada i incloure les 
causes estructurals de la problemàtica, abordar-la des del 
concepte de precarietat energètica 
 
Taula 1. Factors que poden determinar una situació de pobresa  
energètica. Any 2015 

Factor Força motriu 

Accés Baixa disponibilitat de vectors energètics adequats per 
cobrir les necessitats de la llar. 

Assequibilitat Desproporció entre el cost de l’energia i els ingressos 
de la llar, inclosos el paper dels impostos i dels 
mecanismes d’assistència. Incapacitat d’invertir en la 
construcció d’infraestructures energètiques noves. 

Flexibilitat Incapacitat de canviar d’un mode de proveïment 
d’energia que sigui apropiat per a la necessitat de la 
llar. 

Eficiència 
energètica 

Pèrdua desproporcionada d’energia útil en la 
conversió d’energia a serveis d’energia a la llar. 

Necessitats Desajust entre els requeriments energètics de la llar i 
els serveis d’energia disponibles per raons socials, 
culturals, econòmiques o de salut. 

Contractes de 
pràctiques 

Dificultats en l’accés a programes de suport o formes 
eficients d’ús d’energia a la llar. 

Seguretat Existència d’un alt risc d’incendi o electrocució per la 
presència de subministraments irregulars o l’ús de 
mètodes de fortuna per escalfar-se. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Bouzarovski i Petrova (2015) 

 
Ens basem en dues qüestions per proposar el canvi de 
concepte. En primer lloc, hi ha un interès evident de les 
companyies subministradores d’instal·lar el concepte de 
pobresa o vulnerabilitat, que trasllada tot el focus de 
responsabilitat en la persona que “no pot pagar un servei que 
consumeix”, i, per tant, l’única actuació possible és la 
intervenció dels serveis socials per “assistir econòmicament 
les llars perquè puguin accedir al servei”. Aquesta manera de 
fer evita que el mateix “servei” sigui qüestionat. En segon 
lloc, el concepte de precarietat és molt més ampli i apel·la, 
també, a una responsabilitat política. De fet, “la precarietat 
energètica complementa els marcs de pobresa i de 
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vulnerabilitat energètica en ampliar els coneixements sobre 
la privació d’energia fora de casa i enllaçar-los amb les 
circumstàncies institucionals i polítiques que poden 
(mobilitzar) grups sociodemogràfics particulars per actuar 
sobre el tema” (Petrova, 2017: 3).  
 
Així, el concepte de precarietat energètica permet considerar 
tots els factors que hi intervenen com són preus abusius i 
opacitat en els costos de les factures, vulnerabilitat 
econòmica per atendre el pagament, mal estat de l’habitatge 
(humitats, fongs, etc.), mal estat i manteniment del cablejat i 
les canonades, manca de seguretat en el servei energètic 
(connexions punxades) i, fins i tot, qüestionar la producció 
primària d’energia (combustibles fòssils, contaminació, etc.) 
o el seu model de gestió i mercantilització.  
 
De fet, una de les qüestions més preocupants i que 
compliquen més la detecció i abordatge de la precarietat 
energètica —i les seves conseqüències sobre les famílies— és 
l’estigmatització i culpabilització de les llars que estan en 
aquesta situació. En aquest sentit, és important proposar l’ús 
de conceptes que no facin recaure la responsabilitat sobre les 
llars. Així, és aconsellable que parlem de famílies vulnerades 
en lloc de vulnerables, ja que així d’alguna manera 
reconeixem el rol de la societat i les polítiques públiques en 
aquesta situació. Sembla evident, però cal insistir sovint 
sobre el fet que no respon a una voluntat de les mateixes 
famílies trobar-se en aquesta situació, sinó que és el resultat 
de processos que les envolten com la precarització del 
mercat de treball, un augment de la desigualtat social i, en el 
cas concret que ens ocupa, la mercantilització i opacitat en la 
gestió de l’energia. Per tant, hauríem de complementar les 
solucions individuals i curtterministes (molt necessàries per 
fer front a les emergències familiars) com les transferències 
econòmiques puntuals cap a les llars amb millores pel que fa 

a regulacions i polítiques públiques que desencadenin canvis 
estructurals.  
 
2. Aclarint conceptes al voltant de la precarietat energètica 
A Barcelona, “els resultats de l’anàlisi de l’Enquesta de 
condicions de vida (ECV 2016) i de l’Enquesta de Salut Pública 
de Barcelona (ESPB 2016), totes dues de l’any 2016, indiquen 
que al voltant de 170.000 persones eren incapaços de 
mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en 
els mesos freds o tenien un endarreriment en el pagament 
dels rebuts de subministraments bàsics inclosos l’electricitat, 
el gas o l’aigua corrent. D’aquests, uns quants milers de 
persones van deixar, a més a més, de disposar d’alguna de les 
seves fonts habituals d’energia en algun moment, és a dir, 
van ser desconnectats de manera forçada o voluntària, a 
causa de dificultats econòmiques a la llar” (Tirado-Herrero, 
2018: 59). 
 
La dificultat de mesurar amb certa “exactitud” la precarietat 
energètica rau en diversos factors. D’una banda, a vegades el 
discurs de l’energia com a bé mercantilitzat fa que les 
famílies assumeixin que la incapacitat de pagament ha de 
tenir com a conseqüència viure amb fred i austeritat 
energètica (situacions de precarietat energètica que no es 
detecten). D’altra banda, les llars desenvolupen estratègies 
diferents per combatre les dificultats d’accés a serveis 
energètics: hi ha qui minimitza l’ús d’aquests serveis, i, per 
tant, percep casa seva com molt freda a l’hivern i molt 
calenta a l’estiu; hi ha qui s’endeuta amb les companyies per 
poder escalfar-se, cuinar o tenir llum; hi ha qui disminueix 
molt la despesa d’altres bens essencials com l’alimentació i, 
finalment, famílies que es veuen obligades a connectar-se 
irregularment, amb les conseqüències d’inseguretat i rebuig 
social que això comporta. 
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L’estigma i la culpabilització que acompanyen les llars en 
situació de precarietat energètica venen d’onades, d’una 
banda, per l’aporofòbia existent a la nostra societat, però 
també per alguns conceptes erronis fortament instal·lats. 
 
Per exemple, es tendeix a percebre la formació en estalvi 
energètic o hàbits energètics de les llars com una de les 
possibles mesures per fer front a situacions de precarietat 
energètica. Es traslladen conceptes perillosos com “si les 
famílies demanen ajudes han de posar de la seva part per a 
reduir al màxim el consum energètic”. La realitat és que, en 
general, les famílies en aquesta situació consumeixen per 
sota de les seves necessitats bàsiques, són perfectament 
conscients dels seus usos energètics i si “l’estalvi energètic” 
respongués a una demanda de sostenibilitat com se’ns fa 
creure, s’aplicaria amb la mateixa contundència a les famílies 
o indústries que, tot i tenir capacitat de pagament, sí que 
consumeixen en excés i caldria que reduïssin la seva despesa 
energètica. 
 
La figura 1, elaborada per l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona (IERMB), ens mostra la greu 
disparitat que hi ha en el consum elèctric per càpita del 
sector domèstic a la ciutat de Barcelona i ens indica on cal 
realment millorar els hàbits energètics i reduir el consum, ja 
no en relació amb la capacitat de pagament de les famílies, 
sinó amb una reflexió més profunda dels usos energètics en 
un context d’emergència climàtica. 
 
Un altre concepte erroni, molt estès i difícil de combatre, és 
el que fa referència a les famílies que es connecten de 
manera irregular a la xarxa elèctrica “perquè no volen pagar” 
i “prefereixen posar en risc les veïnes”. La realitat és ben 
diferent. Actualment la dificultat d’accedir a un habitatge 
digne és alta per la majoria de famílies, i és especialment 
preocupant el risc en llars encapçalades per dones 

(monomarentals o vivint soles), llars amb infants, persones 
migrades, en situació d’atur o treballadores del sector de les 
cures, entre d’altres. Disposar d’un habitatge és 
imprescindible per desenvolupar una vida digna i les famílies 
es veuen obligades a recórrer a l’ocupació per accedir a un 
sostre; en aquests casos, les empreses subministradores de 
gas o electricitat es neguen a instal·lar comptadors, de 
manera que per disposar de serveis energètics —de nou, 
imprescindibles per a una vida digna— es connecten a la 
xarxa de manera irregular. 
 
Figura 1. Consum elèctric per càpita del sector domèstic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: IERMB (Domene, Garcia-Sierra, 2017) 

 
En primer lloc, és important dimensionar correctament la 
problemàtica. Dades proporcionades pel diari Ara 
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corresponents a l’any 2018 afirmaven que, segons fonts 
d’Endesa, només l’1% del que la companyia considera “frau 
elèctric” prové de les famílies vulnerables. Els responsables 
més importants són, en realitat, alguns “grans clients”. 
 
Dos anys abans, el 2016, tal com alertaven els bombers de la 
UGT en un comunicat, hi havia hagut 4.497 incendis amb 29 
víctimes mortals; un increment del 18% respecte als darrers 
anys. Parlaven “d’infrahabitatges, de riscos elèctrics com a 
conseqüència d’instal·lacions defectuoses, de preses 
d’escomeses sense les proteccions adequades, de 
sobrecàrregues d’instal·lacions i electrocucions”. Aquell any 
hi va haver també un augment del 20% d’intoxicacions per 
CO2 com a conseqüència de la mala combustió de calderes o 
l’ús de mètodes de fortuna per escalfar el dinar o la llar. L’any 
2014, quatre nens i nenes i perdien la vida al Vendrell en un 
habitatge precari del qual havien estat desnonats per Bankia i 
havien ocupat posteriorment punxant-hi el subministrament 
de la llum.  
 
Una enquesta duta a terme per l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica (APE) a 160 llars amb els subministraments 
irregulars en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona 
indica que més del 60% de les famílies han intentat 
regularitzar el subministrament elèctric i no han pogut, i que 
prop del 14% ni tan sols ha pogut empadronar-se (quan és 
obligatori per llei fer-ho). 
 
De fet, a partir de les experiències traslladades per les 
afectades de l’APE (Angel, 2019), moltes persones que tenen 
els subministraments irregulars ho fan contra la seva 
voluntat, ja que l’empresa no els permet regularitzar el 
servei, i se senten avergonyides, culpables i fins i tot “lladres 
d’electricitat”.  Els testimonis traslladen sovint rebuig i 
criminalització per part de les famílies veïnes i de l’opinió 

pública en general i es tradueix en aïllament i en un impacte 
molt elevat en la salut mental de la família. 
 
Vista la situació en conjunt, potser val la pena reflexionar 
sobre la necessitat d’abandonar discursos criminalitzadors 
des del prejudici i perseverar en l’exigència de regularitzar 
comptadors a tots els habitatges per vetllar, sempre en 
primer lloc, per la seguretat física i emocional de les persones 
i garantir-ne els drets energètics. 
 
3. Els impactes de la precarietat energètica en la infància 
Una qüestió rellevant al voltant de la precarietat energètica, i 
a la qual s’ha dedicat poca atenció, és saber quins impactes 
diferencials té durant la infància i l’adolescència.  
 
A la ciutat de Barcelona el 15% de llars amb infants no es 
poden permetre mantenir l’habitatge a una A la ciutat de 
Barcelona temperatura adequada els mesos freds i un 13,4% 
ha patit endarreriments en el pagament de subministraments 
vinculats a l’habitatge. Tot i ser prou altes, aquestes dades 
són mitjanes que amaguen fortes desigualtats entre districtes 
i realitats com la de Nou Barris, on un 35% de llars no poden 
mantenir una temperatura adequada i prop del 29% pateix 
endarreriment en les factures. Les dades ens mostren, 
també, que la correlació entre aquests dos indicadors és més 
aviat baixa; és a dir, les famílies que tenen dificultats per 
assolir una temperatura adequada a l’habitatge no 
coincideixen, necessàriament, amb les que tenen factures 
pendents de pagar. 
 
Les dades es tornen encara més alarmants quan entrem a 
considerar col·lectius més estigmatitzats i invisibilitzats com 
són les famílies amb subministraments irregulars: a les 160 
famílies enquestades per l’APE hi havia almenys 145 menors.  
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Aquest menors viuen permanentment en una situació 
d’inseguretat i risc d’incendi o electrocució a causa de la 
negativa de les empreses subministradores d’instal·lar 
comptadors d’emergència en llars en situació d’ocupació 
 
Tot i l’evidència, tradicionalment el focus de la precarietat 
energètica no s’ha posat en la infància i adolescència i, per  
tant, hi ha poques dades al respecte i un dèficit de polítiques 
públiques específiques. Diversos estudis consultats i 
entrevistes fetes amb persones expertes i famílies afectades 
indiquen, però, que l’exposició a carències com la manca de 
serveis energètics dignes durant els primers anys de vida pot 
tenir impactes irreversibles en la salut física, cognitiva i social 
futura de les persones. 
 

Aquests impactes poden ser sobre la salut física, amb alta 
incidència d’asma, bronquitis i d’altres malalties de vies 
aèries recurrents i difícils de curar; també desnutrició a 
conseqüència de la mala alimentació que sovint pateixen les 
famílies que han de decidir si menjar bé o pagar factures.  
 
D’altres factors poden tenir greus efectes sobre la salut 
mental d’infants i joves com els relacionats amb una possible 
manca d’higiene corporal, estigma, aïllament, estrès familiar 
a causa de la impotència de no poder proveir els menors de 
condicions dignes i de l’assetjament vinculat a deutes  
impagats, culpabilització, etc. És especialment delicada la 
situació dels adolescents que demanen més intimitat, accés a 
les tecnologies, prioritzen la relació entre iguals i poden 
 

Taula 2. Privacions materials dels infants 0-17 anys segons districte de residència. Barcelona, 2018 
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Més d’una privació 56,2 12,9 41,4 11,3 19,2 19,4 55,2 28,1 30,4 27,1 

Una o més privacions 67,4 22,2 58,1 22,5 28,6 42,9 66,5 38,6 44,9 40,0 

No es poden permetre un àpat de carn o peix almenys cada dos dies 14,2 1,9 7,1 0,9 6,7 3,4 7,5 3,5 3,5 4,4 

No es poden permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adequada els 
mesos freds 

32,3 6,2 25,4 3,5 9,3 12,4 35 16,3 13,4 14,9 

Endarreriments en el pagament de l’habitatge 31,0 3,1 10,7 8,7 3,9 8,9 26,2 14,9 16,3 12,4 

Endarreriments en el pagament de compres ajornades 7,8 7,3 5,8 4,8 2,6 7,5 13,3 9,9 15,2 8,0 

Endarreriments en els pagaments dels subministraments d’habitatge 27,3 6,6 16,4 7,5 7,7 10,7 28,7 12 15,5 13,4 

No es poden permetre una despesa imprevista 57,5 17,9 41,4 9,2 25,4 34,3 59,2 35,4 36,2 31,7 

No es poden permetre anar de vacances una setmana a l’any 42,4 10,7 33,6 6,4 11,7 15,4 45,6 19,2 26,4 21,0 

No es poden permetre connexió a internet 12,8 1,4 10,2 0,6 5,3 3,1 14,4 3,0 3,9 5,1 

Font: Dades clau de la infància i l’adolescència Ajuntament de Barcelona, 2018. 
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buscar diferenciació o confrontació amb la família. De fet, un 
estudi elaborat pel National Children Bureau del Regne Unit 
apunta que un de cada quatre adolescents que viu en 
precarietat energètica està en risc de patir problemes de 
salut mental (en altres adolescents la proporció és un de cada 
vint). 
 
No hem de menystenir tampoc els possibles impactes de la 
precarietat energètica en la dimensió educativa, que es 
tradueixen en absentisme degut a la recurrència de malalties, 
falta de concentració, dificultats d’estudi a casa, possibles 
situacions de bullying, estigma o manca de descans nocturn. 
 
Finalment, cal considerar els impactes sobre la seguretat de 
nens i nenes derivats de connexions irregulars als 
subministraments. Tal com comentàvem anteriorment, és 
imprescindible comprendre que, donades les necessitats 
energètiques que impliquen les tasques de cura i 
sosteniment de la vida, les famílies buscaran la manera de 
proveir-se de serveis energètics encara que siguin insegurs, i 
és necessari, de manera urgent, revertir aquesta situació. 
 
Menció a part mereixen situacions com la que es viu al barri 
de la Font de la Pólvora, a Girona, on tot i el context de 
confinament i prohibició de desconnexions se succeeixen els 
talls massius diaris emparats de nou pel relat del “frau 
elèctric”. Un 80% de les 462 famílies es veuen obligades a 
tenir generadors que paguen —igual que les factures de 
llum—, han patit 7 incendis en 4 anys, han tornat a l’ús del 
gas butà i les estufes de llenya, els menors no poden seguir 
tasques escolars, etc. L’estiu passat, en plena onada de calor, 
van disposar de 20 minuts de llum en 48 hores i neveres i 
congeladors van deixar de ser funcionals. 
 
Vistes les conseqüències que pot tenir per als menors viure 
en precarietat energètica, cal emprendre mesures 

transversals per combatre aquesta situació. Des d’entitats 
com Enginyeria sense Fronteres i l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica es proposa ampliar la detecció de situacions de 
risc, ja que moltes famílies queden fora dels circuits oficials: 
treballar, per exemple, una proposta de protocol de detecció 
als centres educatius. Cal establir ajudes dirigides a la infància 
i adolescència que no paternalitzin les famílies i que 
combatin les situacions de vulnerabilitat severa des d’una 
perspectiva de justícia social. Les assignacions per fill o filla 
han provat ser efectives a altres països per disminuir el risc 
de pobresa en llars amb menors a càrrec. Cal implantar una 
renda bàsica garantida. 
 
Si des de la perspectiva dels drets dels infants proporcionem 
educació i sanitat, i la precarietat energètica les vulnera totes 
dues, per què no hauríem de pensar en una habitabilitat 
digna i aigua i energia suficients per no comprometre la seva 
salut física i mental? De quina manera esperem que funcioni 
la igualtat d’oportunitats si dins de les provisions bàsiques a 
la infància no estem incorporant els subministraments bàsics 
i la seguretat residencial? És a dir, quina justícia social 
pretenem assolir si no posem la vida al centre de totes les 
polítiques socioeconòmiques? 
 
4. La precarietat energètica des d’una perspectiva de gènere 
Són moltes les veus que denuncien actualment la 
insostenibilitat del sistema econòmic des de punts de vista 
ecològics, socials i reproductius. Amaia Pérez Orozco (2012) 
posa en relleu que la crisi actual implica una crisi ecològica, 
una crisi de reproducció social en el Sud global (impossibilitat 
de satisfer les expectatives de reproducció material i 
emocional de les persones, crisis alimentàries/humanitàries) i 
una crisi de la cura als països del Nord global (fallida dels 
circuits que asseguraven la cura imprescindible per viure).  
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L’energia té, des del punt de vista físic i material, un gran 
paper en la lluita contra la crisi ecològica —l’esperada 
transició energètica—, un rol preponderant des del vessant 
de la justícia social i una vinculació molt gran amb les tasques 
de cura, reproducció i sosteniment de la vida. Per tant, és 
imprescindible que la lluita contra la precarietat energètica es 
faci des d’una perspectiva ecofeminista, contrària a la lògica 
d’espoli i acumulació de benefici econòmic de l’extractivisme 
actual. 
 
De fet, en els darrers anys hem vist com organitzacions de 
dones que durant dècades han defensat i vinculat les seves 
vides al territori arreu han passat a primera línia de visibilitat, 
denunciant els profunds impactes dels projectes 
extractivistes. Col·lectius de defensores de l’Amèrica Llatina 
han denunciat la violència patriarcal associada a 
l’extractivisme i n’han explicat el modus operandi, que s’inicia 
amb l’exclusió deliberada de les dones dels processos de 
presa de decisió que afecten el territori i les seves vides 
(negociació de l’empresa), i se superposen amb estructures 
patriarcals preexistents. Un cop implantada l’empresa, se 
succeeixen els desequilibris ecològics, segons el territori: 
contaminació de fonts d’aigua, desaparició de la pesca o 
d’altres fonts d’alimentació, dificultats per a l’agricultura, 
etc., sumades a la captació de la força de treball masculina 
cap a l’empresa desvinculant-la del territori i augmentant les 
tasques de cura femenines (divisió sexual del treball). 
Generalment, els projectes s’acompanyen de la militarització 
del territori (que contribueix a la seva masculinització), i de la 
reclusió de les dones a l’espai domèstic o com a objecte 
d’abús sexual als prostíbuls i cantines que acompanyen la 
implantació del megaprojecte. 
 
Contràriament al que el capitalisme extractiu defensa, els 
megaprojectes extractivistes no tenen cap impacte econòmic 
positiu sobre les comunitats que els pateixen, sinó que 

transporten l’energia lluny dels territoris saquejats i la 
comercialitzen sota el principi del benefici econòmic, la qual 
cosa genera encara més precarietat energètica (la manca de 
serveis energètics dignes a la llar) i més impactes sobre les 
dones. 
 
A la ciutat de Barcelona, per exemple, la bretxa salarial, la 
parcialització i precarització del treball femení (és a dir, la 
segmentació tant vertical com horitzontal del mercat de 
treball) i els rols de gènere, fortament presents, són alguns 
dels factors responsables del que anomenem feminització de 
la pobresa. En conseqüència, la desigualtat de gènere afecta 
la precarietat energètica, que amenaça famílies 
monomarentals, dones migrades, dones treballadores en el 
sector de les cures o dones que viuen soles, especialment 
més grans de 65 anys. 
 
Pel que fa als rols de gènere, al gràfic 1 podem veure com, de 
mitjana, les dones encara tenen el doble de vinculació a les 
tasques de cura —llar i família— que els homes. Aquest fet, 
unit al lligam existent entre serveis bàsics i activitats de la 
llar, reforça encara més l’impacte de la precarietat energètica 
sobre les dones i explica que organitzacions com l’APE 
estiguin profundament feminitzades o que quasi el 70% 
d’ajudes econòmiques per a serveis energètics fossin 
sol·licitades per dones l’any 2015 (González Pijuan, 2017). 
 
De fet, una de les reflexions necessàries a fer sobre els 
serveis energètics és, donada la seva vinculació a tasques 
essencials de sosteniment de la vida i el seu reconeixement 
des de la perspectiva de drets, com pot ser que, lluny de 
prioritzar i protegir el consum familiar, assumim un cost 
desproporcionadament elevat, un IVA del 21% i uns costos 
fixos a la factura de la llum que penalitzen àmpliament els 
consumidors domèstics. És a dir, assumim que es prioritza 
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l’energia orientada al benefici econòmic per sobre de 
l’energia per a les tasques de cura i reproducció social. 
 
Finalment, cal posar en relleu que la presa de decisions en el 
sector elèctric està també profundament masculinitzada, tal 
com recull el llibre Tenim energia, publicat per la Xarxa per la 
 
Gràfic 1. Mitjana d’hores setmanals de les activitats de la llar i la 
família i treball remunerat a Catalunya, 2011 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori IQ extretes de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Finalment, cal posar en relleu que la presa de decisions en el 
sector elèctric està també profundament masculinitzada, tal 
com recull el llibre Tenim energia, publicat per la Xarxa per la 
Sobirania Energètica: el 2016 només el 5% dels càrrecs 
executius i de lideratge dels consells d’administració de les 
empreses més rellevants a escala global del sector de 
l’energia i els subministraments eren dones (Ernest & Young, 
2016). L’absència de dones en els consells executius va 
acompanyada de l’absència de dones en el sector acadèmic i 
la seva presència minoritària en congressos i debats 
rellevants del sector. Tot i així, com dèiem, les dones estan 
liderant tant la defensa dels seus territoris davant el model 

energètic al Sud Global, com la lluita contra la precarietat 
energètica i per una transició energètica socialment justa a 
Catalunya i a d’altres països. 
 
En resum, abordar la precarietat energètica des d’una 
perspectiva ecofeminista implica, en primer lloc, reconèixer 
els impactes que té l’actual model energètic sobre les dones 
(des de l’extractivisme fins a la manca de serveis energètics 
suficients a la llar), però també posar en relleu altres 
qüestions estructurals com les següents: 
 

- Qui controla el sector de l’energia (hi ha un control públic i 
democràtic, vinculat al territori, que asseguri l’interès general 
o es basi en el principi de justícia social?). 

 
- Per a quina finalitat es transforma i es “consumeix” 

l’energia (prioritzem les necessitats energètiques vitals, 
orientades als serveis energètics dignes a la llar, a les cures i a 
la reproducció social?). 

 
- D’on prové l’energia que consumim (quines són les fonts 

d’energia que utilitzem? La “producció/transformació” 
d’energia es fa amb principis ecològics i de justícia social?). 

 
5. Qui (i com) controla el model energètic? 
Durant massa temps s’ha volgut separar la precarietat (o 
pobresa) energètica del model global de gestió de l’energia. 
Són moltes les evidències que ens haurien de fer pensar si en 
realitat aquesta creixent precarietat energètica no és sinó 
una conseqüència del model i de la mercantilització d’un 
servei bàsic que mai no hauria d’haver abandonat l’esfera del 
que és públic. 
 
Tot i així, les darreres dècades ens han volgut fer assumir que 
la gestió privada era, de llarg, millor que la pública: més 
eficient, menys corrupta, més orientada al benefici.  
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El 2009, dues directives europees (2009/72/CE i 2009/73/CE) 
contribueixen a consolidar la liberalització del sector elèctric i 
del gas (iniciada a finals dels anys noranta a l’Estat espanyol) i 
a separar els processos: generació, transport, distribució i 
comercialització.  
 
Des d’aleshores, han passat tot un seguit de coses: 
 

- Entre el 2008 i el 2018 la tarifa de la llum puja un 66,8% a 
l’Estat espanyol. 

 
- En el mateix període, la CNMC va imposar sancions per 

manipulació de preus a les grans companyies com Iberdrola 
(25 M€ el 2015), Endesa (5,8 M€ entre el 2016 i el 2017) o 
Naturgy (19,5 M€) i, tot i així, la tendència a l’alça de preus va 
continuar. 

 
- Entre el 1998 i el 2013, un informe de l’Observatori del 

Deute a la Globalització xifrava els pagaments il·legítims (fora 
de l’interès de la ciutadania) en el sector elèctric en una 
forquilla entre 81.709 i 103.899 milions d’euros. 

 
- Des de l’inici de les privatitzacions, 24 exministres han 

tingut càrrecs a les 6 principals companyies elèctriques que 
operen a l’Estat espanyol, segons dades proporcionades pels 
diaris Marea i Crític.  
 
A escala europea, les conseqüències de la liberalització del 
sector de l’energia han estat àmpliament denunciades pel 
sindicat de treballadores de serveis públics (EPSU), que va 
publicar el juliol del 2019 un informe sobre el fracàs de les 
polítiques de la Unió Europea per a la liberalització del sector 
de l’energia. 
 
L’estudi ens mostra com, sota el paradigma de la 
liberalització i del lliure mercat s’ha produït una gran 

concentració de poder en determinades companyies 
subministradores (les Big Five). En conseqüència, han 
augmentat els preus del gas i l’electricitat a tot Europa (el 
2014 les famílies europees gastaven de mitjana el 9% dels 
seus ingressos en serveis energètics), la precarietat 
energètica s’ha doblat, els drets de les treballadores del 
sector han disminuït i les energies renovables han estat 
frenades des de la iniciativa privada, subsistint amb fons 
públics que han possibilitat el seu actual desplegament.  
 
Així mateix, altres estudis16 han demostrat que hi ha una 
mancança crònica en la previsió, la inversió i el manteniment 
de les xarxes, i un nombre cada cop més gran d’ajuntaments 
del territori català denuncien talls recurrents en el servei 
sense causa aparent. 
 
En l’àmbit de la sostenibilitat i la lluita contra l’emergència 
climàtica, que avui en dia és ineludible, ens trobem que tant 
Naturgy Generación com Endesa Generación es troben entre 
les 15 empreses més contaminants de Catalunya, segons un 
rànquing publicat per Sentit Crític a partir de dades del 
Ministeri per la Transició Ecològica17. 
 
No hem d’oblidar tampoc, tot i que se’n parli poc, del Tractat 
de la Carta de l’Energia, un acord de protecció d’inversions 
signat a mitjans dels anys noranta.  La Carta de l’Energia és el 
tractat de protecció de les inversions que més demandes 
econòmiques ha generat als governs dels estats que l’han 
signat, concretament 129 en els últims 20 anys. De fet, des 
del 2011 l’Estat espanyol ha estat subjecte de 47 demandes 

                                                           
16. https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/06/ESFeres19-

RecuperantControlEnergia-web.pdf 

17. https://www.elcritic.cat/dades/aquestes-son-les-15-empreses-

mes-contaminants-a-catalunya-49732 

https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/06/ESFeres19-RecuperantControlEnergia-web.pdf
https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/06/ESFeres19-RecuperantControlEnergia-web.pdf
https://www.elcritic.cat/dades/aquestes-son-les-15-empreses-mes-contaminants-a-catalunya-49732
https://www.elcritic.cat/dades/aquestes-son-les-15-empreses-mes-contaminants-a-catalunya-49732
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pels canvis que va fer el 2013 en les garanties de preus a les 
energies renovables. 
 
Pel que fa a la precarietat energètica, és emblemàtic el cas de 
Bulgària, que fa front a tres demandes energètiques 
d’empreses d’Àustria i de la República Txeca per haver 
impulsat des del Govern una rebaixa del 7% en els costos de 
l’electricitat. A Bulgària, el 2018, el 34% de la població no 
podia mantenir casa seva a una temperatura adequada i el 
30% patia endarreriments a les seves factures, segons dades 
de l’European Observatory of Energy Poverty. 
 
De fet, un informe publicat pel Transnational Institue i el 
Corporate Europe Observatory alerta de la possibilitat que, 
mitjançant el Tractat de la Carta de l’Energia, els inversors 
internacionals puguin denunciar l’Estat espanyol (recordem 
que Endesa és propietat d’Enel, italiana) arran de les mesures 
imposades durant l’estat d’alarma com ara la prohibició de 
talls de subministrament. 
 
Moltes vegades, la simple existència d’aquests tractats de 
protecció de les inversions i l’amenaça de les demandes 
mitjançant tribunals d’arbitratge dissuadeixen els estats a 
l’hora de fer canvis profunds en la legislació en benefici del 
medi ambient i les persones, o revertir processos de 
liberalització. 
 
6. Conclusions 
La precarietat energètica és un problema complex i 
multidimensional que no es pot tractar de manera aïllada 
sense una anàlisi profunda del model energètic i les seves 
implicacions. És necessari anar transitant cap a un discurs i 
una terminologia que no responsabilitzi les famílies, ja que 
s’han vulnerat els seus drets energètics. 
 

Cal fugir també de discursos que s’escorin només en la 
perspectiva ecologista i abandonin la de la justícia social: cal 
analitzar, per exemple, com possibles i millors formes de 
producció i gestió de l’energia —com ara les comunitats 
energètiques— arriben a les famílies en situació de 
precarietat energètica en igualtat de condicions. La lluita pel 
model energètic no hauria de deixar-se cap col·lectiu pel 
camí. Hem d’assegurar que totes disposem de serveis 
energètics essencials per a la vida, assegurar que deutes 
il·legítims no ofeguen les famílies, assegurar els drets de les 
treballadores, demanar responsabilitat a les empreses i 
demanar la reapropiació dels serveis bàsics en l’esfera 
pública. 
 
Actualment, la precarietat energètica afecta moltes famílies i 
la Covid-19 pot incrementar-ne encara més el nombre. Per 
tant, són necessàries ara les mesures de xoc com mantenir la 
prohibició de talls, condonar els deutes de les famílies en 
situació de vulnerabilitat i assegurar-ne els serveis energètics 
mitjançant descomptes i pagaments de factures. Són 
necessaris els punts d’assessorament energètic, que s’han 
mostrat útils en millorar l’accés als serveis energètics de les 
famílies de la ciutat. 
 
Tot i això, una solució a la precarietat energètica no passa 
només per això, sinó per repensar el model, per exigir que 
allò que és d’interès i és un dret de tota la ciutadania torni a 
l’esfera pública i comunitària, sota control i participació 
ciutadana, per descomptat. Nacionalitzar les grans 
elèctriques, abandonar la via de protecció d’inversions 
internacional per iniciar la via de protecció dels drets 
econòmics, socials i culturals de les persones. 
 
Ni set, ni fred, ni foscor: drets a l’energia. 
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El canvi climàtic ha estat considerat com el risc més 
important a què s’enfronten les societats contemporànies. 
En aquest treball duem a terme una reflexió sobre l’impacte 
social del canvi climàtic, incloent-hi l’arquitectura 
institucional i les polítiques, així com la conceptualització de 
la vulnerabilitat, resiliència, mitigació i adaptació, que són 
aspectes clau en la lluita contra el canvi climàtic. Les ciutats 
tenen un paper fonamental en la lluita contra el canvi 
climàtic; tanmateix, s’han estudiat menys que l’àmbit estat 
nació. Aquesta anàlisi tindrà el format d’una espècie 
d’assaig reflexiu sobre alguns dels aspectes d’interès per 
analitzar l’impacte social del canvi climàtic, i es concretarà, 
allà on sigui possible, a la ciutat de Barcelona. 
 
Introducció18 
El sociòleg Ulrich Breck (2017) va qualificar les societats 
contemporànies com a societats del risc, no tant per les 
amenaces i els riscos naturals que ha patit la humanitat al 
llarg de la història, que com a argument quedaria 
contrarestat per l’augment de l’esperança de vida, sobretot 
en les societats econòmicament desenvolupades, sinó per un 
nou tipus de riscos produïts per la mateixa activitat humana. 
A més dels riscos de la nuclearització del món —amb 
capacitat per destruir el planeta en un moment (Robock i 
Toon, 2010)—, el canvi climàtic (a partir d’ara, CC) —capaç de 
destruir-lo o deixar-lo molt malmès tal com el coneixem, a 
mitjà i llarg termini (IPCC, 2014)— exemplifica aquest tipus de 
riscos. La mateixa evolució del llenguatge ho explica —des de 
risc de la naturalesa fins a canvi climàtic com a fet social.  

                                                           
18. Part de les idees d’aquest article s’havien proposat en altres 

treballs, concretament “Lliçó inaugural curs acadèmic 2019-20 

UAB”, així com “El impacto social del cambio climático: la 

metamorfosis social como ventana de oportunidad”, elaborat amb 

Jordi Ortega, a: Informe España 2018, Universidad Pontificia de 

Comillas, p. 365-391. 
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És més, els canvis globals planetaris que s’han produït des de 
la industrialització i que estan afectant el funcionament del 
planeta com a sistema han portat a qualificar la nostra època 
com una nova era geològica, l’Antropocè (Crutzen, 2006).  
 
Es tracta d’un fet social perquè la causa està en les activitats 
humanes, concretament les emissions a l’atmosfera de gasos 
amb efecte d’hivernacle, que s’uneixen a la variabilitat 
natural del clima, i també per les conseqüències per a les 
societats i tot el que aquestes necessiten i valoren per 
subsistir, la naturalesa. El canvi climàtic ha posat més clar que 
mai que naturalesa i societat no són realitats oposades, 
antagòniques. No es pot entendre una societat sense tenir en 
compte la seva dependència del medi biogeofísic, ni es pot 
entendre un medi biogeofísic sense considerar com les 
societats l’han intervingut històricament. Aquest és un primer 
impacte social del canvi climàtic: el necessari canvi 
epistemològic que permeti comprendre el problema, i, per 
tant, tenir eines de coneixement més bones per “solucionar-
lo”. 
 
El CC expressa, a més, com cap altre problema social la 
relació entre el que és local i el que és global. Es tracta d’un 
problema global, planetari, les causes del qual estan en 
l’àmbit del que és local.  
 
Les ciutats en són conscients. Ja el 1994, a la Carta europea 
de ciutats sostenibles, ho manifestaven d’una manera nítida: 
“Les ciutats comprenem que el nostre actual mode de vida, i 
particularment les nostres pautes de divisió del treball i de les 
funcions, l’ocupació del sòl, el transport, la producció 
industrial, l’agricultura, el consum, les activitats de lleure i, 
per tant, el nostre nivell de vida, ens fa especialment 
responsables de molts problemes ambientals a què 
s’enfronta la humanitat. Estem convençudes que la vida 
humana en aquest planeta no es pot sostenir sense unes 

comunitats locals sostenibles”19. Anteriorment ja ho va 
afirmar Maurice F. Strong, secretari general de la Conferència 
de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament celebrada a Rio de Janeiro el 1992, quan 
afirmava que la batalla global per la sostenibilitat es guanyarà 
o perdrà a les ciutats. 
 
L’Ajuntament de Barcelona s’alinea amb aquest diagnòstic no 
només en la causa humana del problema, sinó també en la 
solució. L’1 de gener de 2020 va declarar l’emergència 
climàtica (Ajuntament de Barcelona, 2020). Aquest 
posicionament municipal és important, ja que en la lluita 
contra el canvi climàtic, el lideratge politicoinstitucional és 
clau (Ajuntament de Barcelona, 2018). 
 
Ja s’han superat les controvèrsies negacionistes i 
escèptiques20. Les evidències del CC s’han fet explícites: 
augment de la temperatura mitjana del planeta; desglaç dels 
pols; augment del nivell del mar. Les conseqüències en el 
mateix sistema biogeofísic del planeta impliquen l’increment 
en quantitat i intensitat dels fenòmens meteorològics 
extrems, entre els quals hi ha les onades de calor, les 
tempestes i els huracans, entre d’altres (IPCC, 2014, 2018). En 
resum, es preveu que la península Ibèrica serà més càlida i 
més seca, principalment de la meitat cap al sud, tindrà 
augments del nivell del mar i extrems meteorològics més 
grans (AEMET, 2019). 
 
Les projeccions per a Barcelona fins al 2100 (AEMET, 2020) 
són d’un augment de la temperatura, un nombre més elevat 
de nits càlides i tòrrides, lleugera disminució de la 

                                                           
19. http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/repository/Aalborg_ 

Charter/Aalborg_Charter_English.pdf 

20. Hi ha diferències importants entre negacionistes i escèptics, 

però no afecten la qüestió central d’aquest text. 

http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/repository/
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precipitació i més freqüència i intensitat d’esdeveniments 
meteorològics extrems. A aquestes projeccions cal afegir-hi 
l’actual efecte “illa de calor” (Arellano Ramos i Roca Cladera, 
2016; Martín-Vide, 2017) i el del risc d’augment del nivell del 
mar, amb conseqüències en el retrocés o desaparició de 
platges, inundacions i el corresponent impacte en les 
infraestructures portuàries i costaneres (Barcelona Regional, 
2017). No és un fenomen nou. La ciutat ha patit ja 
experiències contemporànies rellevants d’onades de calor, 
estrès hídric i inundacions, que previsiblement 
s’incrementaran, amb el canvi climàtic.  
 
Aquest és el marc en què situem l’anàlisi de l’impacte social 
del canvi climàtic a Barcelona, tant en els seus aspectes 
negatius com en aquells amb potencialitat de transformació 
social cap a una ciutat basada en el desenvolupament 
sostenible. L’anàlisi, a tall de reflexió, es presenta del que és 
global al que és local, ja que es tracta, com hem dit, d’un 
problema on el que és global i el que és local estan 
connectats en les causes i en les conseqüències. 
 
1. L’impacte social del canvi climàtic 
L’informe del Panel Intergovernamental sobre Canvi 
Climàtic21 (IPCC, per les seves sigles en anglès) ha 
diagnosticat el problema a escala planetària, n’ha situat les 
causes i ha projectat les conseqüències probables. Es tracta 

d’un problema de canvi ambiental global, que afecta el conjunt de 

la Terra en el seu funcionament com a sistema, i que tindrà —
ja està tenint— conseqüències, majors o menors segons els 
llocs, però ineludiblement per a tota la humanitat i amb 
riscos catastròfics globals si la temperatura mitjana de la 

                                                           
21. A càrrec del Programa de les Nacions Unides per al medi 

ambient (PNUMA) i l’Organització Meteorològica Mundial (OMM). 

https://www.ipcc.ch/ [recuperat el 26/4/2020]. 

superfície de la Terra augmenta més de 2 ºC (IPCC, 2014, 
2018). 
La ciutadania, l’economia i la política han tardat a reconèixer i 
assumir com a important i urgent un problema del qual els 
científics del clima n’han estat informant durant dècades. 
L’Acord de París (ONU, 2015a) ha significat, fins i tot amb les 
seves limitacions (Clémençon, 2016), un impuls polític sense 
precedents en l’actuació global, mundial, en la lluita contra el 
canvi climàtic. Els 190 plans de lluita contra el CC que han 
presentat els països ratificants s’han de revisar cada cinc anys 
(començant el 2023). Queda el dubte de si serà suficient per 
aconseguir els objectius de l’Acord. En qualsevol cas, en un 
món organitzat en la seva sobirania per nacions-estat, la qual 
cosa comporta grans limitacions per a acords mundials, el 
clima del món ara importa. Tanmateix, aquest és l’espai de la 
política, necessari però no suficient en el funcionament de les 
societats complexes com són les actuals. 
 
1.1. Impacte en el reconeixement de la ciència com a 
referent 
Aquest ha estat un dels primers, importants, impactes socials 
del canvi climàtic. La ciència mundial, a través de l’IPCC, està 
tenint un paper central en les decisions polítiques del món i 
dels països. L’Acord de París (ONUa, 2015) va marcar com a 
objectiu no superar els 2 ºC, i, si és possible, l’1,5 ºC, la 
temperatura mitjana de la Terra, basat en les anàlisis de 
l’IPCC (2014). En l’època de la postveritat, això no és fútil. 
 
Encara que la ciència està actualment internacionalment 
connectada, la ciència relativa al canvi climàtic presenta unes 
característiques úniques. L’IPCC és un panel d’àmbit mundial 
que sintetitza el coneixement científic a través de la 
metaanàlisi de la literatura científica, no només de la ciència 
del clima, sinó també de les ciències de la naturalesa i les 
ciències socials —una mica més escàs en aquest àmbit—. 
Aquesta és una altra característica rellevant, la 
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interdisciplinarietat, necessària per poder arribar a una 
entesa més gran de la realitat biogeofísica i social del planeta 
i per aportar solucions al problema. 
 
Però, a més, els informes de l’IPCC, que, malgrat ser un panel 
compost exclusivament per científics, és un marc d’interacció 
entre els científics i els governs22. Aquesta estructuració és 
necessària per a la discussió sobre les qüestions relatives als 
impactes, l’adaptació, la vulnerabilitat i la mitigació del canvi 
climàtic.  
 
En suma, es tracta d’un panel capaç de sintetitzar el 
coneixement del món sobre el tema, de fer-ho de manera 
interdisciplinària i de dialogar amb els governs. Amb 
independència dels aspectes crítics (Trainer, 2017) a què 
pugui estar sotmès en cada un d’aquests àmbits, l’existència i 
treballs de l’IPCC estan sent clau en la lluita contra el canvi 
climàtic.  
 
Així ho ha reconegut Barcelona; el canvi climàtic és una 
realitat i l’IPCC és l’organisme científic de referència 
(Ajuntament de Barcelona). 
 
La credibilitat aconseguida pels informes de l’IPCC és 
altament destacable i poc habitual en la ciència i en la 
política, i clau en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
1.2. Impacte en el paper rellevant de les Nacions Unides 
com a institució mundial 
Com a problema global, planetari, el canvi climàtic ha de ser 
abordat de manera global (IPCC, 2014). En un món organitzat 
segons estats nació, els acords mundials i les preses de 
decisions coordinades al món disten de ser una tasca fàcil.  
En el canvi climàtic, fins i tot amb responsabilitats  

                                                           
22. https://www.ipcc.ch/about/structure/ 

diferenciades, totes les societats tenen alguna responsabilitat 
en les seves causes i en les seves solucions (Convenció Marc 
de les Nacions Unides). Les Nacions Unides han estat un 
agent clau en l’articulació i consecució dels acords de lluita 
contra el canvi climàtic. Aquests acords són difícils i 
complexos; la participació dels països es dirigeix no tant a la 
consideració del clima com un bé global, un bé comú, sinó a 
projectar en el que és global els interessos particulars, 
egoistes es podria dir, nacionals (Nava Escudero, 2016; Pardo 
i Ortega, 2018). 
 
1.3. Impacte sobre el paper rellevant de la Unió Europea 
La Unió Europea està a l’avantguarda dels esforços 
internacionals sobre el clima. A finals del 2014 va ser la 
primera gran economia del món a presentar el seu 
compromís el 2030 (EC, 2019) sobre l’any base de 1990 de 
reducció del 40% dels gasos amb efecte d’hivernacle, amb 
l’interès d’augmentar aquest objectiu fins al 50% - 55% , 
segons el recent Acord Verd Europeu (CE, 2019), dirigit a 
conciliar l’economia amb la cura del planeta. A més, s’ha 
marcat com a objectius tenir una quota d’energies 
renovables de, almenys, el 32%, i del 32,5% de millora de 
l’eficiència energètica.  
 
Aquest lideratge, amb capacitat de canviar les coordenades 
de la geopolítica (Oberthür, 2016), és un altre dels resultats 
del CC, en un context polític de falta d’interès per part dels 
Estats Units23 en aquesta matèria i d’emergència de la Xina 
com a actor important en la política climàtica mundial (Hilton 
i Kerr, 2017). Així, la lluita contra el CC té la potencialitat de 
ser una espècie d’identitat europea, en moments de crisi 
d’aquesta identitat (Kaina i Karolewski, 2013), qüestionament 

                                                           
23. Els Estats Units no han ratificat l’Acord de París, encara que 

molts estats, comtats i municipis de la nació s’han marcat objectius 

ambiciosos al respecte. 

https://www.ipcc.ch/about/structure/
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de la pertinència de la UE per alguns països membres, així 
com del Brexit del Regne Unit. 
 
Barcelona s’alinea amb els compromisos de la UE de reducció 
del 40% - 45% dels gasos amb efecte d’hivernacle en l’horitzó 
del 2030.  
 
El lideratge i consens polític és una qüestió clau en la lluita 
contra el canvi climàtic. L’acord europeu i els corresponents 
nacionals i locals són, per tant, un altre dels impactes positius 
que cal posar en relleu. 
 
1.4. Impacte sobre el paper de les ciutats en la lluita contra 
el canvi climàtic 
Les ciutats tenen un paper central en la lluita contra el canvi 
climàtic (Rosenzweig et al., 2010). Més del 70% de les 
emissions de carboni poden ser atribuïdes a les àrees 
urbanes (Bazaz et al., 2018), en un procés de creixement de 
la seva població i les seves economies, fins i tot amb l’aturada 
“temporal” que està produint la pandèmia de la Covid-19. 
 
El focus s’ha posat tradicionalment en les nacions estat, les 
quals han estat en molts casos incapaces d’abordar la lluita 
contra el CC d’una manera àmplia i eficaç (Rosenzweig et al., 
2010). Les ciutats, per contra, estan emergint com a actors 
importants i s’estan preparant amb avaluació de riscos i plans 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Tot i això, les ciutats 
han estat bastant ignorades en la investigació sobre canvi 
climàtic fins fa molt poc (Rosenzweig et al., 2010).  
 
Són fites polítiques internacionals per a les ciutats l’Acord de 
París (ONUa, 2015) i els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS, a partir d’ara) —l’anomenada Agenda 
2030— (ONUb, 2015), així com la Nova Agenda Urbana de les 
Nacions Unides (ONU, 2016). La seva concreció en l’àmbit 
nacional al nostre territori s’ha plasmat en la creació d’un 

Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 amb rang de 
vicepresidència. Barcelona, com a municipi, s’ha compromès 
amb els ODS de l’Agenda 2030 (Ajuntament de Barcelona, 
2020b). 
 
Toca procedir des dels objectius a l’acció. Ja és hora de 
prendre’s seriosament el canvi climàtic! Tot i això, és 
important aclarir el canvi radical que es necessita per complir 
aquests objectius. Descarbonitzar les ciutats requereix 
mobilitzar inversions a gran escala en energies renovables, en 
transport públic, edificis energèticament eficients i gestió de 
residus sòlids, entre d’altres. Però canviar la tendència 
històrica que ha produït el canvi climàtic requerirà molt més 
que canvis en les polítiques o en la inversió en 
infraestructures. Cal donar forma a les ciutats de manera que 
satisfacin les necessitats dels seus habitants, redueixin el 
consum de recursos i mantinguin el desenvolupament 
econòmic. Cal enderrocar les barreres culturals i mentals que 
suporten el modus operandi. Tanmateix, les ciutats no poden 
fer tot això soles. Els governs autonòmics i nacionals 
necessiten crear marcs propicis per fer-ho, donant suport a la 
coordinació dels diferents actors (Broekhoff et al., 2018). En 
matèria d’infraestructures, per exemple, la inversió privada 
és probablement una qüestió clau per satisfer el dèficit en la 
seva inversió (Floater et al., 2017).  
 
Han estat fites la creació del Pacte dels alcaldes el 2014, 
promogut per la Comissió Europea, actualment anomenat 
Pacte global d’alcaldes pel clima i l’energia (que va premiar 
Barcelona el 2018 pel seu pla Clima); el reconeixement per 
l’Acord de París (2015) de la importància de les parts 
interessades no signatàries: les ciutats i altres 
administracions subnacionals, la societat civil i el sector 
privat, entre d’altres; la Cimera de Ciutats i Regions en la 
COP23 de les Nacions Unides, el 2017, la inauguració de la 
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qual va presidir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau24, on les 
ciutats han reclamat la necessitat que els governs nacionals 
les dotin de més eines per lluitar contra el CC, i la Xarxa 
Espanyola de Ciutats pel Clima, en el marc de la Federació 
Espanyola de Municipis.  
 
Mentre que els estats sovint fracassen en percebre els riscos, 
com apuntava Beck (2017) en relació amb el CC, les ciutats 
estan en millors condicions de percebre les oportunitats. El 
canvi climàtic podria estar invertint la relació estats-ciutats, 
de manera que les ciutats es converteixen en pioneres en 
aquesta important matèria. N’hi ha prou com a exemple amb 
el paper de les ciutats en la transformació del model 
energètic cap a les energies renovables i locals, o la 
transformació de l’urbanisme urbà des del que és 
infraestructural fins a l’ecosistèmic (Rueda, 2016; López et 
al., 2020). 
 
Ja no es tracta només d’estructures i acció de caràcter 
vertical, de dalt a baix —mundials, nacionals, locals—, sinó 
també de les de caràcter horitzontal, en aquest cas entre 
ciutats, ja sigui en xarxes locals, nacionals o internacionals. I 
el més important, amb motiu de la globalització i aquesta 
horitzontalitat, les ciutats passen a ser global players, ciutats 
globals, que busquen aliances entre les institucions, la 
societat civil i les empreses. Es tracta de desenvolupar les 
oportunitats d’aliances horitzontals amb altres ciutats (espais 
de llibertat, d’autonomia i d’avantguardes innovadores) com 
a protagonistes. Aquesta cooperació mundial entre les ciutats 
té la potencialitat de ser una palanca fonamental en l’avenç 
en la lluita contra el CC.  
 

                                                           
24. https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/09/20/ada-colau-

presideix-a-nova-york-la-inauguracio-de-la-cimera-mundial-de-

grans-ciutats-per-lemergencia-climatica/ 

Les ciutats tenen ara l’oportunitat d’una transformació, una 
metamorfosi, cap a la sostenibilitat amb visió de futur. Com 
dèiem, poden ser productores de la seva pròpia energia a 
través de les energies renovables, d’un nou urbanisme 
ecosistèmic i edificació que tingui en compte el CC (López et 
al., 2020), d’una mobilitat urbana basada principalment en el 
transport col·lectiu i l’automòbil elèctric i compartit, la qual 
cosa allibera espai per a altres usos públics, d’una gestió 
intel·ligent de l’aigua i dels residus en una economia circular, 
de participació ciutadana en la gestió de la ciutat, entre 
d’altres.  
 
1.5. Impacte sobre la conscienciació de prescriptors líders i 
de la societat 
Els valors i la conscienciació mediambientals, ja siguin 
precursors ben normalitzadors, són necessaris per al 
comportament i l’acció social respecte al canvi climàtic 
(Pardo, 2006). La lluita contra el CC requereix la participació 
de tots els sectors de la societat, amb impulsos no només de 
dalt a baix sinó també de baix a dalt, i no només verticals sinó 
també horitzontals.  
 
L’augment de la conscienciació de les societats sobre els 
riscos del canvi climàtic ha estat exponencial en aquests 
últims anys. Com a il·lustració d’això, l’Encíclica Laudato si del 
papa Francesc25, amb un missatge perquè la humanitat 
procedeixi amb modèstia davant l’arrogància que ignora els 
efectes a llarg termini, o la “Declaració islàmica sobre el canvi 
climàtic global”26, que convida a no posar en perill el delicat 
“equilibri” (al-mizan) planetari. Però sobretot ha estat 

                                                           
25. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/pap

afrancesco_20150524_enciclicalaudato-si.html [recuperat el 

26/4/2020]. 

26. http://www.ifees.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/ICCD-

Spani-Full.pdf [recuperat el 26/4/2020]. 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/09/20/ada-colau-presideix-a-nova-york-la-inauguracio-de-la-cimera-mundial-de-grans-ciutats-per-lemergencia-climatica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/09/20/ada-colau-presideix-a-nova-york-la-inauguracio-de-la-cimera-mundial-de-grans-ciutats-per-lemergencia-climatica/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/09/20/ada-colau-presideix-a-nova-york-la-inauguracio-de-la-cimera-mundial-de-grans-ciutats-per-lemergencia-climatica/
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l’emergència d’un moviment social mundial, principalment 
de joves, com els Climate Fridays o Extinction Rebellion27, 
originats per l’adolescent sueca Greta Thunberg, el que ha 
aconseguit situar l’emergència climàtica a l’agenda política i 
econòmica, moviment que no només és ideològic sinó més 
profund, d’acció. 
 
La ciutadania de Barcelona no és aliena a aquesta consciència 
social. Al voltant de vuit-centes organitzacions ciutadanes 
han fet explícit el seu compromís pel clima (Ajuntament de 
Barcelona), amb projectes concrets per dur a terme.  
 
És un punt de partida per a la construcció d’una ciutadania 
climàtica global-local, que requereix un procés no només 
d’informació i de comunicació, sinó també de capacitació i de 
participació.  
 
El planeta és un sistema limitat, “tancat”; per contra, les 
societats són sistemes oberts que, com a tals, han vist com la 
crisi climàtica i mediambiental ha posat de manifest la 
imperiosa necessitat de no traspassar aquests límits. Una 
ciutadania organitzada, compromesa i activa en defensa del 
bé comú —el medi ambient, el clima— té la potencialitat de 
donar suport i impulsar canvis socials que transformin els 
“mals” en “béns”. El CC equival així a una metamorfosi de la 
societat i de la política. 
 
La participació social, en un procés de construcció del 
“nosaltres”, és l’eina necessària per a aquesta capacitació i 
transformació social. De com sigui aquesta ciutadania 
climàtica dependrà gran part de l’èxit o fracàs en la lluita 
contra el canvi climàtic. 
 

                                                           
27. https://www.fridaysforfuture.org/ (recuperat el 10/9/2019). 

https://rebellion.earth/ (recuperat el 26/4/2020) 

1.6. Impacte en la salut, l’economia o les infraestructures 
Les amenaces del canvi climàtic per a Barcelona ja estan 
identificades (Ajuntament de Barcelona, 2018): l’augment de 
la temperatura i dels fenòmens meteorològics extrems 
suposen uns riscos sobre la salut humana28 i per a l’activitat 
econòmica i les infraestructures mereixedors de 
consideració. Però les conseqüències d’aquests riscos van 
molt més enllà i tenen la potencialitat d’afectar virtualment a 
totes i cada una de les esferes que componen una societat —
social, econòmica, política, institucional, biofísica, etc.—. 
 
Els escenaris de futur s’organitzen segons dues perspectives: 
escenari passiu i escenari compromès. Així, per a Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona, s. d.), l’any 2100, sobre la base del 
2015, les dades, respectivament, serien: augment de la 
temperatura, +3 ºC i +1,7 ºC; disminució de les precipitacions, 
-26% i -14%; augment del nivell del mar, entre 64 cm i 133 cm 
i entre 46 cm i 115 cm, i les onades de calor es multiplicarien 
per 16 i per 8, i les nits tòrrides (més de 25 ºC) , per 6 i per 2.  
 
A partir d’aquests escenaris, l’estudi per a Barcelona indica 
els efectes següents (Ajuntament de Barcelona, s. d.): “La 
salut de la ciutadania es veurà afectada per la calor, per les 
malalties transmeses per insectes i per la menor disponibilitat 
d’aigua [...]. Les desigualtats es faran més patents també amb 
més conflictes socials [...]. No sempre es tindrà assegurada la 
garantia de subministrament de recursos bàsics com són 
l’energia o l’aigua [...]. El cost de la vida es veurà afectat 
directament per la possible pujada dels preus dels 
combustibles fòssils, dels quals encara depenem, i dels 
productes derivats o els que es transporten des de lluny [...]. 
La biodiversitat i la naturalesa de la ciutat es veuran 

                                                           
28. L’onada de calor de l’estiu del 2003 a Europa va produir al 

voltant de 70.000 morts, entre directes i induïdes.  
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afectades pels canvis climàtics previstos, tant la fauna com la 
flora.” 
 
És a dir, que fins i tot en l’horitzó de l’escenari compromès, 
els impactes socials del canvi climàtic marcaran la seva 
empremta en l’àmbit de la salut, de les infraestructures, de la 
vulnerabilitat social, de l’economia. Les mesures de mitigació 
i d’adaptació són clau. 
 
El reconeixement del CC com a fet social té implicacions de 
pes per a totes les esferes que componen una societat, ja que 
significaria que la resolució del problema no està en la 
naturalesa en si mateixa, sinó en la societat. Segons el que la 
societat faci o no faci, així serà l’impacte social del canvi 
climàtic. El risc i el seu significat social no són qüestions 
estàtiques. L’impacte és el resultat del perill —en aquest cas, 
el canvi climàtic— en la seva interacció amb el medi, en 
aquest cas concret, el medi físic i social de la ciutat de 
Barcelona. En definitiva, les amenaces, els perills, del tipus 
que siguin, suposen un risc per a les societats, que, segons les 
característiques d’aquestes societats i les mesures que 
adoptin, produiran un impacte, major o menor, negatiu o 
positiu, amb més o menys possibilitats de mitigació o 
adaptació, sempre en un procés dinàmic. Insistir en això no 
és fútil, ja que implica posar l’accent en l’acció, en el canvi 
social, en la transformació dels sistemes que componen la 
ciutat de Barcelona en línia amb la lluita contra el canvi 
climàtic. 
 
1.7.  Mitigació i adaptació al canvi climàtic 
La mitigació i l’adaptació al CC comprenen les eines de lluita 
contra el canvi climàtic (IPCC, 2014). Per mitigació l’IPCC 
(2018) considera la intervenció humana destinada a reduir les 
fonts de gasos amb efecte d’hivernacle o augmentar els seus 
embornals. Per adaptació en els sistemes humans, entén el 
procés d’ajustament de les societats al clima real o projectat i 

els seus efectes, a fi de moderar els danys o aprofitar les 
oportunitats beneficioses. Afegeix a més un gradient 
d’adaptació: adaptació gradual que manté l’essència i la 
integritat d’un sistema o procés a una escala determinada —
en alguns casos, l’adaptació gradual pot culminar en una 
adaptació transformativa, que és aquella que canvia els 
atributs fonamentals d’un sistema socioecològic en previsió 
del canvi climàtic i els seus impactes—. 
 
En aquest marc, queda encara per escriure com 
concretament el CC està canviant o transformant la societat. 
En aquest aspecte, els científics socials, tardans en aquesta 
tasca, tenen una responsabilitat en aportar coneixement. Per 
al sociòleg Ulrich Beck (2017), el canvi climàtic té la 
potencialitat no només de produir canvi social sinó una 
metamorfosi social, que considera que és l’oposat al canvi 
social. El canvi significa l’evolució contínua de la societat; la 
metamorfosi equival a un canvi radical, una transformació 
històrica de cosmovisió, de la manera de veure el món. Es 
podria resumir en el fet que el que ahir era impossible avui és 
real. Els desastres, a més del dany que produeixen, també 
poden funcionar com un catalitzador de canvi, de 
transformació social (Birkmann et al., 2010), en les diferents 
esferes que componen una societat, en el pla econòmic, 
polític, social, en aquest cas a causa del CC. Es tracta d’un 
canvi civilitzador de la relació de les societats amb la 
naturalesa, amb el planeta com a sistema biogeofísic que fa 
possible l’habitabilitat humana. 
 
Són qüestions clau en aquest canvi metamorfòsic la 
vulnerabilitat, resiliència i fortalesa de les estructures socials, 
econòmiques, polítiques, institucionals de les ciutats per 
prevenir, mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, i 
concretament a la concreció anteriorment indicada 
d’augment d’onades de calor i de temperatura nocturna, 
d’augment de l’efecte illa urbana de calor, d’inundacions, i de 
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possibles situacions d’estrès hídric. El pla Clima de Barcelona 
inclou mesures de mitigació i d’adaptació, i Barcelona forma 
part de prop del 80% de ciutats europees de més de 
500.000 habitants que ja ha elaborat plans al respecte 
(Reckien, 2018). 
 
En aquest camí, és important la clarificació i concreció dels 
conceptes de vulnerabilitat, resiliència i fortalesa, ja que són 
els marcs en els quals cal basar la mitigació i adaptació al CC. 
 
Encara que no existeix una definició universal del concepte 
de vulnerabilitat i a més té una notable complexitat, a 
l’efecte d’aquest article seguirem la definició de l’IPCC (2018: 
92), per al qual “la vulnerabilitat comprèn una varietat de 
conceptes que inclouen la sensibilitat o susceptibilitat al dany 
i la falta de capacitat de resposta i adaptació, en aquest cas al 
canvi climàtic.” Una mica més àmplia és la definició de 
Wisner et al. (2004: 11), que la refereixen a “les 
característiques d’una persona o grup i la seva situació, que 
influeixen la seva capacitat d’anticipar, bregar, resistir i 
recuperar-se de l’impacte d’una amenaça.” Phillips i Fordham 
(2009), per la seva banda, aporten que la desigualtat social 
(econòmica, social, cultural, etc.) és un factor clau de la 
vulnerabilitat, que, a més, està incrustada en l’estructura 
social. És a dir, la vulnerabilitat no només s’associa a les 
condicions d’individus concrets, sinó a les condicions del 
mitjà en què la seva vida es desenvolupa. Tot això aporta un 
corpus d’elements rellevants per a l’anàlisi de la 
vulnerabilitat social de la ciutat de Barcelona en relació amb 
el canvi climàtic. 
 
Respecte al risc en relació amb els impactes del clima, l’IPCC 
(2018: 89) el defineix com “el potencial de conseqüències 
adverses d’un perill relacionat amb el clima, o de les 
respostes d’adaptació o mitigació a aquest perill, en la vida, 
els mitjans de subsistència, la salut i el benestar, els 

ecosistemes i les espècies, els béns econòmics, socials i 
culturals, els serveis (inclosos els serveis ecosistèmics), i la 
infraestructura. Els riscos es deriven de la interacció de la 
vulnerabilitat (del sistema afectat), l’exposició al llarg del 
temps (al perill), així com el perill (relacionat amb el clima) i la 
probabilitat que ocorri”. 
 
Noteu que l’impacte del risc serà més gran o més petit 
segons sigui la vulnerabilitat i els perills derivats del CC. De 
nou, incidir en la importància d’identificar, eliminar o 
disminuir les vulnerabilitats, en aquest cas de Barcelona, és 
clau en la lluita contra el canvi climàtic. A més, en la mesura 
que el risc és un constructe social, tant aquest com la 
vulnerabilitat són susceptibles de diverses interpretacions 
que han de ser tingudes en compte per a la seva comprensió i 
actuació.  
 
En l’anvers de la vulnerabilitat situaríem la categoria social de 
resiliència. Adoptat de la psicologia social, s’utilitza 
profusament en l’anàlisi de l’estrès mediambiental del medi 
físic. Des de fa diverses dècades, s’intenta incorporar al 
concepte de resiliència les dimensions socials (Folke, 2006). 
És aquest un altre dels conceptes amb diversitat de definició. 
La qüestió de la resiliència de les ciutats no és nova. Pickett et 
al. (1992) ja van debatre sobre la diferència entre les 
definicions que consideren la resiliència en equilibri o en no 
equilibri. Pel que fa a l’objecte general d’aquest article, 
prenem la distinció de Cartalis (2014: 1), en què “en la 
primera (equilibri), la ciutat ha de dissenyar-se i planificar-se 
per evitar arribar a un punt terminal. En la segona vista (no 
equilibri), la ciutat necessita definir múltiples estats (interns) i 
assegurar que la interacció dels processos facilitarà la seva 
estabilitat”. 
 
Així ho ha fet en les seves anàlisis el referent IPCC (2018: 88), 
que la defineix com “la capacitat dels sistemes socials, 
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econòmics i ambientals d’afrontar un succés, tendència o 
pertorbació perillosos responent o reorganitzant-se de 
manera que mantinguin la seva funció essencial, la seva 
identitat i la seva estructura, i conservant alhora la capacitat 
d’adaptació, aprenentatge i transformació”. És un concepte 
que ha arribat a implementar-se en estructures d’actuació, 
com és el cas, per exemple, del Departament de Resiliència 
Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En realitat, vulnerabilitat, risc, adaptació i resiliència no són 
assumptes separats, sinó que estan íntimament relacionats, 
per la qual cosa la seva anàlisi requereix un marc holístic per 
conèixer-los i comprendre’ls millor (Birkmann et al., 2013), en 
un context de gestió multiriscos en les societats 
contemporànies. 
 
Un cop s’han inclòs aquestes categories en l’anàlisi de les 
societats, de vegades es duu a terme com si la societat fos un 
tot homogeni, sense desagregació analítica de variables 
sociodemogràfiques rellevants. Així, el gènere, la condició 
econòmica, l’edat, l’educació, entre d’altres, són variables 
que permeten aprofundir en la vulnerabilitat, el risc i la 
resiliència de les societats.  
 
Concretament en relació amb el gènere, encara que aquesta 
variable ha estat reconeguda com un factor important per al 
desenvolupament de polítiques públiques, la seva inclusió en 
les anàlisis sobre CC encara és escassa (Pearse, 2017), amb 
algunes excepcions recents, com la realitzada per als països 
iberoamericans (Aldunce et al., en premsa). L’IPCC (2014) 
considera com a molt probable que els efectes del CC siguin 
diferents per motiu de gènere; lamentablement no diu gaire 
més.  
 
L’encara escassa literatura sobre CC i gènere s’ha organitzat 
principalment al voltant de dos eixos temàtics: dones com a 

vulnerables i dones com a comportament virtuós, bon 
comportament, en aquest cas en relació amb el canvi climàtic 
(Arora-Jonsson, 2011). Vulnerables principalment al Gran 
Sud, per la seva pobresa, i amb bon comportament al Gran 
Nord, per la seva consciència ambiental. Queda fora d’aquest 
article una anàlisi crítica d’aquesta classificació; aquí només 
apuntem com a hipòtesi la rigidesa i, probablement, l’error 
d’aquests eixos.  
 
Com a vulnerables, es connecta per l’estreta relació entre 
pobresa i vulnerabilitat, i el fet que les dones com a grup 
social són més pobres i tenen menys poder que els homes. 
Com a comportament bo en relació amb el CC, s’associa al fet 
que les dones utilitzen més el transport públic, duen a terme 
majoritàriament les feines de casa i, per tant, incideixen en el 
consum d’aigua, energia, aliments, etc., i, en definitiva, a 
l’estreta connexió entre el gènere i les activitats productives i 
reproductives (Pardo, 2002; Pearse, 2017). 
 
Una revisió bibliogràfica sobre gènere i canvi climàtic conclou 
que “la literatura ha establert que les relacions de gènere són 
una característica integral de les transformacions socials 
associades al canvi del clima. Això planteja un desafiament 
per a la investigació social del clima cega a la perspectiva de 
gènere. Sense l’anàlisi de gènere, ometem aspectes clau de la 
vida social en un clima que canvia. És vital que es reconegui el 
caràcter de gènere del canvi climàtic i que les ciències socials 
i les humanitats explorin més aquest caràcter” (Pearse,   
2017: 1). 
 
Per al cas de Barcelona, el pla Clima (Ajuntament de 
Barcelona, 2018) inclou la variable de gènere principalment 
en dues qüestions: la justícia de gènere i la vulnerabilitat de 
gènere. 
 
En l’encara escàs corpus d’investigació sobre gènere i CC, 
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particularment pel que fa a les aportacions específiques que 
les dones produeixen o poden produir en relació amb les 
mesures d’adaptació, Barcelona té l’oportunitat d’aprofundir 
en aquestes anàlisis i propostes, que complementin la 
identificació de les vulnerabilitats de les dones en clau de 
desigualtat social i injustícia. 
 
2. Conclusió 
Les societats contemporànies hauran de viure amb situacions 
multiriscos i amb condicions mediambientals constantment 
canviants i, sovint, a gran velocitat, com són algunes de les 
conseqüències del canvi climàtic, entre d’altres, moltes de les 
quals amb un alt grau d’incertesa. 
 
El canvi climàtic, com a canvi global, planetari, requereix una 
governança global. L’avenç en aquest àmbit ha estat 
important en les últimes dècades, on les Nacions Unides ha 
estat un actor clau i l’IPCC un referent científic amb capacitat 
d’influir en les polítiques públiques. Tant l’arquitectura 
institucional mundial com els acords de lluita contra el canvi 
climàtic i la seva implementació en els països i en els àmbits 
locals suposen una base sòlida. La credibilitat de la ciència i 
de les organitzacions internacionals són aspectes importants 
que hem de mantenir i reforçar. 
 
Tanmateix, aquesta internacionalització no sempre és 
presidida pel bé comú general, el clima del planeta, sinó que 
l’aproximació dels països sovint es fa des dels interessos 
particulars de cada país. Encara que aquesta actitud té la seva 
lògica, la gravetat del problema requereix superar aquesta 
“miopia”. Els desastres, el canvi climàtic, aporten una 
oportunitat per educar els líders polítics, econòmics i socials 
sobre la naturalesa de la vulnerabilitat davant del risc del 
desastre, i, per tant, sobre la importància de reforçar els 
sistemes socials perquè sigui més resilients. Les polítiques de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic són marcs idonis per a 

aquest reforçament.  
 
És més, els desastres, en aquest cas el canvi climàtic, poden 
servir per produir canvis en les estructures que precisament 
han portat al problema, una metamorfosi social, una 
oportunitat de transformació social. 
 
El canvi climàtic expressa com cap altre aspecte la connexió 
entre el que és local i el que és global. I les ciutats tenen un 
paper clau en aquesta connexió. Barcelona, com a ciutat 
global, té una empremta en la creació del problema del canvi 
climàtic (per la seva activitat econòmica, mobilitat, 
concentració de població, consum, etc.) però també en la 
seva solució, o, almenys, en la seva mitigació i adaptació. Els 
plans estratègics, programes i accions que ha establert el 
municipi de Barcelona, fins i tot amb les seves controvèrsies, 
fan de la ciutat, les seves institucions, organitzacions i 
ciutadania un agent actiu per combatre el canvi climàtic. 
 
Com a possibles avenços en aquests processos s’han 
identificat diverses qüestions. Les anàlisis de la vulnerabilitat i 
la resiliència s’han de desagregar per grups socials 
significatius; no és suficient l’anàlisi de la societat com si fos 
una totalitat homogènia.  
 
L’adaptació i la mitigació s’han de considerar juntes, a fi 
d’ajudar a identificar les sinergies entre elles, positives i 
negatives, la qual cosa és particularment important per a les 
ciutats, on aquests factors estan profundament entrellaçats. 
En aquestes sinergies, cal tenir en compte l’impacte que les 
mesures de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic poden 
tenir en la consecució dels objectius de desenvolupament 
sostenible. No tot s’hi val, en la lluita contra el canvi climàtic; 
aquesta lluita s’ha d’orientar a la consecució de ciutats 
sostenibles. 
 



76 | Barcelona Societat  
 
La planificació urbana hauria d’estar vinculada als temes del 
canvi climàtic, de manera transversal. Les ciutats seran més 
segures si en la seva avaluació de reducció dels riscos 
consideren junts el canvi climàtic i els desastres. 
 
Finalment, i travessant tots els aspectes indicats 
anteriorment, cal una vinculació més gran del coneixement 
científic amb les necessitats i requeriments dels planificadors 
de la ciutat. La ciència útil per combatre el canvi climàtic és 
necessàriament interdisciplinària i transdisciplinària.  
 
L’impacte social del canvi climàtic és massa complex, i és per 
això que per comprendre’l requereix la investigació i acció de 
les ciències de la naturalesa i de les ciències de la societat, 
així com de la ciència ciutadana, de manera interactiva. 
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La política energètica ofereix un marc valuós per contribuir 
a reduir les desigualtats; tot i que els marges de possibilitat 
depenguin dels condicionants biofísics i de les metodologies 
d’intervenció que han prevalgut a escala internacional, 
estatal i local d’ençà de la constatació de la crisi climàtica. 
Avançar en la garantia del dret a l’energia, des del costat de 
la demanda i de l’oferta, és una via que s’articula des de 
diferents arranjaments institucionals (des del 
cooperativisme i el municipalisme, per exemple), però que 
obliga a reconèixer el rol central de l’Administració pública. 
L’article aborda aquesta qüestió, així com l’espai estratègic 
a activar que hi hauria entre la política energètica i la 
política social, tot fent referència a exemples com el bo 
social elèctric, els punts d’assessorament energètic i d’altres 
dissenys i programes potencials que són útils per pensar en 
una política energètica social. La lluita contra les 
desigualtats no és ni pot ser funció exclusiva de la política 
social; i així com ocorre en altres àmbits de la política 
pública, la política energètica té també un potencial 
destacable. 
 
Introducció: desigualtats i canvi climàtic 
La reducció de les desigualtats s’ha convertit en un objectiu 
polític prioritari per a moltes institucions locals. Des de fa uns 
anys, aquest objectiu ha agafat una centralitat destacable en 
l’acció municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en la mesura 
que els efectes de la crisi financera del 2008 no s’han acabat 
de corregir i les dinàmiques socioeconòmiques en el context 
espanyol i europeu no han acabat de ser favorables per a 
aquest propòsit. L’actual crisi associada a la pandèmia de la 
Covid-19 afegeix adversitat a la conjuntura, perquè tot 
apunta que farà retrocedir algunes de les millores 
aconseguides recentment. Així mateix, el context 
d’emergència climàtica també condiciona clarament el 
disseny i la implementació de noves polítiques públiques des 
de l’esfera local encaminades a combatre les desigualtats. La 
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crisi climàtica ens situa davant un escenari en el qual és 
altament probable que progressivament els recursos 
disponibles siguin menors i de menys qualitat, tant pel que fa 
béns (com l’energia) com pel que fa a embornals (com ara 
l’atmosfera, els oceans o la massa vegetal). A més, aquesta 
realitat probablement ocorri en un marc en què la possibilitat 
d’accedir a una quantitat suficient d’aquests recursos estarà 
força determinada pel nivell de renda. 
 
La complexitat i el potencial de la política energètica, com a 
element vinculat tant al canvi climàtic com a les condicions 
materials de vida, ens ofereixen un bon marc d’anàlisi i de 
reflexió per intentar extreure conclusions sobre el paper de 
polítiques sectorials com l’energètica en l’objectiu de 
reducció de les desigualtats. Aquest article pretén contribuir 
en aquesta línia. 
 
1. Context d’emergència climàtica i arquitectura 
institucional 
En els darrers anys s’ha consolidat, especialment en el 
context europeu, la idea que el canvi climàtic és una amenaça 
real per al benestar social, no només de les generacions 
futures, sinó per a les actuals generacions, que ja l’estan 
patint. A poc a poc es van abandonant alguns dels 
plantejaments previs que sostenien que el canvi climàtic no 
suposava un problema perquè era d’origen natural i estava 
desconnectat del model socioeconòmic, i que, en qualsevol 
cas, les afectacions que podria provocar les suportarien les 
generacions venidores. No obstant això, la possibilitat 
d’avançar en aquesta direcció, deixant enrere aquests 
plantejaments i posant en pràctica solucions efectives, és 
quelcom complex, perquè depèn tant de les condicions 
biofísiques que imposa la problemàtica del canvi climàtic com 
de les condicions polítiques associades a l’estructura  
institucional i a les metodologies d’intervenció per abordar  

aquesta problemàtica que s’han anat consolidat de manera 
bastant homogènia a escala internacional durant el darrer 
quart de segle XX (Cotarelo, 2015). 
 
En relació amb aquest segon aspecte —deixem de banda en 
aquest article l’abordatge de les condicions de caràcter 
biofísic—, recordem que la Cimera de Rio del 1992 és el punt 
històric de referència a partir del qual se situa el canvi 
climàtic com a fenomen d’implicació internacional i des d’on 
es van materialitzant els plans que ja havien començat a la 
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient 
Humà (CNUMAH) d’Estocolm vint anys abans, entre els quals 
destaca la creació de la Convenció Marc de les Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) i l’Agenda 21. L’any 
1997, el Protocol de Kyoto (PK) esdevé una nova fita de 
referència, ja que és l’acord que obliga 43 països, entre els 
quals hi ha els de la Unió Europea (UE), a reduir en conjunt 
les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) 
en un 5% per al període 2008-2012 respecte als nivells del 
1990.  
 
Progressivament, la preocupació pel canvi climàtic global va 
generant una important arquitectura institucional que està 
directament vinculada a la capacitat d’incidència dels 
informes científics que publica des del 1990 el Panel 
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les 
seves sigles en anglès), que serveixen de base per a la creació 
de la CMNUCC i pel contingut del PK, i a la capacitat 
d’incidència de múltiples organitzacions no governamentals 
que pressionen tant a escala local com global. 
 
Pel que fa a Europa i Espanya, també s’ha anat construint un 
marc de referència singular que influeix en la manera en com 
avui es fa front al canvi climàtic. A partir del compromís de la 
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UE29 amb el PK, a part de crear tot l’aparell institucional al 
voltant del Sistema de Comerç d’Emissions (ETS, per les seves 
sigles en anglès), la UE desenvolupa diferents eines de 
caràcter climàtic i energètic de referència com són el paquet 
de mesures sobre el clima i l’energia fins al 2020, el Marc 
sobre clima i energia per al 2030, o l’Estratègia a llarg termini 
per al 2050 que la Comissió Europea vol ara consolidar 
mitjançant una llei climàtica.  
 
Pel que fa en concret a Espanya30, s’elaboren a escala estatal 
els corresponents plans nacionals d’assignació d’emissions 
2005-2007 i 2008-2012, l’Estratègia espanyola de canvi 
climàtic i energia neta 2007-2012-2020, el Pla integrat 
d’energia i clima 2021-2030 (PNIEC) i els plans nacionals 
d’adaptació 2006-2020 i 2021-2030 (avui en fase 
d’esborrany). A això caldria afegir-hi les estratègies i els plans 
que impulsen les comunitats autònomes i les Agendes 21 que 
lideren les entitats locals. Més enllà dels acords i plans 
internacionals i estatals per afrontar el canvi climàtic, el fet és 
que les institucions de nivell inferior també s’han vist 
obligades, interpel·lades i empeses a prendre la iniciativa. 

                                                           
29. Per més informació i accedir als documents, es recomana 

consultar els enllaços del web de la Comissió Europea: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_es; 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es; 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es; 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es; 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en 

30. Per més informació es recomana consultar els següents enllaços 

del web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 

Demogràfic: www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-

estrategias/; www.miteco.gob.es/es/cambio-

climatico/publicaciones/publicaciones/Libros.aspx; 

hwww.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-

politicas-y-medidas/Estrategia.aspx; www.miteco.gob.es/es/cambio-

climatico/legislacion/; www.miteco.gob.es/es/cambio-

climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/default.aspx. 

A escala local, la ciutat de Barcelona31 tampoc queda al 
marge d’aquesta trajectòria. El 2010 s’elabora el Pla de 
l’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-
2020 i posteriorment el Pla clima 2018-2030, que sintonitza 
amb la Llei 16/2017, de canvi climàtic, de Catalunya. Durant 
l’onada de declaracions d’emergència climàtica que té lloc 
recentment, Barcelona anuncia la seva pròpia el gener de 
l’any 202032, conduïda per un esperit explícit de 
corresponsabilitat i com a catalitzador de l’ambició de les 
polítiques climàtiques i ambientals de la ciutat. Es considera 
que la crisi climàtica afecta ja avui en dia l’organització de la 
vida social i que, en un futur, encara que s’assoleixin els 
compromisos que emanen de l’Acord de París del 2016, es 
preveu que tinguin lloc un conjunt d’alteracions de caràcter 
biofísic que justifiquen declarar institucionalment 
l’emergència climàtica33. 

                                                           
31. Per més informació: www.barcelona.cat/barcelona-pel-

clima/ca/el-pla-clima/diagnosis-de-partida/mesures-de-govern-i-

plans-estrategics. 

32. El 15.01.2020, l’Ajuntament de Barcelona fa pública la declaració 

“Això no és un simulacre. Declaració d’emergència climàtica” a: 

www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/sites/default/files/2020-

02/declaracio_emergencia_climatica_ca.pdf.  

33. Com per exemple, i segons s’indica en la Declaració 

d’emergència climàtica: la previsió d’un increment de temperatura 

important (per exemple, 8 vegades més onades de calor a finals del 

segle XXI en l’escenari compromès o 16 vegades més en l’escenari 

passiu), la disminució de la pluja acumulada a la ciutat d’entre un 

14% i un 26% per a finals de segle (en l’escenari passiu, a l’horitzó 

2050 es preveu una necessitat de recurs addicional d’aigua potable 

de 18 hm3/any; a més, els esdeveniments de pluja extrema seran 

més freqüents, de manera que el que abans passava cada 50 anys, es 

preveu que ocorri cada 35 anys), una pèrdua d’entre un 30% i un 

46% de superfície útil de sorra a la majoria de platges (per exemple, 

la platja de Sant Sebastià podria arribar gairebé a desaparèixer en el 

pitjor dels escenaris), un augment del risc d’incendi a Collserola i 

pèrdua de biodiversitat, i un empitjorament de la qualitat de l’aire i 

l’afectació en infraestructures crítiques. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
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Aquesta breu panoràmica de context ens fa palès que hi ha 
una història climàtica de caràcter institucional a escala 
internacional, estatal i local que influeix en la manera com 
s’aborda avui la situació d’emergència climàtica. Qualsevol 
intent per anar introduint enfocaments d’intervenció nous, 
com el que aquí s’ha anunciat de fer polítiques climàtiques 
que incorporin l’objectiu de la reducció de les desigualtats, 
haurà d’aprofitar les possibilitats que emanen dels marcs 
elaborats prèviament, però també haurà de superar els 
obstacles que puguin imposar explícitament o implícitament 
aquests mateixos marcs. Atès que en els últims anys les 
polítiques climàtiques s’han traduït en bona part en 
polítiques energètiques, a continuació tractarem com 
aquestes darreres s’interrelacionen amb l’objectiu esmentat. 
En la propera secció, analitzarem qüestions relacionades amb 
la institucionalitat energètica i la seva arquitectura per 
intentar entendre des d’on impulsar una política energètica 
per reduir les desigualtats. I més endavant, indagarem en els 
mètodes d’intervenció presents i potencials per tal fer-ho 
possible.  
 
2. Reduir desigualtats: garantir el dret a l’energia 
La qüestió de la institucionalitat energètica està relacionada 
amb el “model energètic”. En els últims anys, s’ha expressat 
de manera diversa la preocupació sobre, d’una banda, la no 
idoneïtat de l’actual model energètic per cobrir les 
necessitats socials de la població i, de l’altra, sobre la seva 
contribució a la generació de desigualtats socials. Assumint 
que actualment el dret a l’energia no està garantit com a tal, 
s’han posat en marxa diverses iniciatives per transformar 
aquest model energètic i intentar revertir la situació 
esmentada. Des d’alguns posicionaments es planteja aquesta 
transformació en termes de canvis estructurals i normatius a 
favor d’un model energètic que reconegui normativament i 
garanteixi instrumentalment el dret d’accés a l’energia (sota 
criteris d’equitat i de sostenibilitat), i que es basi en una 

arquitectura institucional i física descentralitzada, favorable a 
la participació de la ciutadania en els processos democràtics 
de control i disseny de les polítiques energètiques, així com 
en els processos de producció energètica, a través 
d’esquemes d’autogeneració individual i col·lectiva. És per 
això que és habitual identificar aquest posicionament en 
termes de “democràcia energètica” (Angel, 2016; Sweeney, 
2014; Cotarelo i Riutort, 2017). Igualment, però, les 
estratègies per avançar en aquesta direcció democràtica són 
diverses i varien en funció del context. 
 
Si parem atenció al nostre context més proper, podem 
destacar aquí dues estratègies singulars. En primer lloc, 
ubiquem aquelles iniciatives cooperatives ciutadanes que 
especialment en la darrera dècada han emergit amb vocació 
de ser no només pràctiques col·lectives d’impuls de les 
energies renovables, sinó també d’impuls d’una forma 
clarament emancipatòria de relacionar-se amb l’energia, 
basada en els principis del cooperativisme (Riutort, 2016). Un 
dels casos més reeixits és sens dubte Som Energia (SE), una 
cooperativa sense ànim de lucre en l’àmbit de la producció i 
comercialització d’electricitat d’origen renovable. Creada ara 
fa gairebé 10 anys a Girona, ha tancat el 201934 amb més de 
63.000 persones sòcies arreu d’Espanya i un equip de treball 
que supera les 70 persones, més de 107.000 contractes 
d’electricitat gestionats (a particulars principalment, però 
també a empreses, comunitats de veïns, administracions 
públiques i entitats de l’economia social), una producció 
anual de 13.838 MWh mitjançant projectes propis 
(fotovoltaics, hidroelèctrics i de biogàs) i l’impuls de 15 
compres col·lectives d’autoproducció domèstica per a 875 

                                                           
34. Per a més detalls es pot consultar la Memòria social i 

econòmica 2019 de Som Energia: 

https://drive.google.com/file/d/1QhN_O4TITTOF_YNGPjdDgTKd4

njjR3Jq/view. 

https://drive.google.com/file/d/1QhN_O4TITTOF_YNGPjdDgTKd4njjR3Jq/view
https://drive.google.com/file/d/1QhN_O4TITTOF_YNGPjdDgTKd4njjR3Jq/view
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llars. A part de la seva dimensió empresarial, SE és també 
exemple de modernització del model cooperatiu en la seva 
dimensió més associativa: disposa d’espais de participació 
presencials i virtuals molt diversos, d’aprenentatge col·lectiu i 
d’arrelament territorial (53 grups locals, inclòs un a la ciutat 
de Barcelona) que, juntament amb altres activitats que 
desenvolupa més enllà de la producció i comercialització 
d’electricitat, contribueixen al cultiu d’una cultura econòmica 
—i en aquest cas, energètica— democràtica. 
 
En segon lloc, destaquem el paper que estan tenint en els 
darrers anys les administracions locals per abordar el canvi 
climàtic i l’equitat. En aquest sentit, algunes ciutats han fet 
un pas endavant per ser proactives en el sector energètic. A 
Barcelona això ha suposat la creació el 2018 de Barcelona 
Energia (BE). És una comercialitzadora pública d’electricitat 
d’origen renovable que subministra electricitat a edificis i 
equipaments municipals i de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, així com també ho fa, a partir del gener del 2019, 
a habitatges particulars. La seva aparició pren el sentit dels 
processos de (re)municipalització energètica (Cumbers, 2016) 
que s’han donat en altres ciutats europees en manifestar la 
voluntat de ser un instrument que contribueixi a una forma 
de provisió energètica amb vocació de servei públic, 
treballant pel dret d’accés a l’energia i recuperant el 
protagonisme del sector públic. Aquest posicionament queda 
reflectit en la Mesura de govern: Transició  cap a la sobirania 
energètica (Ajuntament de Barcelona, 2016a). 
 
Pel que ens interessa en aquest article, és pertinent 
preguntar-se en quina mesura aquestes dues iniciatives, una 
que emergeix des de l’àmbit privat (en aquest cas, sota la 
lògica cooperativista) i una altra que ho fa des de l’àmbit 
públic (en aquest cas, des de l’acció municipal), tenen 
capacitat per garantir un accés el màxim d’universal a 
l’energia des de tots els àmbits possibles en termes d’equitat, 

tant des de l’esfera de la demanda energètica com des de la 
seva oferta o generació, inclosos els processos de presa de 
decisió associats i els mecanismes de control pertinents. En 
aquest sentit, poden les cooperatives energètiques i les 
entitats municipals actuar perquè les persones que es troben 
en una situació de més vulnerabilitat socioeconòmica puguin 
accedir a tots els àmbits del model energètic? 
 
La possibilitat de reconèixer i garantir amb normes i 
polítiques els drets socials bàsics —entre els quals hi 
ubicaríem el dret a l’energia— correspon en últim terme als 
espais de la política institucional i de la gestió pública. El 
paper de l’Administració pública és imprescindible perquè el 
subministrament de l’energia es faci sota una lògica explícita 
de servei públic (desmercantilització i cost adaptat a trams de 
renda i consums responsables) que en garanteixi l’accés 
universal i, per tant, redueixi les desigualtats per accedir a 
l’ús de l’energia, en un moment en què els preus de l’energia 
no són assumibles per un volum creixent de la població. 
D’altra banda, també ho és per facilitar la participació 
universal en l’esfera de l’oferta, ideant polítiques públiques 
que permetin que el nivell de renda de les persones no sigui 
una barrera insuperable perquè aquestes puguin ser partícips 
en aquesta esfera. En aquest darrer cas, doncs, es 
contribuiria a reduir les desigualtats per accedir a la 
generació d’energia (aprofitant la captació de fluxos 
procedents de béns comuns com el sol o el vent), a la seva 
gestió eficient i als processos de governança democràtica de 
la política energètica.  
 
Per tal d’avançar en aquesta direcció, el sector públic pot 
aprendre de la trajectòria d’experiències innovadores de la 
talla de SE. Ens referim als aprenentatges que es poden fer 
entorn de l’operativa empresarial (que té a veure amb la 
gestió i provisió de serveis), del model de governança 
democràtica i, finalment, de la posada en pràctica d’un 
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enfocament integral, que abraça diferents aspectes des del 
punt de vista energètic i social.  
 
Com ja s’ha esmentat, en la darrera dècada i d’ençà dels 
efectes de la crisi del 2008, l’objectiu de la reducció de les 
desigualtats s’ha situat en el centre de moltes de les 
polítiques públiques locals, també a Barcelona. No obstant 
això, encara hi ha el repte d’evitar que l’abordatge d’aquest 
objectiu es faci des d’enfocaments poc integrats o bé des de 
la lògica dels compartiments estancs de la política pública. 
 
3. Entre la política energètica i la política social 
Per entendre les limitacions de les actuals polítiques de caire 
energètic davant el repte de reducció de les desigualtats, 
abordarem a continuació dos exemples il·lustratius d’una 
política energètica amb vessant social i d’una política social 
amb vessant energètic. En ambdós casos són polítiques 
públiques dissenyades des de les àrees competents de cada 
política —l’energètica i la social–— i a partir dels 
enfocaments que els són propis. 
 
3.1. Una política energètica amb caràcter social: el bo social 
elèctric 
L’exemple de política energètica amb caràcter social més 
evident és el bo social d’electricitat. Es tracta d’un 
mecanisme regulat pel Govern de l’Estat que aplica un 
descompte a la factura de la llum a persones que compleixen 
uns requisits de vulnerabilitat establerts per llei; el seu 
objectiu és protegir aquest perfil de consumidor. El bo social 
només el poden oferir les anomenades comercialitzadores de 
referència (tant SE com BE, iniciatives exposades més amunt, 
en queden excloses). En l’actualitat, el descompte s’aplica 
sobre el PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) a un 
límit màxim d’energia en el període de facturació. 
En la primera època de la seva implementació (a través del 
Reial decret llei 6/2009) entre el 2009 i el 2014, el bo social 

consistia a cobrir la diferència entre el PVPC, abans anomenat 
tarifa d’últim recurs (TUR), i un valor base que es corresponia 
amb la tarifa que estava vigent en el moment de posada en 
marxa de la TUR. Això va suposar la congelació de la tarifa 
pagada pels consumidors beneficiaris a nivells del 2009, per 
la qual cosa la quantia de l’estalvi augmentava en el temps. 
Posteriorment, a partir del 2014, es va determinar que el bo 
social seria un descompte del 25% sobre el PVPC.  
 
Fins a l’octubre del 2017, els criteris per a la definició de 
consumidors vulnerables, beneficiaris del bo social elèctric, 
eren els següents: (1) persones amb potència contractada 
inferior a 3 kW a l’habitatge habitual; (2) persones 
pensionistes de 60 anys o més que perceben una pensió 
mínima per jubilació, incapacitat o viduïtat; (3) famílies 
nombroses, i (4) famílies amb tots els seus membres en 
situació de desocupació. Posteriorment, les condicions del bo 
social van ser modificades pel Reial decret 897/2017 i es van 
introduir conceptes com el de “consumidor vulnerable”, 
“consumidor vulnerable sever” i “consumidor vulnerable en 
risc d’exclusió social”, pels quals es vinculaven els 
descomptes sobre el PVPC a criteris de renda, 
fonamentalment35. 
Els resultats de l’efectivitat del bo social d’electricitat per 
garantir l’accés universal són preocupants en la darrera 
dècada, amb el sorgiment del que s’anomena pobresa 
energètica. Segons l’estudi de l’Associació de Ciències 
Ambientals (Tirado Herrero et al., 2018), a Espanya al voltant 
d’un 15% de la població viu sense poder accedir a l’energia 
en quantitat suficient. D’altra banda, tot indica que hi ha 
elements que reduirien les possibilitats que les persones que 

                                                           
35. Per a més detalls sobre el bo social elèctric, es pot consultar el 

web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 

(CNMC): www.cnmc.es/bono-social 

https://www.cnmc.es/bono-social
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podrien beneficiar-se d’aquest instrument ho puguin 
finalment fer. Per exemple, hi ha l’obligatorietat de sol·licitar 
el bo social a través de canals que no són accessibles 
universalment i l’obligatorietat de vincular-se a una empresa 
comercialitzadora específica d’electricitat (dins un grup 
reduït d’elles). De fet, segons el mateix estudi, dels 9 milions 
de potencials persones beneficiàries, només dues terceres 
parts es beneficiaria del bo social d’electricitat, i només el 
32% del total es trobaria realment en dificultats d’accés a 
l’energia. En la majora dels indicadors d’efectivitat, el bo 
social d’electricitat està per sota del 50%; això vol dir que 
menys de la meitat de les persones que experimenten a la 
seva llar condicions associades a la pobresa energètica 
compleix els requisits per accedir al nou bo social. 
 
En aquest cas, el bo social se’ns presenta com una política 
pública que no evita un escenari tan preocupant com el de la 
pobresa energètica. En això hi té a veure segurament la 
definició confusa dels seus objectius, la desvinculació entre 
aquests i les mesures concretes i el mateix procés 
administratiu per sol·licitar-lo (que no és automàtic i en 
alguns casos pot esdevenir en si mateix un obstacle perquè 
persones que tot i tenir dret a l’ajut no l’acabin sol·licitant). 
En definitiva, tot apunta que el bo social condueix a resultats 
poc efectius si li atorguem la funció de garantir l’accés 
universal a l’energia o, en tot cas, reduir la desigualtat 
d’accés. 
 
3.2. Una política social amb caràcter energètic: els PAE 
En termes generals, la relació entre la política social 
municipal i l’àmbit energètic té a veure amb intervencions 
destinades a garantir els subministraments bàsics a les 
persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. En un 
primer moment, el focus estava posat en la concessió d’ajuts 
econòmics de caràcter discrecional i puntual com a suport 
per pagar les factures dels subministraments. Des de l’any 

2012, s’inclou dins els ajuts econòmics d’inclusió el concepte 
de pobresa energètica (ajuts de subministraments a la llar). 
Però amb el temps, i sense deixar de donar ajuts econòmics, 
l’enfocament s’ha anat modulant fins a cristal·litzar en els 
actuals punts d’assessorament energètic (PAE). Creats a la 
llum dels impactes de la crisi del 2008, aquests dispositius 
són un punt d’informació al qual pot adreçar-se qualsevol 
persona que vulgui informar-se sobre els seus drets 
energètics i rebre consells per optimitzar el seu consum 
energètic. Per tant, és un servei universal. Són, així mateix, un 
punt per detectar si les persones que s’hi adrecen es troben 
en situació de pobresa energètica i vulnerabilitat.  
 
En cas de detecció, els onze PAE establerts a la ciutat 
ofereixen assessorament a mida per a aquestes persones, 
amb l’objectiu de garantir el seu subministrament energètic i 
vetllar pel compliment de la Llei 24/2015, que prohibeix a les 
companyies tallar el subministrament a les llars vulnerables i 
les obliga a mantenir el servei mentre duri la situació de 
dificultat econòmica. Segons les dades del 201936, el 62% de 
les persones ateses pels PAE presentava un dels tres 
indicadors considerats de pobresa energètica: dificultats per 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, dificultats 
per pagar les factures dels subministraments o deficiències 
en les condicions de l’habitatge. Un 39% de les persones que 
arriben als PAE hi van amb avisos de tall de subministrament. 
Durant l’any 2019, els PAE han atès 12.079 llars, que 
equivalen a 31.569 persones. 

                                                           
36. Les dades que s’ofereixen aquí provenen de la “Memòria 

d’actuació punts d’assessorament energètic de Barcelona. Servei de 

detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de 

l’eficiència de les llars de les persones vulnerables. 2019”, document 

de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

encara pendent de publicar. 
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A tall d’exemple, entre les accions que fan els PAE al respecte 
s’hi inclouen les següents: l’acompanyament en l’alta o en la 
reconnexió de subministrament, la sol·licitud del bo social 
d’electricitat (el 24% de les llars ateses el 2019 no era 
beneficiària d’aquest descompte tot i reunir els requisits per 
ser-ho), el canvi de potència elèctrica contractada, el canvi de 
tarifa o el canvi de comercialitzadora (accions que poden 
contribuir a generar estalvi), l’elaboració de l’Informe de risc 
d’exclusió  residencial (IRER) per evitar la privació de 
subministrament, la realització d’intervencions als domicilis 
per aplicar mesures d’eficiència energètica (1.448 llars el 
2019) o la celebració de xerrades, reunions i tallers oberts per 
al conjunt de la ciutadania (221 accions el 2019). L’activitat 
dels PAE ha comportat que la prescripció dels ajuts 
econòmics de pobresa energètica hagi baixat.  
 
A més d’aquestes accions, val a dir que els PAE són també un 
política activa de foment de l’ocupació, que és una altra via 
per combatre l’exclusió social. Aquesta línia d’activitat 
consisteix a formar en l’àmbit laboral dels PAE persones amb 
dificultats d’accés al mercat laboral i a donar-los l’oportunitat 
de tenir una experiència professional en el mateix servei. 
Durant el 2019, 40 persones han participat en aquest 
itinerari, el 76% de les quals eren dones. Durant el mateix 
any, un 49% de totes les persones que han participat dels 
plans d’ocupació dels PAE des de l’inici del servei (4 plans 
d’inserció) han trobat feina un cop acabada la seva vinculació 
al projecte. 
 
Els PAE són un dispositiu que té la virtut d’aconseguir atendre 
la població més necessitada de suport i d’acompanyament 
per defensar els seus drets energètics, ja que la majoria de 
les persones que es beneficien de la seva activitat  
experimenten algun tipus de condició associada a la pobresa  
 

o vulnerabilitat energètica a la ciutat de Barcelona (Tirado 
Herrero, 2018). D’altra banda, els PAE aporten una dosi 
interessant de visió integral, ja que aborden la vulnerabilitat 
no només des de l’acompanyament en relació amb els drets 
energètics, sinó també des de l’oferiment de capacitació i 
experiència laboral en l’àmbit de l’assessorament energètic i 
des de la intervenció a les llars. Aquesta és una via addicional 
per combatre l’exclusió social. No obstant això, preguntem-
nos si la dimensió de l’energia podria encara explorar-se o 
integrar-se molt més en la política social, ja sigui en els PAE o 
en altres intervencions existents o encara per crear-se en un 
futur pròxim, per tal d’incrementar els nivells d’autonomia i 
la capacitat de resiliència dels col·lectius més vulnerables.  
 
3.3. Un exemple per il·lustrar un nou enfocament 
Pensem en un exemple que ens permeti transcendir en certa 
manera el model tradicional d’intervenció. Agafem el cas de 
la promoció d’instal·lacions d’energia renovable a partir de 
tecnologia fotovoltaica i, concretament, el de les subvencions 
per utilitzar terrats o cobertes d’habitatges i comunitats de 
veïns. Aquest tipus de sistema de subvencions públiques sol 
agafar com a premissa que cal que les persones beneficiàries 
disposin d’un capital inicial, que l’Administració pública 
corresponent completa en un percentatge determinat fins a 
cobrir el total del cost de la instal·lació. Trobem aquí una 
primera barrera d’entrada per a les persones situades en els 
nivells de rendes més baixos. Sota la lògica de l’accés 
universal a l’energia i de reducció de les desigualtats, seria 
pertinent que el disseny no exclogués els estrats socials més 
vulnerables. Imaginem per un moment que la lògica 
associada a aquest tipus de subvencions públiques es 
modifiqués en el sentit que clarament els destinataris fossin 
habitatges amb llars de rendes baixes i que la subvenció 
cobrís el cent per cent del cost de la intervenció fent 
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innecessària una aportació econòmica per part de les 
persones destinatàries37.  
 
Un disseny d’aquest estil contribuiria a augmentar la situació 
socioeconòmica d’aquesta població a través de l’aportació 
d’un actiu econòmic (en aquest cas energètic) que permetria 
reduir a llarg termini la seva despesa energètica i, alhora, 
milloraria la seva qualitat de vida, més enllà de l’evident 
contribució a la millora de l’equilibri metabòlic de la ciutat 
que implica la connexió a la xarxa d’una nova instal·lació 
fotovoltaica. Podria efectuar-se un balanç social de l’ús dels 
recursos monetaris públics. És a dir, en aquest cas, la inversió 
pública obtindria un retorn energètic menor en termes de 
MWh/any per cada euro invertit, ja que tot el cost de la 
intervenció aniria a càrrec de l’Administració pública 
corresponent (l’Ajuntament, si fos el cas). No obstant això, 
els retorns socials addicionals en relació amb drets i cohesió 
social, amb cultura energètica i, fins i tot, quant a capacitat 
de consum local, convertiria una política energètica social 
d’aquest estil en una inversió de futur imprescindible. 
 
És bastant usual utilitzar criteris exclusivament o 
majoritàriament econòmics per dissenyar les polítiques 
energètiques, també les corresponents a l’àmbit municipal. 
Així, per exemple, quan es planteja la instal·lació en 
habitatges privats d’energia fotovoltaica (però també valdria 
per a la minieòlica), s’avalua la relació entre l’energia 
generada i el cost de la inversió. És en funció dels resultats 

                                                           
37. Val la pena mencionar que el 2018 l’IMHAB va impulsar els ajuts 

del Programa d’arranjament d’habitatges per a persones en situació 

de vulnerabilitat, orientat a cobrir la totalitat de les despeses 

associades a intervenció les condicions d’habitabilitat i incloïa la 

possibilitat de fer actuacions amb la finalitat de millorar l’eficiència 

energètica dels domicilis. 

(https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/1088

64/1/ArrenjamentHabitatges_2018.pdf). 

d’aquesta rendibilitat energètica i econòmica que s’assignen 
els fons públics per efectuar aquestes intervencions. Els 
potencials resultats assolibles en termes socials no són 
encara determinants. Efectuar intervencions de generació 
energètica posant en el centre persones amb rendes baixes 
tendeix a ser percebut més aviat com un factor limitant, com 
un obstacle a la materialització del projecte més que no pas 
com un factor d’oportunitat. Això té a veure principalment 
perquè són perfils amb una capacitat d’inversió econòmica 
molt limitada sinó nul·la, que tenen un nivell d’instrucció (i de 
cultura energètica) insuficientment sòlid per comprendre el 
sentit de la intervenció, i que majoritàriament viuen en règim 
de lloguer. En els millors dels casos, l’obtenció de retorns 
socials pot arribar a tenir alguna influència en la decisió final 
per assignar recursos, però no s’observa que estigui avui 
vinculada a una visió integral i estratègica. 
 
Aquesta manera de procedir contrastaria, no obstant això, 
amb el concepte de resiliència que en els darrers temps ha 
entrat amb certa força en el marc de les polítiques públiques, 
també en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona. El concepte 
de resiliència fa referència en termes generals a la capacitat 
per fer front amb garanties als canvis. En el cas de l’entorn 
urbà, segons defineix el mateix Ajuntament de Barcelona 
(2016b: 3), “una ciutat resilient no és només una ciutat que 
es protegeix per fer front a les situacions crítiques i impactes 
que espera rebre, ja sigui perquè els ha patit en el passat o 
perquè preveu que impactin en el futur; és una ciutat amb 
capacitat de planificar i anticipar el risc a través d’actuacions 
preventives, i d’intervenir per modificar les condicions de 
contorn que ens permetin evolucionar cap al model de ciutat 
que volem construir”. En canvi, l’exemple exposat més amunt 
sí que entroncaria amb aquesta perspectiva de la resiliència, 
ja que seguiria els valors de transversalitat, enfocament 
holístic, corresponsabilitat i generació de cobeneficis. 
 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108864/1/ArrenjamentHabitatges_2018.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108864/1/ArrenjamentHabitatges_2018.pdf
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4. Cap a un nou marc de generació de polítiques públiques? 
En el context actual, el combat contra les desigualtats és un 
repte que interpel·la ja tots els àmbits de la política pública, 
va més enllà de l’àmbit d’influència i de competència de les 
polítiques tradicionalment definides com a polítiques socials. 
Dit d’una altra manera, amb els anys es fa palès que la lluita 
contra les desigualtats no és ni pot ser funció exclusiva de la 
política social, sinó que tots els àmbits de la política pública 
(d’àmbit municipal, pel cas que aquí ens pertoca) tenen un 
rol per complir. Ho veiem progressivament, per exemple, en 
l’àmbit de la política urbanística i d’habitatge, de la política 
cultural o de la política de mobilitat. Dins d’aquestes 
polítiques que tradicionalment s’han considerat més 
allunyades de les polítiques socials en general —i en 
particular de l’objectiu de reduir les desigualtats— també és 
oportú incloure la política energètica.  
Aquesta transversalitat requereix la posada en pràctica de 
nous mètodes de disseny i execució d’accions que, d’una 
banda, trenquin definitivament amb la manera tradicional de 
fer política pública sota la lògica dels compartiments estancs, 
i que, de l’altra, consolidin els intents que avui ja s’observen 
des de diferents àmbits d’intervenció municipal per atacar les 
desigualtats i garantir drets des d’una visió més integral i 
permeable a la cooperació interdepartamental. Per 
aconseguir-ho, sembla imprescindible, però, generar i posar 
en pràctica una metodologia compartida que sigui tan 
objectiva com sigui possible, que sigui capaç de mesurar 
quantitativament i qualitativament el retorn social i econòmic 
de manera convenientment ponderada, i que sigui 
suficientment eficaç i transparent tant per a la presa de 
decisions polítiques com per als processos de rendiment de 
comptes o control democràtic per part de la ciutadania. 
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L’experiència transformadora que van inaugurar els38 
Ajuntaments del Canvi el 2015 es pot interpretar des 
d’angles molt diferents. Han aconseguit molts objectius, 
però també han tingut les seves ombres, començant per la 
més evident, que és la pèrdua majoritària del poder 
municipal el 2019. En aquest procés, les polítiques 
públiques de transició ecosocial i lluita contra l’emergència 
climàtica mereixen una anàlisi detallada. A les conclusions 
que es puguin extreure de la trajectòria general del 
municipalisme s’hi suma la dificultat de fer política 
ecologista a l’altura de les transformacions que exigeix la 
urgència de la nostra situació d’insostenibilitat. Aquest text 
aporta una panoràmica reflexiva a aquest procés, posant 
l’èmfasi en l’aspecte ecosocial, i s’ajuda de l’ús neogramscià 
de la noció d’hegemonia per interpretar-ne els límits i 
extreure lliçons útils de cara als cicles polítics que venen.  
 
Introducció: reflexions de tardor 
Kois Casadevante va ser qui, en el clima de tristesa i decepció 
col·lectiva que regnava el 27 de maig de 2019, va encunyar la 
fórmula nostàlgica però molt encertada, i amb una potent 
ressonància simbòlica i històrica, del “curt estiu del 
municipalisme”. Va ser una legislatura que es va viure tan 
breument com breu es va fer el temps de la revolució 
llibertària del 1936 que Hans Magnus Enzensberger recrea a 
la seva novel·la històrica  l curt estiu de l’anarquia. De 
l’onada d’Ajuntaments del Canvi que van sorgir el 2015, 
aquesta prometedora fractura oberta en la governança 
neoliberal que traduïa en la política institucional local el 
terratrèmol del 15M i de la qual es va esperar tant, quatre 
anys després només quedava Cadis, València, Barcelona pels 
pèls i el tàxon perdut de Zamora. És una altra mostra més de 
com d’ingrata que és la història d’això que s’anomena  
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Espanya per a les seves capes populars, on les nostres 
conquestes polítiques tenen quelcom de parèntesi efímer 
que sempre es tanca massa aviat. 
 
Són, per tant, aquestes reflexions de tardor que volen fer 
balanç amb l’objectiu, com afirmava Kois, de “fer bascular la 
tristesa més cap a l’esperança que cap a la impotència” 
(Casadevante, 2019). La meva intenció amb aquestes pàgines 
és avaluar com s’han entrecreuat en els Ajuntaments del 
Canvi la potència política de l’aposta municipalista i la forma 
en què aquesta ha donat resposta a l’emergència climàtica 
com a problema d’època, i què es pot esperar per a futures 
onades municipalistes. 
 
1. El cub de Necker de la política ecosocial: petits grans 
passos 
Un repàs mínimament exhaustiu dels assoliments dels 
Ajuntaments del Canvi en matèria de transició ecosocial i 
lluita contra l’emergència climàtica queda més enllà de les 
possibilitats d’aquest text. A tall d’exemple il·lustratiu, 
observarem alguns projectes representatius de les dues 
ciutats més icòniques del procés, Madrid i Barcelona. 
 
El llegat de polítiques públiques reeixides de Madrid i 
Barcelona com a capdavanteres del procés del municipalisme 
transformador ha estat notable. Algunes han estat 
reconegudes tant internacionalment com pels seus rivals 
electorals. La reducció de deute, l’augment de la despesa 
social i la xarxa pública d’escoles infantils en el cas de Madrid. 
La política d’habitatge, la regulació turística o el projecte 
Radars contra la solitud no desitjada a Barcelona. En 
ambdues ciutats hi ha hagut avenços molt substancials en 
altres camps com ara la governança participativa, el 
feminisme o la col·laboració publicosocial (Casadevante et al., 
2018). 
 

Al capdavant de la transició ecosocial també hi ha hagut fruits 
prou memorables per transcendir i consolidar-se en 
l’imaginari col·lectiu. La seva imatge ja forma part d’aquest 
diccionari de símbols polítics amb el qual es trenen els relats 
hegemònics. Pioner a Espanya, en el cas de Madrid destaca el 
Pla A de qualitat de l’aire, amb l’aplicació de la zona 
d’emissions reduïdes de Madrid Central com a emblema d’un 
Govern a l’avantguarda ecologista. També destaca el projecte 
de Renaturalització del Manzanares, que ha estat molt 
reeixit, per bé que és menys conegut pel gran públic, però 
admirat unànimement pels especialistes. Es tracta d’un 
projecte exemplar en matèria de restauració de la 
biodiversitat perduda per la pressió urbanística sobre la llera 
del riu. Per a Barcelona, la creació de la comercialitzadora 
pública Barcelona Energia, que ofereix electricitat de 
proximitat i 100% renovable, sens dubte ha suposat una 
mesura valenta i ambiciosa que apunta al cor de la transició 
ecològica justa: el control comú de l’energia. I la superilla 
pilot funcional del Poblenou ha suposat un experiment 
urbanístic d’un gran impacte internacional, que ha demostrat 
la viabilitat i l’interès de les idees de l’urbanisme ecosistèmic 
que Salvador Rueda impulsa des dels anys noranta.   
 
Es tracta, sens dubte, de petits grans passos. Petits perquè en 
comparació amb les urgències dramàtiques que ens 
interpel·len amb l’emergència climàtica i la crisi ecològica han 
pecat, en el millor dels casos, de ser mesurades tímides, 
parcials, molt limitades. Grans perquè atesa la situació de 
partida i la correlació antropològica de forces tan 
desfavorable, han suposat una falca en consensos neoliberals 
molt rocosos. Analitzem amb més de detall aquesta 
ambivalència. 
 
Paco Segura, membre d’Ecologistes en Acció i expert en 
contaminació atmosfèrica, declarava el març del 2019 que  



91 | Barcelona Societat  
 
Madrid Central havia millorat una mica la situació dramàtica 
de salut pública que vivia Madrid al respecte. Però que ni de 
bon tros no era suficient. A ulls de l’ecologisme madrileny, 
l’actuació de Carmena en aquesta línia ha estat “demasiado 
lenta y demasiado timorata” (Segura, 2019), amb una 
tramitació exasperant. El to està justificat en part: fins i tot 
amb Madrid Central, els límits legals a la contaminació de 
l’aire es van continuar sobrepassant. I Madrid Central només 
és una de la trentena de mesures previstes en el Pla A, però 
la majoria van quedar sense implementar-se. 
 
L’anàlisi exigent dels moviments socials s’entén quan un 
contrasta els assoliments i els reptes. Per cenyir-nos al tema 
atmosfèric, i segons dades de l’Agència Europea del Medi 
Ambient, només l’any 2014, el nombre de morts prematures 
provocades per la contaminació de l’aire a Europa va assolir 
l’esgarrifosa xifra de 480.000, de les quals aproximadament 
31.000 morts eren de persones espanyoles (EEA, 2017). Dues 
xifres que mereixen ser escrites i llegides diverses vegades 
perquè són absolutament inversemblants i radicalment 
escandaloses: mig milió de morts a l’any a la UE, més de 
trenta mil a Espanya. O dit d’una altra manera: la 
contaminació provoca cada any a Europa un genocidi. I a 
Espanya un nombre de víctimes tres vegades més gran que 
l’acumulat en el conflicte civil del Iemen. Utilitzar aquest 
llenguatge expressionista, gairebé pamfletari, és interessant 
per comparar que, tanmateix, la percepció social sobre 
aquest assumpte és radicalment una altra. N’hi ha prou amb 
comparar el tractament de les víctimes de la contaminació de 
l’aire amb el d’altres xacres que sí que han aconseguit 
construir-se com a problemes socials oficials: la violència 
masclista, els accidents de trànsit, el crim o el terrorisme.  
 
Per sort, ja hi ha consens social a considerar com n’és 
d’absolutament intolerable la mort d’una dona a mans de la 
seva parella. O que cap causa política no justifica l’assassinat 

com a mitjà per aconseguir un fi. Però al costat de les morts 
anuals per contaminació, la suma de totes elles no deixa de 
donar lloc a una xifra petita. Sense voler restar importància a 
aquestes problemàtiques, la comparativa és sociològicament 
reveladora de les mentalitats col·lectives que imperen. Les 
mentalitats que configuren els límits i les possibilitats del 
debat públic, i, per tant, de l’acció política. Una mostra més 
de la gran contradicció que ens puny al segle XXI:  després de 
quaranta anys de neoliberalisme, que van ser quaranta anys 
perduts per aturar una crisi ecosocial de la qual en els anys 
setanta ja ho sabíem gairebé tot, el que és ecològicament 
necessari és gairebé impossible políticament. 
 
Els moviments socials barcelonins parlen en termes 
semblants de Barcelona Energia: tot i reconèixer-ne l’avenç, 
les crítiques principals apunten cap al seu curt abast, i 
assenyalen la necessitat de “ir más allá de la comercialización 
mediante la recuperación de las redes de distribución, una 
política de tarifas que incentiven el ahorro y prioricen la 
vulnerabilidad energética” (Casadevante et al., 2018: 214), a 
més d’una forta polèmica inicial respecte a la incineració de 
residus, opció que finalment es va abandonar. Si només 
tenim una o dues dècades per fer una transició energètica 
renovable sota control democràtic, i el ritme de canvi és el 
que hem conegut amb la creació d’una eina com Barcelona 
Energia, complir l’Acord de París serà impossible. 
 
Respecte al projecte pilot de la superilla del Poblenou, el 
balanç és semblant. S’han obtingut resultats excel·lents, que 
reforcen la hipòtesi inicial: una nova cèl·lula urbanística 
funcional, amb un nombre de vehicles en el perímetre similar 
al que hi havia abans que s’implantés, però amb uns carrers 
interiors sense cotxes, que s’han guanyat per a la vida 
comunitària, i amb una millora notable de la qualitat 
ambiental. Però una nova superilla, afegida a les altres tres 
existents prèviament (una al Born i dues a Gràcia), queda 
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lluny del ritme i l’escala d’implementació per a una ciutat que 
s’ha proposat com a objectiu del seu Pla de mobilitat urbana 
sostenible assolir les 500 intervencions. 
 
És cert que la superilla del Poblenou es va haver d’enfrontar a 
un important focus veïnal de resistència al canvi, amplificat 
convenientment per la guerra mediàtica de desgast contra el 
Govern de Barcelona en Comú. Això sens dubte va contribuir 
a fer que el pla de mínims del Govern per a la legislatura 
2015-2019, que desenvolupava almenys quatre superilles 
més (a Hostafrancs, Horta, les Corts - la Maternitat i Sant 
Ramon i Sant Antoni), no es complís en el termini. Haver 
dissolt aquest focus de resistència mitjançant participació 
ciutadana, però sobretot mitjançant l’èxit empíric del 
projecte, facilitarà augmentar la velocitat de la transformació 
de Barcelona sota els paràmetres de l’urbanisme ecosistèmic. 
Però, sens dubte, també hi cap aquí la reflexió pessimista que 
Jorge Riechmann llança sobre el cas de Gorona del Viento, el 
projecte que suposadament atorga sobirania energètica 
renovable a la Isla del Hierro: “más de tres decenios para 
hacer a medias lo que hubiera debido desplegarse 
rápidamente a partir de los años setenta del siglo XX...Y al 
final, lo que tenemos es sólo otro proyecto piloto, uno más” 
(Riechmann, 2019: 18). L’ecologisme més conseqüent 
denuncia que un esperit de reforma progressiva ja no s’ajusta 
a un moment com aquest, que és d’emergència històrica 
extrema. 
 
Però aquesta avaluació de got mig buit pot i ha de 
contraposar-se a una mirada de got mig ple: la victòria que 
aquestes mesures han suposat en el pla de la guerra cultural. 
El que fa quatre anys era una demanda extravagant de 
moviments radicals avui és a l’agenda oficial de dues grans 
ciutats globals, i ja està sent experimentat en forma de 
polítiques públiques embrionàries que tenen això que Errejón 

i García Linera han anomenat “irreversibilidad relativa” 
(Errejón i Linera, 2019). 
 
Continuem estudiant el cas de Madrid Central, que és un 
experiment d’ecologia política urbana especialment 
interessant almenys per dues qüestions: perquè l’hereta un 
equip de govern de signe polític diferent que intenta 
desmuntar-lo amb, de moment, poc èxit, i perquè té 
l’avantatge d’encarar la crisi ecològica des d’aquesta 
proximitat narrativa que ofereix la idea de salut. Potser les 
dificultats amb què ha topat el Govern d’Almeida per 
desmantellar el llegat de Madrid Central no s’expliquen sense 
la segona d’aquestes qüestions. Mentre que el canvi climàtic 
ens remet al relat de quelcom que sempre sembla que ocorre 
en una altra banda, els pics d’ozó troposfèric ens couen als 
ulls i colls. Mentre que l’esgotament de recursos bàsics 
només ens espanta quan s’expressa en un indicador tan 
fal·laç com els preus, la boina negra sobre el cel de Madrid és 
una imatge que tothom reconeix com una postal de malson. 
L’èxit popular de Madrid Central amaga pistes clau per 
construir propostes ecologistes de majories. 
 
Aquest èxit és especialment significatiu pel paper simbòlic de 
l’automòbil en el model antropològic de la Gran Acceleració 
nascut després de la Segona Guerra Mundial. L’antropòleg 
Marvin Harris deia que per veure una vaca sagrada no calia 
anar a l’Índia. N’hi havia prou amb mirar un cotxe des de la 
finestra de casa.  En moltes facetes, la nostra relació amb 
l’automòbil s’assembla més a l’adoració d’un tòtem que a l’ús 
racional d’un objecte potencialment útil. Com altres 
comportaments col·lectius que imperen en el capitalisme, la 
nostra addicció al cotxe té quelcom de decisió lliure i molt de 
xantatge estructural. Xantatge directe perquè els dèficits 
estructurals en transport públic, i la intensa mobilitat diària 
que exigeix l’actual mercat laboral és una combinació  
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perversa. Fins i tot a l’àrea metropolitana de Madrid, amb la 
xarxa d’infraestructures de transport públic més densa del 
país, per a moltes persones el cotxe és l’única opció de poder 
conciliar horari de treball i un mínim temps de vida 
(especialment potser en el model urbà de Madrid, que sota 
dues dècades d’aguirrisme s’ha proposat d’imitar la suburbia 
nord-americana). Xantatge indirecte perquè la indústria 
automobilística no s’ha gastat milers de milions d’euros 
durant dècades en publicitat perquè el condicionament 
psicològic no hagi tingut un efecte sòlid. Així, per a una part 
important de la població la llibertat continua assemblant-se 
molt a conduir un cotxe per una carretera solitària en un 
paisatge de bellesa indòmita. I amb aquest desig, com amb 
qualsevol altre, no es pot fer creu i ratlla. Els desitjos també 
es transformen, però a foc lent i mai per l’imperatiu d’un 
decret municipal. 
 
Entre l’espasa de la contaminació i la paret d’aquests 
xantatges, que a més l’oposició política sempre magnifica, es 
configura una pinça que resumeix el repte perillós de la 
sostenibilitat urbana: per exemple, com recuperar la ciutat 
per a les persones davant els cotxes, reduint contaminació i 
emissions, i no deixar-hi políticament la pell. Per habitar 
aquest espai estret amb algun rendiment transformador, els 
Ajuntaments del Canvi han hagut de fer un doctorat en l’art 
de la contradicció. 
 
La política pública ecosocial està condemnada a ser com un 
cub de Necker, la famosa il·lusió òptica en la qual la percepció 
de la seva profunditat és ambigua fins que l’observador 
decideix com vol mirar-la. Enfocades des dels límits 
planetaris, gairebé totes suspenen. Però enfocades des dels 
límits polítics que imposa una hegemonia neoliberal molt 
sedimentada, els èxits són notables. Recordem que el 
neoliberalisme és una ideologia que ja no és composta 
només de mites i emocions fetes de metàfores, sinó que és 

discurs encarnat en infraestructures tan poc flexibles com 
l’arquitectura tancada dels nous PAU o l’ordenament del 
territori.  El valor polític de les fractures que projectes com 
Madrid Central o Barcelona Energia han obert en el sentit 
comú imperant ha de ser avaluat des del reconeixement 
d’aquesta doble limitació: l’ecològica i la política. 
 
2. Un curtcircuit en el municipalisme com a procés 
hegemònic 
Tant Madrid com Barcelona han conegut també la frustració, 
o almenys l’aparcament en uns llimbs administratius, 
d’algunes de les seves mesures estrella en matèria de 
transició ecosocial. A Barcelona el cas més significatiu és la 
municipalització de l’aigua: una dura batalla legal en la qual el 
Tribunal Suprem ha donat finalment la raó a Agbar, l’empresa 
que gestiona l’aigua de Barcelona per una concessió d’un 
segle donada en l’època de la dictadura franquista. Però 
almenys a Barcelona la continuïtat del Govern del canvi pot 
encara fer prosperar aquesta mesura, encara que el marge de 
maniobra s’ha estret substancialment. 
 
A Madrid, tanmateix, l’administració de coalició del PP i 
Ciutadans no només ha posat fi a l’experiència municipalista 
madrilenya, sinó que a més ha posat un èmfasi especial a 
aplicar una política de terra cremada sobre l’obra de govern 
d’Ara Madrid. Eliminar Madrid Central va ser el casus belli 
electoral de la dreta. Les fotos d’Almeida i Villacís celebrant la 
reversió de la conversió en zona de vianants del carrer de 
Galileo és una declaració d’intencions semiòticament 
perfecta. 
 
Significativament, per al cas concret de Madrid Central, el 
desmuntatge no s’ha pogut consumar, i la promesa encara no 
s’ha pogut complir. La raó ha estat una intensa oposició 
ciutadana, la principal victòria de la qual van ser dues 
sentències judicials que van tombar la moratòria a les multes, 
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decretada pel consistori d’Almeida, que suprimia de facto la 
zona de baixes emissions de Madrid Central. El procediment 
d’infracció obert des del 2010 per la Comissió Europea contra 
Madrid per l’incompliment sistemàtic dels límits legals per 
contaminació de NO2, i que amenaça de convertir-se en una 
multa de quantia milionària, no ofereix a més gaire marge de 
maniobra per a la reversió. Per contra, el projecte MARES 
s’ha desmantellat. MARES era una gran incubadora 
d’economia social que l’Ajuntament de Madrid havia generat, 
amb fons europeus, per promoure un canvi de model 
productiu, que tenia en la transició ecològica (energies 
renovables, agroecologia, mobilitat, economia circular, etc.)  
i l’economia feminista de les cures els seus horitzons de 
treball. 
 
La capacitat de resistència diferencial d’aquests dos projectes 
ofereix pistes sobre el grau de potència hegemònica de les 
diferents idees força del discurs ecologista. I recordem que 
l’hegemonia, en el sentit gramscià del terme que aquí 
s’aplica, no consisteix tant a promoure per exemple 
l’alienació partidista d’una judicatura favorable 
(nomenament de jutges afins), sinó a establir perspectives 
d’interpretació sobre el que és social que, sent 
ideològicament de part, tinguin aquesta capacitat d’aglutinar 
demandes diferents que puguin passar com quelcom 
d’interès general. Així, el dany a la salut pública comença a 
convertir-se en una externalitat intolerable dins del sentit 
comú imperant, que és la matèria primera del joc polític. 
Prou perquè es pugui establir jurisprudència ambiciosa 
mirant d’evitar-ho. Però la promoció d’una economia on la 
democràcia interna, la igualtat de gènere o la producció 
sostenible siguin trets distingibles que toqui premiar, encara 
no ho és. Per això Madrid Central resisteix, i MARES s’ha 
clausurat fàcilment.  
 

La referència a la noció gramsciana d’hegemonia és 
fonamental perquè els dèficits en matèria de transició 
ecosocial dels Ajuntaments del Canvi no poden desatendre el 
fet que el municipalisme ha patit una mena de curtcircuit en 
el procés hegemònic que inaugurava. Les eleccions del 2019 
van demostrar que la proposta municipalista no va 
aconseguir fidelitzar una adhesió política majoritària al seu 
model de ciutat i el seu estil de governança. En altres 
paraules, no van aconseguir mantenir la tensió pròpia d’un 
projecte polític hegemònic. Això explica el seu pas efímer pel 
Govern, del qual la ciutat de Barcelona n’és una excepció, 
mentre que l’experiència de Madrid és especialment dura en 
termes polítics.  El 26 de maig de 2019 Barcelona en Comú va 
perdre cinc punts percentuals de vot i un regidor, però tot i 
ser més feble políticament, i beneficiant-se d’una anomalia 
en la dinàmica de blocs polítics explicable només en el 
context específic català, va aconseguir donar continuïtat al 
projecte. La plataforma Més Madrid, descendint un punt 
percentual, que es va traduir també en un regidor menys, i 
malgrat ser l’Ajuntament en el qual les forces del canvi van 
retenir un nivell més alt de vot a excepció de Cadis (un 30% ), 
va perdre l’alcaldia. 
 
En la petita selecció de mesures analitzades hi ha una pauta 
comuna, que a més és extrapolable a la majoria de les 
polítiques públiques municipalistes relacionades amb la lluita 
contra l’emergència climàtica. Durant els últims quatre anys, i 
en molts llocs més enllà de Madrid i Barcelona, hi ha hagut 
una autèntica proliferació d’estratègies, documents, pactes, 
mocions i processos participatius en temes com ara 
l’agroecologia urbana, la sobirania energètica, el 
compostatge comunitari, la mobilitat ciclista o la 
rehabilitació. En general, es pot concloure que el  
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municipalisme va aconseguir avenços significatius en moltes  
tasques de la transició ecosocial si acceptem incloure una 
lletra petita: les seves transformacions han pecat de quedar 
atrapades en un cert estatus simbòlic. Com a victòries 
essencialment culturals amb encara poca incidència 
contrastable en termes estadístics més enllà d’alguns 
experiments sobrerepresentats en la mateixa imatge del 
model de ciutat que s’ha volgut projectar. 
 
Com hem argumentat, aquest resultat és lògic atès el context 
de la correlació de forces antropològiques de la qual es 
partia. I en cert sentit, es correspon amb el circuit prototip de 
l’hegemonia política. Álvaro García Linera estableix que el 
procés hegemònic transformador es pot resumir en un 
esquema d’etapes que ell anomena Gramsci-Lenin-Gramsci 
(García Linera, 2017). Primer, disputant els símbols 
unificadors, es guanya el discurs en el seu nivell més 
lingüístic, més tou, amb victòries que són intel·lectuals, 
culturals i morals.  Després hi ha un xoc nu de forces que 
dirimeix el monopoli del poder. I una vegada consolidat el 
control efectiu de les estructures de l’estat, es torna a exercir 
un moment gramscià, de construcció de domini cultural, però 
des de les eines d’intervenció massiva que ofereix la llei, els 
pressupostos estatals i les polítiques públiques. És a dir, 
intervenint en els nivells més objectuals i durs del discurs. En 
societats democràtiques pluralistes, aquest esquema 
presenta fronteres difuses (el moment Lenin mai no es 
redueix a la data electoral, sinó que es prolonga almenys 
durant bona part de la primera legislatura d’un govern), però 
a grans trets continua sent una trajectòria vàlida. 
 
Si utilitzem aquest esquema com a eina interpretativa, 
podrem concloure que el municipalisme no va aconseguir 
completar el procés hegemònic. Va patir un curtcircuit entre 
el moment Gramsci irruptor de 2014-2015 i el moment Lenin 
durant la legislatura, que li va impedir de consolidar-se com 

una alternativa de governança sòlida.  Per això els seus 
assoliments, especialment en matèria ecosocial on la seva 
base de suport era menor, no deixen de presentar aquest 
aire de reescriptures superficials del codi semiòtic de la ciutat 
que denuncien alguns moviments socials transformadors. I 
que per a expectatives transformadores ambicioses pot 
confondre’s més amb el màrqueting polític que amb l’acció 
política transformadora. 
 
Una explicació satisfactòria del curtcircuit hegemònic del 
municipalisme està per construir, i serà imprescindible per 
tenir un balanç del cicle polític que es va obrir amb el 15M. 
S’exposen de manera telegràfica tres hipòtesis 
complementàries que, entre moltes altres, podria ser 
interessant explorar afegint-hi un enfocament específicament 
ecosocial: 
 

 Com en un efecte cascada, el municipalisme es va 
ressentir de la pèrdua de potència hegemònica de 
l’espai polític del canvi en l’àmbit nacional. El vell tòpic 
que afirma que les eleccions municipals mai no són 
eleccions locals ha continuat afectant el comportament 
electoral a l’Estat espanyol. I en aquest sentit és difícil 
explicar l’empenta inicial del municipalisme, però 
també el seu declivi, sense l’efecte arrossegament del 
fenomen Podem, la caiguda del qual ha estat gairebé 
tan ràpida i tan digna d’estudi com el seu ascens 
meteòric. Aquesta història està per escriure, i sobretot 
per investigar. Caldrà comprendre la resiliència del 
règim del 78, al qual se li va pressuposar una crisi 
orgànica terminal potser de manera precipitada. Des 
d’una perspectiva compromesa amb la transformació 
social, però, és més interessant comprendre que va 
passar dins de l’espai polític del canvi per poder 
aprendre de l’experiència. No podem afegir-hi gaire 
cosa més aquí, només una consideració important que 
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ha tendit a obviar-se en les anàlisis més immediates. A 
més de conflictes interpersonals, de disfuncions que 
han demostrat ser inherents a certes formes 
d’organització, de les disputes pel control dels aparells 
entre famílies polítiques, de les baralles per les apostes 
tàctiques, o dels xocs entre estratègies incompatibles i 
els seus diferents costos d’oportunitat, Podem va ser 
sotmès a una punyent discrepància teòrica: el de la 
validesa o no de la seva hipòtesi fundacional. És a dir, 
la hipòtesi populista, que assumia entre altres 
“assassinats del pare” que la topologia política del 
segle XX, l’eix esquerra-dreta, després del 2008 havia 
quedat obsolet. Com si la hipòtesi populista hagués 
estat una arma d’un sol tret, aquesta es va abandonar 
després de les eleccions generals del desembre del 
2015, quan Podem va lliscar progressivament cap a un 
nínxol polític postcomunista convencional, 
homologable al que hi havia a Espanya i a Europa 
abans del 15M. 

 

 En la seva tasca de govern, el municipalisme va 
infravalorar aquest element central que segons 
Clausewitz distingeix la guerra real de la guerra teòrica: 
la fricció. Governar una ciutat, gestionar una 
administració pública, també implica “un movimiento 
en un medio penoso” (Clausewitz, 2017: 120). Un 
moviment que es va fer especialment dur atesa la 
inexperiència al respecte dels espais polítics en el quals 
s’havia forjat l’aposta municipalista. Cogovern amb 
socis amb poca predisposició a la col·laboració i molt 
més hàbils en el joc institucional i les seves trampes, 
absència de coneixements jurídics i tècnics, escàs 
costum negociador, ignorància sobre la “institució 
profunda”, falta de sintonia amb les xarxes del 
funcionariat que dirigeixen el funcionament real i no 
formal de la maquinària administrativa, actitud 

sabotejadora i molt bel·ligerant de certs grups 
d’interès... Per norma general el municipalisme va 
haver de passar una dura aclimatació a un ecosistema 
polític relativament nou i en bona mesura hostil, sota 
una enorme pressió opositora (magnificada en la 
mesura que les oligarquies entenien que els 
ajuntaments eren el pròleg d’un assalt al poder 
nacional), i limitat per algunes hipoteques 
autoimposades fruit de cert romanticisme antipolític 
ingenu, molt propi de l’atmosfera emocional del 15M. 
El cas més il·lustratiu d’aquest darrer aspecte va ser la 
decisió, presa per molts grups municipalistes en el 
govern, de reduir la quota d’assessors i càrrecs de 
confiança que legalment els corresponia com a gest de 
rebuig als habitus propis de la vella política. 
 

 A més de fricció exterior, el municipalisme ha hagut 
de suportar una intensa fricció interior, provocada per 
les altes expectatives participatives de la seva matriu 
política d’origen. En aquest marc, el distanciament 
estructural entre base i dirigència, que és universal i 
inherent a tota política institucional, adquireix una 
intensitat que pot arribar a ser profundament 
desestabilitzadora. Mentre que les bases, especialment 
les que es van socialitzar políticament en moviments 
socials, solen mantenir posicions maximalistes, 
impacients, i més predisposades a sentir-se agreujades 
per gestos que tinguin un pes simbòlic fort en el seu 
esquema identitari, un govern municipal només pot 
funcionar aplicant cert pragmatisme, capacitat de 
cessió i certa paciència estratègica. Aquest 
distanciament s’agreuja inevitablement a causa que 
Govern i base militant de suport estan sotmesos a 
temps, responsabilitats i recompenses molt diferents. 
En l’abast d’objectius concrets, les administracions són 
monstres antediluvians i els moviments de base, actors 
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àgils. Però el temps de treball quotidià, especialment 
lligat a la gestió institucional, és extraordinàriament 
ràpid, mentre que els temps de resposta de les bases 
són necessàriament lents. Això dificulta la delegació de 
tasques en unes bases que la dirigència tendeix a 
percebre com a poc eficaces. Com que a més la 
responsabilitat de fallar en un o un altre àmbit és 
radicalment diferent, la dirigència tendeix a desconfiar 
de les bases i generar acaparament de les tasques 
segons el pes percebut de la seva responsabilitat. Això 
és sentit per les bases com un tancament que soscava 
la qualitat democràtica d’un espai polític. Si a això s’hi 
afegeix que mai no podrà deixar d’haver-hi una divisió 
molt important entre dirigència i base en el pla de les 
recompenses (els uns són professionals amb l’estímul 
d’un salari, els altres voluntaris amb un estímul ètic), el 
cercle viciós de la delegació-desafecció tendeix gairebé 
sempre a créixer. Trobar una tercera via que utilitzi de 
manera fèrtil la tensió entre la bunquerització 
tecnocràtica que ponteja la participació, i el 
radicalisme disfuncional imposat per minories 
activistes sobredimensionades, és una necessitat de la 
cultura política municipalista que està molt lluny de 
resoldre’s. I que en la política pública ecosocial pot 
resultar especialment inflamable, atesa l’enorme 
distància entre el que és ecològicament urgent i el que 
és políticament factible. 
 

3. Conclusions: els límits del municipalisme 
Pel que fa al balanç del curt estiu del municipalisme en 
matèria de transició ecosocial i lluita contra el canvi climàtic, 
cal destacar dues idees: i) els resultats han estat ambivalents 
i ii) encara que la transició ecosocial implica algunes 
dificultats específiques, el seu acompliment no es pot 
deslligar de la reflexió sobre els límits generals de l’aposta 
municipalista. 

És evident que entre els anys 2015 i 2019 es va fer un salt 
qualitatiu en l’agenda ecosocial, que va passar de la perifèria 
al centre del debat polític. L’acció d’avantguarda dels 
Ajuntaments del Canvi hi va contribuir en temes clau, com 
ara la qualitat de l’aire, la mobilitat sostenible o el control 
ciutadà de l’energia. Sens dubte, que el lustre 2015-2019 hagi 
estat el de l’explosió de la consciència climàtica global, 
començant amb l’Acord de París i arribant fins a un 2019 que 
ha estat un any fita en la història de l’ecologisme, amb 
l’eclosió del fenomen Greta, les accions de desobediència 
civil massiva d’Extinction Rebellion o la gran vaga mundial pel 
clima, va suposar un vent de cua favorable.  Però amb tots 
aquests avenços, cap ciutat del món no és avui una entitat 
sostenible, sobretot si n’analitzem el metabolisme energètic 
material d’una manera integral: la Green Smart City europea 
no seria possible sense la conversió de la Xina en un infern 
dickensià. El factor “miratge geopolític”, que amaga els 
processos d’externalització en l’extracció dels minerals i les 
emissions de CO2, no es pot obviar si volem tenir una 
perspectiva completa del que implica la transició ecològica. 
 
La sostenibilitat, definida i aplicada en el sentit fort que 
requereix enfrontar l’emergència climàtica i la crisi ecològica, 
i a més modulada des de la justícia social i el feminisme, és un 
objectiu polític que llança una esmena a la totalitat que és 
profundament revolucionària en tots els ordres de la nostra 
vida social. El fet d’assumir-la ens obliga a trastocar no només 
interessos econòmics ben organitzats, que sempre saben 
defensar-se, com podria ser el de l’oligopoli energètic o el 
lobby fòssil. Per arribar a ser ciutats i societats sostenibles, 
hem de canviar les regles bàsiques del joc econòmic que 
s’han prioritzat en els últims 200 anys. Afectar molt l’actual 
distribució del poder i la riquesa. Desplegar immenses 
substitucions tecnològiques que tenen en si mateixes un fort 
component polític. Intervenir en estrats molt profunds i poc 
manejables per la política de curt termini de la nostra 
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reproducció metabòlica en les seves tres dimensions: la 
tecnomaterial, la social i la simbòlica. Ens referim a tasques 
com desmuntar el maquinari d’infraestructures que ve 
heretat per la nostra ordenació del territori, obrir alternatives 
a les dinàmiques estructurals que segresten les nostres 
econòmiques en l’expansió permanent o desconstruir les 
mitologies més profundes del nostre ordenament 
antropològic, com la “tecnolatria” o el mite del progrés. 
 
L’ecologisme assenyala amb raó que, en un planeta finit, una 
societat sostenible haurà de donar lloc a un paradigma 
postcreixement, a una economia d’estat estacionari. Per 
comparació històrica, l’empresa socialista, que ho va voler 
transformar gairebé tot i l’estudi de la qual és parada 
obligatòria per pensar un postcapitalisme a l’altura el segle 
XXI, mai no va intentar quelcom tan revolucionari com deixar 
de créixer, i no ens pot ensenyar res sobre això. Igualment 
també caminem a cegues, sense referents inspiradors, en la 
construcció d’una utopística política il·lusionant formulada 
des d’una idea de certa austeritat material davant la idea 
d’abundància que ha presidit gairebé totes les propostes de 
reforma social en l’era industrial. Es tracta d’una tasca 
especialment complexa quan el neoliberalisme ha instal·lat 
en bona part de la població mundial (també en els països 
emergents en forma de marc d’expectatives) una economia 
libidinal, una configuració social del desig, basada en un 
malbaratament de recursos ecocida. Riechmann va definir a 
la perfecció el contracte social neoliberal: un món low cost, 
amb vols, carn i telèfons mòbils barats, a l’abast de les 
masses, amb un impacte ecològic gegantí que s’externalitza 
cap als altres o cap al futur, a canvi de vides precàries i 
inseguretat econòmica. 
 
És fàcil concloure, per tant, que salvar el desnivell entre la 
urgència ecològica del segle XXI i l’articulació d’hegemonies 
polítiques transformadores és una tasca que li va 

especialment gran a les nostres ciutats. I això ocorre perquè, 
en una d’aquestes il·lusions necessàries sense les quals no es 
fa política, l’aposta municipalista va sobrevalorar la seva 
capacitat d’incidència històrica. En els ambients més 
activistes, el curt estiu del municipalisme ha tingut gust de 
poc perquè segurament se li estava exigint massa. 
A l’Estat espanyol els municipis controlen una part mínima de 
la riquesa pública, menys d’un 15%. Les seves competències 
legals i fiscals són poques, i el seu exercici efectiu moltes 
vegades està supeditat a transferències financeres i acords 
amb entitats administratives superiors sota criteris poc clars, 
que donen lloc a tota mena d’arbitrarietats polítiques si, al 
seu torn, no es controla políticament l’esglaó superior. La 
xarxa pública sobre la qual van treballar els Governs del Canvi 
és a més una xarxa pública maltractada pel cercle viciós del 
neoliberalisme: desmantellada per una dècada de retallades, 
jivaritzada per dues dècades de processos de privatització, 
per tant, poc àgil i capada, la qual cosa retroalimenta la 
necessitat perversa d’abraçar les receptes neoliberals com 
una barca enmig del naufragi. L’exemple més clar és la 
vinculació del finançament municipal amb la venda de sòl: un 
disseny institucional que, com afirma Naredo (2010), és un 
dels motors maleïts que alimenta alhora l’economia 
especulativa del pelotazo, la corrupció política i el melanoma 
urbanístic que destrossa els nostres territoris. Per la seva 
debilitat electoral, els Governs del Canvi han treballat a més o 
bé en minoria, o bé en governs compartits, la qual cosa ha 
provocat moltes situacions de poder fragmentat, que van 
intensificar la fragmentació disfuncional a la qual les 
administracions públiques ja són proclius. I per si fos poc, el 
curt estiu del municipalisme ha estat encotillat per la 
intervenció draconiana i partidista del Ministeri d’Hisenda i 
les polítiques d’austeritat que encapçala la Llei d’estabilitat 
pressupostària. 
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En aquest “mitjà penós”, per reprendre la imatge de 
Clausewitz, i amb armes tan febles, liderar processos de canvi 
profundament revolucionaris, com és la transició ecològica, 
només es pot justificar des d’un cert pensament màgic 
democràtic: la proximitat amb la gent i les possibilitats d’una 
alta participació ciutadana compensaran tots els dèficits. 
Aquesta és una il·lusió difusa, mai explícita, molt present en 
alguns espais transformadors i que no és fútil perquè compon 
certes disposicions polítiques que són determinants. A saber: 
considerar que la immensa força social que les irrupcions 
plebees i populars poden arribar a posar en joc en els grans 
moments destituents no es dissipa aviat. I que, per tant, pot 
actuar com una mena de reactor de fusió que posa al servei 
de la política transformadora l’energia inesgotable de les 
estrelles. Fent una analogia amb el còmic d’Astèrix, un dels 
mites inconscients de l’aposta municipalista va ser pensar 
que l’aprofundiment de la democràcia era una mena de poció 
màgica que atorgava superpoders a l’aldea gal·la assetjada 
per les tropes romanes. 
 
Amb aquest breu repàs als seus límits, no es vol negar la 
potencialitat transformadora del municipalisme. Ciutats amb 
Governs progressistes, treballant en una xarxa global amb 
agendes comunes, han demostrat ser un actor amb una 
capacitat política interessant. Com bé analitza Jessop (2017), 
ningú no pot pensar ja el poder polític en els termes de la 
vella escola nascuts del Tractat de Westfàlia, com si aquest 
fos una “cosa” concentrada en el govern d’un recinte espacial 
estanc delimitat per fronteres. El poder polític és una relació 
social altament complexa, multiescalar, que permet ser 
disputat i parcialment exercit per galàxies d’actors i agències 
socials molt diverses. Aliances entre grans ciutats, 
especialment ciutats amb projecció global, estan tenint un 
paper de lideratge en el canvi civilitzador que està avui en 
disputa, en matèria de transició ecològica, però també de 

polítiques públiques feministes, avenços en la redistribució 
de la riquesa o la creació de nous béns comuns. 
 
Però l’estat en sentit clàssic no està en retirada. És un 
enorme error polític considerar-ho així. I el seu paper és 
especialment insubstituïble en això que García Linera 
anomenava moment Lenin: el pas d’una construcció 
d’hegemonia cultural essencialment simbòlica, explícita, 
basada en el relat, a una hegemonia cultural fàctica, 
sistèmica, reproductiva, inconscient, basada en el pes 
material de la llei, les infraestructures, les rutines 
administratives i econòmiques, en definitiva, l’hegemonia 
que permet orientar a favor teu l’efecte arrossegament de 
bona part de la inèrcia social. La tasca per endavant és, com a 
mínim, anàloga a la revolució neoliberal, amb 
transformacions d’un calat i una rapidesa similars tant en 
l’aspecte socioeconòmic com en l’antropològic. Algú pot 
creure que la revolució neoliberal hauria estat possible 
promoure-la només amb les alcaldies de Londres i Nova York, 
sense els governs de Thatcher i Reagan?   
 
En resum, l’experiència del curt estiu del municipalisme 
reforça la idea següent: el govern transformador de les 
nostres ciutats pot millorar substancialment la vida dels seus 
ciutadans en allò que està al seu abast. Per exemple, respirar 
un aire que no sigui un problema de salut pública. Això és 
valuós en si mateix. Però de cara a transformacions socials de 
més abast, com ara solucionar l’emergència climàtica, el 
municipalisme funciona més aviat com una de les millors 
eines populars en la fase gramsciana inicial del procés 
hegemònic. És a dir, la fase de la disputa cultural pels 
significats compartits per les majories socials. Però això 
quedarà curt si el projecte polític que ho inspira no 
aconsegueix pujar esglaons en les escales superiors del poder 
institucional. En els acompliments futurs que el  
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municipalisme tindrà en el marc de la transició ecosocial, serà 
important tenir en consideració aquest paper parcial, 
profundament performatiu, de la ciutat com a constructora 
de discursos i afectes polítics que apunten més lluny. I 
aprendre juntes i junts a actuar en conseqüència millor del 
que hem fet en el passat. 
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L’Agència de Salut Pública de Barcelona està avaluant els 
efectes mediambientals i en la salut del programa Superilles 
a través del projecte "Salut als carrers". S’està duent a 
terme en tres barris de la ciutat: el Poblenou, Sant Antoni i 
Horta, utilitzant mètodes qualitatius i quantitatius. En 
aquest article es descriu el projecte i es presenten alguns 
resultats preliminars. 
 
 
Introducció 
La ciutat de Barcelona presenta nombrosos reptes socials, 
mediambientals i de salut. Alguns d’aquests reptes per 
resoldre són els alts nivells de contaminació acústica i de 
l’aire, la manca d’espais verds i d’estada i les lesions causades 
pel trànsit. Els darrers anys, l’Ajuntament de Barcelona ha 
iniciat el desplegament del model Superilles en diferents 
barris de la ciutat, que es recull a la mesura de govern 
“Omplim de vida els carrers”. L’objectiu d’aquest programa 
és millorar l’habitabilitat de l’espai públic, avançar en la 
mobilitat sostenible, augmentar i millorar el verd urbà i la 
diversitat, i promoure la participació i corresponsabilitat 
ciutadana (Ajuntament de Barcelona , 2016). 
 
Per tal d’avaluar els efectes en la salut d’aquest programa, 
s’està duent a terme un projecte, liderat per l’Agència de 
 
 
a. Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 

b. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). 

c. Institut  d’Investigació Biomèdica (IIB Sant Pau). 
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Salut Pública de Barcelona (ASPB), amb mètodes tant 
quantitatius com qualitatius i amb la participació de 
professionals de diferents àrees i institucions. Aquest 
projecte rep el nom de “Salut als carrers” (SAC) i el seu 
objectiu és avaluar els efectes mediambientals i en la salut 
del model Superilles amb una perspectiva d’equitat 
Recentment s’ha publicat un protocol explicant el projecte en 
format d’article científic (Palència, et al., 2020).  
 

En una primera fase es va desenvolupar un marc conceptual 
específic per a l’avaluació de les superilles (Mehdipanah, et 
al., 2019) (esquema 1). Aquest model mostra com la  

governança urbana, per mitjà de la intervenció Superilles, 
pretén impactar en l’espai públic, els diversos tipus de 
mobilitat, els espais verds i la participació comunitària. 
Aquesta intervenció s’espera que tingui uns efectes en 
l'àmbit de barri (disminució de la contaminació de l’aire i 
soroll, augment de la seguretat viària i caminabilitat, 
etcètera) i en l'àmbit individual (augment del transport actiu i 
suport social, etcètera), però també podria comportar un 
augment del cost de la vida i l’habitatge i l’eventual expulsió 
de veïns i veïnes del barri. Tot plegat tindrà efectes en la salut 
i, si els efectes varien segons els diferents eixos de 
desigualtat, en les desigualtats socials en salut. 
 

Esquema 1. Model conceptual per a l’avaluació dels efectes de les superilles en la salut 

 
Font: Mehdipanah et al. (2019)  
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L’avaluació s’ha plantejat als barris del Poblenou, Sant Antoni 
i Horta, tenint en compte els moments d’implantació de les 
superilles. A continuació s’expliquen les intervencions que 
s’estan avaluant i els mètodes que s’estan portant a terme, 
així com alguns resultats preliminars. 
 
La superilla del Poblenou 
Va ser inaugurada el setembre del 2016 i va ser la primera 
que va implementar el govern de Barcelona en Comú. Es 
tracta de la pacificació del trànsit motoritzat, prioritzant els 
vianants i les bicicletes, en una àrea de 3x3 illes. Així, la 
superilla comprèn la creació de nous espais d’estada en 
trams dels antics carrers i les seves confluències alliberades 
de trànsit, amb taules de pícnic, recorreguts literaris, espais 
per a mercats eventuals i zones esportives i de jocs. 
 
Quan es va iniciar el projecte "Salut als carrers", aquesta 
superilla ja s’havia implantat.  Per aquesta raó, es va portar a 
terme un estudi qualitatiu amb l’objectiu de determinar la 
percepció dels veïns i les veïnes sobre els efectes de la 
superilla en l’espai públic, la mobilitat i la salut de les 
persones que viuen al barri o que fan ús de la superilla, tenint 
en compte la perspectiva de gènere. Es van formar els sis 
grups de discussió següents, de vuit a deu persones 
cadascun, que pel seu perfil podien fer una utilització diferent 
de la superilla: 1) pares i mares d’infants; 2) adolescents que 
estudien a la superilla; 3) persones grans; 4) persones adultes 
que estudien o treballen a la superilla; 5) altres persones 
adultes no incloses en cap dels grups anteriors, i 6) un grup 
exclusiu de dones. Per mitjà de la dinamització dels grups, 
una persona moderadora de la Fundació Pere Tarrés va 
proposar diferents temes relacionats amb els efectes en els 
aspectes següents: a) l’ús de l’espai; b) la mobilitat; c) el 
benestar físic i mental; d) la cohesió social, i e) l’economia del 
barri, tenint sempre present la perspectiva de gènere. 

Aquests grups es van fer durant els mesos de febrer a juny 
del 2019. 
 
Tots els grups van estar d'acord que els grups que utilitzen la 
superilla del Poblenou amb més freqüència són les famílies 
amb criatures (sobretot mares, pel seu paper major en el 
treball reproductiu), que utilitzen les zones de joc infantil, i 
també les persones treballadores, que la freqüenten per 
menjar o quan acaben la jornada. Els altres col·lectius la 
utilitzen majoritàriament de pas. Els joves opinen que és un 
espai que no està dissenyat per a ells, i les persones grans 
coincideixen en el fet que no fan ús de la superilla i que els 
sembla un espai aïllat. Entre el grup de dones, algunes 
consideren aquesta zona com una zona deserta i hi perceben 
certa inseguretat, mentre que unes altres perceben tot el 
contrari per ser un espai obert. 
 
Tant en el grup de joves com en els dos grups de persones 
adultes es destaquen els efectes positius que pot tenir en la 
salut una reducció de la contaminació i una millora de la 
qualitat de l'aire. També en els tres grups es destaca l'efecte 
positiu d'una disminució en la contaminació acústica. En el 
grup de persones adultes sense menors a càrrec es parla 
concretament d’un ambient més relaxat i d’una disminució 
de l’estrès. En el grup de gent gran, però, no es perceben 
efectes en la salut derivats de la superilla. En el cas del grup 
de treballadors i treballadores, es parla de nou dels efectes 
positius d'una disminució en la contaminació, però en aquest 
cas es manifesta també que als carrers del voltant de la 
superilla la contaminació es podria veure incrementada i, per 
tant, produir efectes negatius en les persones que viuen en 
aquests carrers. En aquest grup es parla també que els espais 
de pícnic podrien afavorir que la gent s'emportés el dinar de 
casa i, per tant, suposaria una millora en la dieta. Així mateix,  
que l'espai de la superilla facilita poder caminar i que a més  
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aporta tranquil·litat, i suposa, doncs, una millora de la salut 
mental. En el cas de les dones, sorgeix la idea que l'espai 
facilita la interacció entre veïns i veïnes, i afavoreix, així, les 
relacions i les xarxes socials, i apareix de nou el tema d'un 
potencial efecte negatiu en els carrers del voltant de les 
superilles. 
 
La superilla de Sant Antoni 
La primera fase de la superilla de Sant Antoni consisteix en la 
reurbanització de l’espai públic entorn del nou mercat de 
Sant Antoni. En concret, la pacificació del carrer del Comte 
Borrell entre Floridablanca i Manso i la del carrer de Tamarit 
entre Viladomat i Comte d'Urgell. Això representa la creació 
d’una gran plaça pública en l’encreuament dels carrers, així 
com la creació de nous espais d’estada i més presència de 
verd als carrers pacificats. 
 
En aquesta superilla, com a part del projecte “Salut als 
carrers”, s’han dut a terme tres estudis. El primer estudi és 
una auditoria per avaluar els efectes de la superilla en els 
patrons d’activitat física de les persones usuàries de la 
superilla amb una eina que es diu SOPARC (McKenzie, et al., 
2006). Aquesta és una metodologia que ens permet valorar 
els patrons d'ús dels espais amb una mirada quantitativa, 
comptabilitzant el nombre de persones que utilitzen l’espai i 
valorant els diferents perfils de persones i les activitats que hi 
fan. 
 
La utilització de la superilla es va mantenir en un nivell 
superior a les 900 persones per hora durant el transcurs de 
l'estudi (gràfic 1). La primera mesura, que va coincidir amb la 
setmana posterior a la inauguració de la superilla, va ser la 
que va presentar un nombre més gran de persones per hora. 
 
 

Gràfic 1. Evolució del nombre de persones per hora 
comptabilitzades a la superilla de Sant Antoni 

 
Nota: Setmanes (S) de mesurament : S1 (maig del 2018), S2 (octubre del 
2018), S3 (novembre del 2018), S4 (març del 2019), S5 (maig del 2019). 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Com es pot veure a la pàgina següent en el gràfic 2, durant 
l’estudi es va observar que, de mitjana, la superilla era 
utilitzada majoritàriament per persones adultes i per 
caminar-hi. Les dones la utilitzaven lleugerament més, però 
ells hi feien més activitat vigorosa que elles. Veiem que el 
segon grup d'edat que utilitza la superilla de Sant Antoni és el 
grup de persones grans, tant homes com dones, tot i que 
elles hi són una mica més presents. 
 
El segon estudi és una “guerrilla etnogràfica”, un estudi amb 
metodologia qualitativa que combina l’observació amb 
entrevistes individuals o grupals semiestructurades on té lloc 
el fenomen per estudiar. També es recullen dades 
multimèdia com ara fotografies i vídeos. Es van fer 3 sessions 
de 5 hores cadascuna en què es van entrevistar 74 persones 
en 45 entrevistes. Els resultats mostren que en general es 
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Gràfic 2. Percentatge de persones segons l’activitat física que feien, l’horari en què es trobaven i el seu grup d’edat, dones i  homes, a la 
superilla de Sant Antoni. 

 
Font: Elaboració pròpia.

 

valora de manera molt positiva la reforma del voltant del 
mercat (no sempre coneguda com a superilla), amb una 
valoració global d’entre un 8 i un 10. L’aspecte positiu més 
anomenat és la priorització del vianant vers el cotxe, que 
aporta una experiència més segura i còmoda, així com l’espai 
obert i lluminós, net i atractiu. Com a negatius, es valora que 
encara hi ha massa trànsit, el mal estat de jardineres, la poca 
zona verda, alguns usos considerats problemàtics, la 
presència de tanques provisionals, l’absència de zona de joc i 
massa bicicletes i patinets. A la superilla s’hi troba diversitat 
d’usos i, en general, un increment de l’ús de l’espai; es 
reporten beneficis en la salut emocional, millor descans,  
menys contaminació i més socialització; hi ha molta presència 
de gent gran però no tanta de jove i les famílies amb infants  

 
consideren que és un espai que permet circular còmodament 
però que genera estrès, ja que dona una sensació de falsa 
seguretat, perquè poden passar-hi cotxes i amb certa 
velocitat. 
 
Tot i que a la majoria de superilles s’han pres mesures 
ambientals, a Sant Antoni ja es disposa de resultats (gràfic 3). 
Amb una unitat mòbil es van prendre mesures de NO2, PM10 i 
PM2,5, abans i després de la intervenció, per analitzar els 
canvis en la qualitat de l’aire. Es van mesurar dades de  
contaminació a la cruïlla intervinguda (Comte Borrell amb 
Tamarit) abans i després de la intervenció i es van comparar 
amb una estació fixa de control fora de la superilla per reduir 
l’efecte d’altres variables, com ara les diferències en les 
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condicions meteorològiques durant les dues seqüències de 
mesures (pre i postintervenció). La mitjana de les diferències 
en el període postintervenció es va comparar amb la mitjana 
preintervenció, per veure si la superilla havia tingut un efecte 
en els nivells de contaminació. Com es pot veure al gràfic 3, 
els nivells d’NO2 contaminants van disminuir substancialment 
(14 µg/m3) amb la implementació de la superilla (el resultat 
per als altres contaminants és similar). Això va suposar un 
33% de reducció en els nivells de NO2. 
 
Gràfic 3. Canvi en la mitjana d'NO2 a la superilla de Sant Antoni 
abans i després de la intervenció. 

 

 
Nota: es mostra la mitjana de les mitjanes horàries de NO2 a la superilla 
respecte a una estació de control. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
La superilla d’Horta 
La superilla d’Horta va començar les obres l’octubre del 2018, 
després de dos anys de procés participatiu per elaborar un 
pla d’acció per a la millora de la mobilitat i la qualitat de vida 
a Horta. Les actuacions es basen en la reurbanització del 

carrer de Fulton i part del carrer d’Horta (plataforma única i 
límit de velocitat de 10 km/h), de part dels carrers de Chapí i 
Feliu Codina (plataforma única i reducció d’aparcament) i del 
carrer d'Eduard Toda (reducció d’aparcament i creació de 
zones d’estada), a part de la reurbanització de dues 
cantonades més.  
 
En el cas de la superilla d’Horta s’han plantejat diversos 
estudis d’avaluació anteriors i posteriors a la intervenció: una 
enquesta de salut específica, mesures ambientals i un índex 
de caminabilitat. En tots els casos es van prendre mesures 
entre maig i setembre del 2018 i es tornaran a prendre quan 
acabin les obres. 
 
L’enquesta de salut es va efectuar sobre la base de la 
metodologia de l’Enquesta de salut de Barcelona39. Es va 
enquestar 1.200 persones residents a Horta a través d’una 
mostra del padró. El qüestionari constava de 141 preguntes 
sobre salut percebuda, qualitat de vida, suport social, salut 
mental, mobilitat, activitat física, característiques del barri i 
habitatge. A la imatge 1 es pot veure una infografia, amb 
alguns resultats rellevants, que es va enviar a les persones 
enquestades com a retorn per la seva participació. També es 
va elaborar un informe que es troba al web de l’Agència40. 
Respecte a la valoració del barri per part dels veïns i de les 
veïnes, en general podem dir que és bona. A tall d’exemple, 
podem dir que a l'informe es poden veure els percentatges 
de persones que estan molt d'acord que els agrada viure al 
barri d'Horta (62,4% de les dones i 55,4% dels homes). Els 
percentatges de persones que estan molt d'acord amb les 
preguntes “Hi ha bones relacions al barri?”, “Es pot confiar en 

                                                           
39. Es pot consultar a https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-

xifres/enquestes-de-salut/ 

40 .Accessible a https://www.aspb.cat/documents/aspb_informe-

salut-carrers-2018/ 
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Mitjana de les diferències horàries: 
Diferència post - pre: -14,57 µg/m3 IC95% = (-17,01;-12,4) 
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la gent?”, i “Hi ha seguretat?” oscil·len al voltant del 10%, 
excepte quan se'ls pregunta si poden o no influir en les 
decisions del barri, en què el percentatge és del 2,8%. També 
se’ls demana puntuar una sèrie d’aspectes del barri, en què 
destaquen amb puntuacions altes (al voltant de 8 sobre 10) 
“És fàcil i agradable caminar al meu barri”, “És un bon lloc on 
criar fills”, i “Hi ha una àmplia oferta de botigues de fruites i 
verdures al meu barri”. En contrast, les mitjanes més baixes 
es van trobar al voltant de les afirmacions associades al 
soroll. 
 
Imatge 1. Infografia amb alguns dels resultats principals de 
l’enquesta preintervenció de “Salut als carrers”, Horta, 2018.  

 
 
Al maig del 2020 estava previst tornar a contactar les 
persones que van respondre l’enquesta per avaluar els canvis 
en les variables de salut i de valoració dels carrers i del barri 
abans i després de la intervenció. Desafortunadament, la 
situació de confinament provocada per l’epidèmia del 
coronavirus no permetrà fer l’enquesta tal com estava 
plantejada i s’haurà d’ajornar. També estava previst portar a 
terme un estudi qualitatiu amb metodologia de guerrilla 
etnogràfica, que també complementaria la informació 
obtinguda a partir de l’enquesta. En aquest cas, s’espera 
poder desenvolupar-lo uns mesos més tard. 

Pel que fa a les mesures ambientals, també s’han pres 
mesures de NO2, PM10 i PM2,5 (amb la mateixa metodologia 
que a Sant Antoni), així com mesures de black carbon, un 
component de la matèria particulada fina que es produeix a 
través de la combustió incompleta de combustibles fòssils, 
biocombustibles i biomassa. Aquestes últimes s’han pres en 
tres tipus de carrers: carrers intervinguts, en què les 
intervencions relacionades amb la superilla s’han portat a 
terme; carrers afectats indirectament, és a dir, carrers no 
intervinguts però on s’espera que es produeixin canvis en el 
trànsit, i carrers no afectats, on no s’esperen canvis. En cada 
tipus de carrer s’han pres mesures en set punts diferents.  
Aquestes mesures es tornaran a repetir després de les 
intervencions i un cop restablerta la mobilitat habitual 
després del període excepcional pel coronavirus. 
 
Finalment, a Horta, també s’ha avaluat si les intervencions 
milloren la caminabilitat dels carrers. S’han valorat les 
característiques de l’entorn construït considerades rellevants 
per als vianants amb una eina que es diu Microscale Audit of 
Pedestrian Streetscapes (MAPS) (Millstein, et al., 2013). 
Aquestes característiques inclouen detalls sobre els carrers, 
les voreres, els encreuaments i el disseny (passos de vianants, 
arbrat, carrils bici, vorades), així com les característiques de 
l’entorn social (grafit, escombraries) que influeixen en 
l’experiència dels vianants i, per tant, la caminabilitat dels 
carrers. Aquestes mesures es tornaran a repetir un cop es 
pugui restablir la mobilitat habitual. 
 
En aquest cas concret (taula 1 de la pàgina següent), l'eina 
MAPS va permetre detectar potencials reptes de millora als 
carrers avaluats d’Horta (carrers de Chapí, Fulton, Feliu 
Codina i d'Eduard Toda). En aquest sentit, a Horta, les 
característiques contextuals amb una puntuació més baixa i 
per tant un impacte negatiu en l'activitat física dels vianants 
es troben en la secció d'encreuaments, amb una puntuació 
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mitjana en els carrers d’1,85 (en una escala que té una 
puntuació global de 8). Així mateix, les característiques 
relacionades amb els segments de carrers també mostren 
puntuacions baixes, especialment per a les persones grans, 
amb una puntuació mitjana de 5 (en una escala que puntua 
sobre 19). Els carrers que més marge de millora tenen són 
Chapí, pel que fa a la puntuació total de la ruta, i Eduard 
Toda, pel que fa als trams de carrer.  
 
 

Conclusions 
Aquest estudi permetrà obtenir informació sobre quin 
impacte real haurà tingut la implantació de les superilles en la 
qualitat de l’aire, la salut i la qualitat de vida, la salut mental, 
el suport social, l’activitat física i les lesions per trànsit, amb 
una perspectiva de gènere i desigualtats socials. Avaluarà 
l’efectivitat d’una política pública en la millora de la salut i la 
reducció de les desigualtats en salut. 
 

Taula 1. Puntuacions totals per a la ruta, segments i encreuaments dels carrers d’Horta abans de la implementació del programa 
Superilles (carrers Chapí, Fulton, Feliu Codina, Eduard Toda). 2018. 

Subescales  
(puntuació total) 

Nre. d’ítems 
rang de puntuació) 

Mitjana (desviació estàndard) 

Chapí 
Preintervenció 

Fulton 
Preintervenció 

Feliu Codina 
Preintervenció 

Eduard Toda 
Preintervenció 

De la ruta 3 (-2 a 33) 10 (0)   24 (0) 19 (0) 12,5 (0,70) 
Per segments (infants/adolescents) 2 (-1 a 19) 5 (0) 10 (1,41) 11 (1,41) 2 (1,41) 
Per segments (gent gran) 2 (-1 a 19) 3 (0) 8 (1,41) 9 (1,41) 0 (1,41) 
Dels encreuaments 2 (-4 a 8) 2 (0) 2 (0) 1,50 (0,70) 2 (0) 

Font: Elaboració pròpia.

 
Finalment, en totes les superilles implementades es portarà a 
terme un estudi quasiexperimental amb grup de comparació, 
amb l’objectiu d’avaluar l’efectivitat de les superilles en la 
reducció de les lesions de trànsit. El grup d'intervenció seran 
les superilles ja implementades i el de comparació les àrees 
planificades per a futures superilles. A partir de les dades de 
lesions de trànsit proveïdes per la Guàrdia Urbana es podran 
identificar les col·lisions que van ocórrer a les àrees 
intervingudes i comparar-les des del 2002. Es farà una anàlisi 
anterior i posterior a la intervenció en què els resultats per 
analitzar seran el nombre total de col·lisions, el nombre de 
persones lesionades i el nombre de vianants lesionats. En els 
models es tindran en compte el volum de trànsit i les 
característiques del carrer. 
 
Alguns resultats preliminars indiquen que a la superilla de  

 
Sant Antoni han disminuït dràsticament els nivells de 
contaminació de l’aire a la zona intervinguda, però calen més 
mesures per avaluar l’impacte en tot l’àmbit de la superilla. A 
més, els veïns i veïnes valoren beneficis en el seu benestar. A 
la superilla del Poblenou el seu ús no és tan generalitzat  però 
també es detecten potencials beneficis. En aquest sentit, la 
superilla del Poblenou presentava una utilització més 
freqüent per part de les famílies i les persones treballadores, 
mentre que la superilla de Sant Antoni era utilitzada 
principalment per persones grans. L’impacte en la utilització i 
els beneficis en la salut aportats dependran, en certa mesura, 
del tipus d’intervenció, així com de les característiques del 
barri en què s’han portat a terme les intervencions. Els 
estudis que estan en marxa aportaran més informació i més 
evidència respecte d'això. 
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Tenint en compte l’actual situació de crisi climàtica, aquest 
article vol posar en relleu les principals diferències en el 
comportament de les dones enfront dels homes, des del 
punt de vista de les seves pautes de mobilitat i externalitats 
derivades. Es posen en context respecte del seu paper en la 
societat (en el mercat laboral, en el rol familiar o en les 
relacions socials) i es relacionen amb desigualtats de gènere 
estructurals, alhora que s’indiquen algunes qüestions per 
abordar des d’aquest punt de vista de les polítiques de 
mobilitat a Catalunya i en l’àmbit metropolità de Barcelona. 
 
1. Generalitats sobre la contribució de la mobilitat al canvi 
climàtic i a l’empitjorament de la qualitat ambiental de les 
ciutats, amb una visió de gènere 
Amb la reactivació econòmica iniciada el 2013, les emissions 
derivades dels sectors difusos, com ara el transport, van 
tornar a pujar, després d’una progressiva —però lenta— 
reducció causada per la crisi. Actualment, el sector de la 
mobilitat i el transport és el responsable del 32% dels gasos 
amb efecte d’hivernacle que s’emeten a la província de 
Barcelona (any 2018), després del sector industrial. 
Particularment, el transport terrestre ho és també del 55% de 
les emissions d’NO2 i del 59% de partícules en suspensió 
nocives per a la salut —com les PM10 o PM2,5—, o de 
l’empitjorament de la qualitat acústica a les ciutats de l’àmbit 
metropolità de Barcelona.  
 
No es pot oblidar que a la província de Barcelona, on es 
produeixen diàriament gairebé 20 milions de desplaçaments 
—sense comptar la distribució de mercaderies de llarga 
distància i d’últim quilòmetre—, la major part d’aquesta 
mobilitat es resol en mitjans de mobilitat activa (com ara 
caminar o bicicleta) o en transport públic, però que encara el 
36%, uns 7 milions, es realitzen en vehicles privats 
motoritzats (amb un pes del 57% de vehicles dièsel, un 40% 
de benzina i tan sols un 3% de vehicles alternatius, com 
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l’elèctric o híbrid). I aquest ús del vehicle privat està 
clarament associat a un perfil masculí. Com es veurà, les 
dones són més saludables i sostenibles en els seus hàbits de 
mobilitat, però, en determinades ocasions, també pateixen 
desigualtats per aquest motiu, particularment quan són 
majors receptores d’algunes de les externalitats que genera 
l’ús del vehicle privat motoritzat. 
 
Aquesta situació d’empitjorament de la qualitat ambiental a 
la metròpolis barcelonina no ha presentat canvis substancials 
en els darrers anys, i les actuals perspectives indiquen que no 
ho farà a mitjà o llarg termini, tret que s’impulsin veritables 
accions per donar resposta als requeriments imposats per 
diversos organismes i institucions. 
 
Des de la Unió Europea particularment, s’han promogut 
iniciatives, directives i normatives que estableixen diferents 
fites temporals amb l’objectiu de minorar les emissions 
d’aquests diferents contaminants locals i globals. En concret, 
l’Acord de París del 2016, el Llibre Blanc del Transport, 
l’Agenda 2030 o la Directiva 2008/50/CE sobre qualitat de 
l’aire. Però també les Nacions Unides, en els seus objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS) 11 i 13, estableix la 
importància de minimitzar l’impacte en la qualitat de l’aire de 
les ciutats, i la rellevància de mitigar o adaptar-se als efectes 
del canvi climàtic, respectivament. També s’ha pronunciat en 
aquest sentit l’OMS, atesos els greus impactes en la salut que 
genera l’exposició a aquests contaminants locals i globals. 
 
No obstant això, les polítiques en l’àmbit català o metropolità 
adreçades a minimitzar l’impacte del sector del transport en 
el canvi climàtic o en la qualitat ambiental o acústica no han 
tingut l’efecte esperat, com sí que s’ha vist en altres sectors. I 
això que la situació respecte d’altres territoris quant a la 
normativa i planificació específica sobre mobilitat sostenible 
és molt més optimista. Amb tot, les dificultats a l’hora 

d’arribar a acords interadministratius per tal d’aplicar 
determinades accions, sovint amb forta protesta social, del 
sector econòmic i de determinats grups de pressió, han estat 
la causa de no visualitzar una millora substancial en aquest 
sentit. I és que la presa de decisions al respecte abasta no tan 
sols les polítiques específiques de mobilitat, sinó que incideix 
transversalment en altres àmbits, com l’econòmic, el laboral, 
el de benestar i drets socials, el turístic, l’urbanístic, o 
l’educatiu, entre d’altres. 
  
Particularment, és rellevant destacar que, en els darrers anys, 
les qüestions de gènere s’han començat a visualitzar en el 
disseny d’instruments de planificació, polítiques i accions 
sobre mobilitat i transport, tant posant en relleu els seus 
millors hàbits de mobilitat, de menor impacte en el canvi 
climàtic, qualitat ambiental, acústic o en la sinistralitat viària. 
Però, alhora, sent coneixedors de les causes que motiven 
aquest diferent comportament respecte dels homes, i evitant 
que s’incrementin les desigualtats per raó de gènere en 
aquest àmbit.  
 
2. Com és la mobilitat de les dones i quins elements 
l’expliquen? 
L’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF)41 és l’única font 
d’informació existent en l’àmbit metropolità de Barcelona 
que permet oferir una radiografia del diferent comportament 
quant a pautes de mobilitat quotidianes que es donen entre 
diferents perfils de població. Tot seguit es fa una breu 
recopilació dels trets diferencials de la mobilitat de les dones 
que resideixen a Barcelona i a la resta de l’àmbit del sistema 
tarifari integrat de Barcelona (en endavant, STI), a partir de 
les dades corresponents a la seva edició del 2018. A banda, 
per tal d’aportar una mirada més interseccional i coherent 

                                                           
41. Per a més informació sobre aquesta operació estadística oficial, 

vegeu https://iermb.uab.cat/ca/enquestes/enquestes-de-mobilitat/  

https://iermb.uab.cat/ca/enquestes/enquestes-de-mobilitat/
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amb la seva diversitat social, també s’atenen aspectes com 
l’edat, la situació professional, el nivell d’estudis o les 
característiques urbanes del lloc on viuen (renda de l’àmbit 
de residència, grau d’accessibilitat al transport públic, etc.). 
Les informacions es complementen amb alguns elements 
explicatius i altres fonts d’interès. 
 
2.1. Immobilitat i grau de mobilitat 
Al llarg d’un dia feiner, hi ha persones que declaren no haver 
fet cap desplaçament i que, per tant, no surten de casa. 
Bàsicament, no surten per impossibilitat (malaltia, 
discapacitat, tasques de cura, etc.) o per altres raons de tipus 
laboral o personal. El percentatge de població no mòbil sol 
ser un valor estable i té, de manera estructural, un clar biaix 
segons el sexe. L’any 2018 a Barcelona el pes de les dones no 
mòbils va ser del 7,8%, mentre que pel cas dels homes 
descendia fins al 5,1%. Una de les raons d’aquesta diferència 
és el grau d’envelliment més elevat de la població femenina, 
que en condiciona també la salut.  
 
Cal destacar que, malgrat que l’envelliment de Barcelona és 
superior al de la resta de la província, el grau d’immobilitat 
creix entre les dones que viuen fora de Barcelona (ascendeix 
pràcticament fins al 10% a la resta de l’STI). Així doncs, a 
Barcelona les dones d’edat avançada tenen una vida més 
activa en l’àmbit de la mobilitat respecte a la població que viu 
fora de la ciutat. A priori, aquesta dada que es podria associar 
a un estil de vida més saludable entre les dones grans de 
Barcelona és difícil d’afirmar de manera rotunda, perquè 
l’activitat física i l’exercici es poden també desenvolupar en 
l’esfera privada. Segurament també caldria tenir en compte 
altres aspectes que responguessin a aquesta diferent 
mobilitat, com ara la possibilitat de realitzar els viatges en 
unes condicions adients. 
 

A més de la immobilitat, és interessant conèixer el nombre 
de desplaçaments que efectua la ciutadania al llarg d’un dia 
feiner. Es tracta d’un valor bastant similar entre homes i 
dones en termes agregats (a Barcelona, 4,17 les dones, i 4,13 
els homes) però que presenta diferències destacables segons 
el perfil sociodemogràfic. Per exemple, les dones actives 
(ocupades o en situació d’atur) són les que fan al llarg del dia 
més desplaçaments i, per tant, més activitats diàries fora de 
la llar. Es tracta d’un grup de dones que acostuma a tenir uns 
usos del temps complexos, ja que, a més de cobrir 
desplaçaments vinculats a la feina (en cas d’estar ocupades), 
cobreixen bona part dels desplaçaments associats a les 
activitats domèstiques i de cura d’infants o d’altres persones 
dependents, i que solen intensificar en cas d’estar a l’atur. 
 
2.2. Motius de desplaçaments diferenciats 
Els motius pels quals es fan els desplaçaments diaris 
reflecteixen clarament els usos socials del temps de la 
població i, alhora, aquests estan estretament relacionats amb 
l’edat o la situació professional. A més a més, el sexe 
configura rutines diàries diferenciades, fet que es fa palès 
també en la mobilitat quotidiana. Tant a Barcelona com a la 
resta de l’STI es dona un patró clar: les dones fan menys 
desplaçaments per motius de feina i més desplaçaments per 
motius personals. Dins de la mobilitat personal, a més a més, 
les dones fan més viatges per cobrir activitats de caràcter 
obligatori (mobilitat personal ineludible) necessàries per 
desenvolupar la vida diària o les tasques de cura, com ara 
anar al metge, acompanyar altres persones dependents o fer 
compres quotidianes. Alhora, pel que fa a la resta de la 
mobilitat personal de caràcter més opcional, també 
s’observen diferències en els tipus d’activitats segons el sexe. 
Els homes fan més desplaçaments vinculats a l’oci i el lleure i 
passegen més, mentre que les dones, contràriament, fan més 
visites a familiars o amics i més desplaçaments per a compres 
no quotidianes. 
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Gràfic 1. Distribució dels desplaçaments segons el motiu (agregat). Residents a Barcelona i a la resta de l’STI. Any 2018 

 
Font: Elaborat a partir de dades de l’EMEF 2018 (ATM). 

 
L’origen d’aquestes diferències és evident i conegut: els rols 
que tradicionalment s’han assignat a les dones s’associen 
amb més intensitat amb les tasques de cura i aquelles que 
contribueixen a assegurar la vida humana. Aquest grau de 
responsabilitat més gran en les tasques domèstiques i 
familiars impacta en moltes esferes de la vida, la qual cosa  

 
genera, entre d’altres, activitats diàries diferenciades. Així, a 
Catalunya, l’any 2011 les dones van destinar el doble de 
temps que els homes a la llar i a la família, mentre que els 
homes van destinar un 34% del temps més al treball 
remunerat i un 42% més a aficions i informàtica (Enquesta 
d’ús del temps 2011, Idescat). L’exercici d’aquest treball no 
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remunerat de les dones, a més de generar més 
desplaçaments per motius personals de caràcter ineludible, 
penalitza la seva participació en el mercat laboral, i genera 
menys mobilitat per feina. Val a dir que aquestes diferències 
s’expressen sobretot entre la població activa i entre la 
població d’entre 30 i 64 anys, ja que les activitats diàries 
entre els més joves són similars. Aquest fet reflecteix com la 
desigualtat de gènere està estretament vinculada a la 
maternitat i a l’assumpció de determinats rols dintre de la 
llar. 
 
2.3. Modes de transport 
En la mesura que les dones fan més activitats que s’associen 
a models de desplaçaments de proximitat, el fet de caminar 
guanya protagonisme entre elles. En el cas dels homes, si bé 
també n’és destacable l’ús, el pes del vehicle privat augmenta 
considerablement, particularment vinculat a la mobilitat a la 
feina (sovint de més distància). Les dones, a més a més, 
efectuen més desplaçaments en transport públic (gràfic 2 de 
la següent pàgina). 
 
Particularment a Barcelona, malgrat que la mobilitat activa i 
l’ús del transport públic són molt transversals entre la 
població resident, el percentatge d’ambdós modes arriba al 
88% entre les dones i baixa fins al 70% entre els homes. 
 
L’explicació d’aquestes dades, però, va molt més enllà de la 
menor participació en el mercat laboral per part de les dones. 
De fet, se sap que en els mateixos estrats d’edat, de situació 
professional, de nivell de renda o de grau d’accessibilitat al 
transport públic, les dones continuen tenint hàbits de 
mobilitat més sostenibles. Així, per exemple, tot i que com 
s’ha dit no hi ha diferències destacables entre noies i nois en 
relació amb els motius de desplaçaments, a l’hora de 
resoldre’ls, els nois d’entre 16 i 29 anys i els estudiants 
homes es decanten més pel vehicle privat (el 50% dels 

desplaçaments de les dones estudiants a Barcelona són 
resolts en transport públic, mentre que en el cas dels homes 
estudiants el transport públic baixa al 43%). En resum, de 
manera sintètica s’exposen algunes raons d’aquestes 
diferències en l’ús dels modes de transport:  
 

 Menys necessitat d’utilitzar el vehicle privat: com s’ha 
vist, part de les activitats de les dones responen a 
activitats que, en la nostra societat, solen ser de 
proximitat i que, per tant, s’acostumen a efectuar en 
modes actius. A més a més, en moltes ocasions acaben 
prioritzant feines més properes a l’entorn de residència i 
que permeten un accés més fàcil caminant. La necessitat 
de conciliar la vida laboral i familiar explicaria, doncs, que 
un 81% de les dones que resideixen a l’àmbit de l’AMB 
tinguin la feina al mateix municipi on viuen davant del 
65% dels homes. Les feines a què accedeixen (o les que 
acaben prioritzant), a més, s’ubiquen en major grau en 
emplaçaments urbans on és més viable l’accés a peu o en 
transport públic (Enquesta de cohesió urbana, 2017). 
 

 Menys accés al vehicle privat: la desigualtat generada 
per la diferent participació de les dones en l’àmbit laboral 
(més jornades parcials, més temporalitat dels contractes, 
menys accés a càrrecs directius, etc.), a banda de generar 
un accés menor al vehicle privat per raó d’uns ingressos 
més baixos associats a una precarietat laboral més gran, 
també contribueix a perpetuar els rols tradicionals sobre 
masculinitat i feminitat. Així, quan la participació de les 
dones en els ingressos de la llar és inferior a la de l’home, 
tendeix a ser la persona de gènere masculí la que 
acostuma a fer un ús habitual del vehicle privat. L’any 
2011, en tan sols el 17% de les llars metropolitanes on 
només es disposa d’un vehicle, era la dona la que en feia 
un ús habitual (ECVHP, 2011).
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Gràfic 2. Distribució dels desplaçaments segons el mode de transport. Residents a Barcelona i a la resta de l’STI. Any 2018  

 
 

 
Font: Elaborat a partir de dades de l’EMEF 2018 (ATM). 
 

A banda d’aquests dos elements, és important considerar el 
component territorial, perquè ajuda també a entendre certs 
patrons de mobilitat des d’una òptica de gènere. En zones de 
més baixa densitat de població amb funcions principalment 
residencials o les que tenen dinàmiques més pròximes a la 

ruralitat de l’àmbit de l’STI i, en general, allà on disminueix 
l’accessibilitat en mitjans de transport públic, el vehicle privat 
és molt més habitual entre les dones. Així, malgrat que les 
rutines entre homes i dones continuen sent diferenciades, 
l’ús del vehicle privat entre les dones i homes pràcticament 
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s’iguala, i ascendeix fins al 53% en l’àmbit de la darrera 
corona de l’àmbit de l’STI (vegeu la taula 1). Accedir a un 
vehicle privat és, de fet, en aquests àmbits (també es poden 
donar en les zones més excèntriques de la conurbació 
barcelonina) particularment necessari entre les dones, ja que 
no tenir-ne podria comportar una pèrdua d’oportunitats 
certament important.  
 

Taula 1. Quota modal de la moto i del cotxe segons la corona de 
residència. Any 2018 

Corona de residència 

Quota modal moto 
(%) 

Quota modal cotxe 
(%) 

Dones Homes Dones Homes 

Barcelona 3,1 10,3 8,2 18,0 

Resta 1a corona 1,1 7,0 23,3 30,9 

Resta RMB 0,8 4,3 43,7 44,9 

Resta STI 0,7 2,3 53,6 53,2 

Font: Elaborat a partir de dades de l’EMEF 2018 (ATM). 

 
Contràriament, les dones que viuen en àmbits més densos 
assoleixen patrons de mobilitat molt més saludables i de 
menys impacte ambiental: a Barcelona, per exemple, l’11,4% 
dels desplaçaments de les dones es resolen en vehicle privat, 
mentre que entre els homes aquest valor ascendeix fins al 
27,9%. No obstant això, aquest comportament pot ser un  
 
Taula 2. Percentatge de cotxes per llar segons el nombre 
d’habitants del municipi de residència a la resta de l’STI i a 
Barcelona. Any 2018 

Cotxes  
per llar 

Menys 
5.000 

hab. 

Entre 
5.000-
20.000 

hab. 

Entre 
20.000 i 

50.000 
hab. 

Més  
50.000 

hab.  
(sense 

BCN) 

BCN 
Total 

STI 

Cap cotxe 2,2 5,1 9,5 12,9 28,0 14,9 

1 cotxe 30,0 40,7 48,6 55,3 57,0 51,0 

2 o + cotxes 67,8 54,2 41,8 31,8 15,1 34,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaborat a partir de dades de l’EMEF 2018 (ATM). 

factor de desigualtat. Efectivament, en la mesura que la 
pressió urbana impedeix en molts casos disposar de més d’un 
vehicle privat a les llars (vegeu taula 2), per raons culturals 
associades als rols de gènere, és freqüent que sigui l’home 
qui n’acostuma a fer un ús habitual.  
 
Des del punt de vista de l’evolució de les dades, la sèrie 
històrica de l’EMEF no permet observar encara una tendència 
clara sobre un canvi d’hàbits en la mobilitat diària de les 
dones o dels homes. Ara per ara, la majoria de canvis que 
s’observen s’associen als canvis derivats dels cicles 
econòmics (per exemple, durant el període de crisi 2009-
2014 els homes van tendir a feminitzar els seus patrons de 
mobilitat). No obstant això, sí que és cert que la distància en 
l’accés al vehicle privat es va escurçant, atès que la relació de 
masculinitat del cens de conductors en l’àmbit de l’Estat 
segueix una clara tendència a la baixa. 
 
Gràfic 3. Relació de masculinitat de la població amb una llicència o 
permís de conduir a Espanya. Evolució 1991-2019 

 
Font: Elaborat a partir de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT).  
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2.4. Preferències i predisposicions 
L’EMEF constata any rere any com la nostra societat valora 
més bé els mitjans de transport individuals que els mitjans de 
transport col·lectius i que no hi ha diferències rellevants en 
funció del sexe. Després del fet d’anar a peu i d’anar en 
bicicleta, la moto i el cotxe són anualment els mitjans que 
més bona puntuació assoleixen. Tots els transports públics 
registren valoracions inferiors, i el tramvia és el mitjà públic 
que obté més bona puntuació. Tanmateix, els homes 
puntuen millor certs mitjans com la moto i el metro, 
probablement perquè permeten experimentar una certa 
sensació de velocitat o rapidesa, element que culturalment 
és més propi de la masculinitat. L’EMEF també recull com la 
preferència pel transport privat és una resposta prou 
esmentada com a motiu per no utilitzar el transport públic 
(entre un 8% i un 10% de les respostes), sense haver-hi 
tampoc diferències rellevants en funció del sexe.  
 
Taula 3. Satisfacció dels mitjans de transport. Residents a 
Barcelona i a la resta de l’STI. Any 2018 (10 = molt satisfet/a, 
0 = gens satisfet/a) 

Mitjà de transport 
Barcelona Resta de l’STI 

Dones Homes Dones Homes 

Caminant 8,5 8,3 8,4 8,2 

Bicicleta 8,2 8,2 8,2 8,2 

Patinet, segway, altres ginys 7,3 7,4 7,6 8,1 

Metro 6,8 7,2 6,9 6,9 

Autobús TMB 7,0 7,0 6,9 6,8 

Altre autobús urbà 6,5 6,6 6,6 6,5 

Autobús interurbà 6,6 6,7 6,8 6,6 

Tramvia 7,4 7,3 7,5 7,2 

Renfe Rodalies 6,3 6,2 6,4 6,3 

Renfe regional / mitjana distància 6,4 6,3 6,9 6,4 

Taxi/Uber/Cabify 6,6 6,6 6,7 6,4 

Cotxe conductor 7,3 7,1 7,8 7,7 

Cotxe acompanyant 7,7 6,9 8,0 6,9 

Moto 7,9 8,1 7,7 8,3 

Transport públic 7,0 7,0 6,9 6,8 

Font: Elaborat a partir de dades de l’EMEF 2018 (ATM). 

Aquestes dades posen de manifest el prestigi del qual el 
vehicle privat encara gaudeix entre la ciutadania de manera 
transversal. La llibertat de moviment i horària, la privacitat 
física o l’estatus social que atorga, serien, entre d’altres, 
possibles factors explicatius. La manca de diferències 
rellevants en funció del sexe també posa en relleu com, ara 
per ara, tant dones com homes en un escenari d’emergència 
climàtica continuem valorant millor la mobilitat motoritzada 
privada que no el transport públic col·lectiu. 
 
3. Pot el model de mobilitat actual accentuar situacions de 
desigualtat de gènere? 
Com s’ha vist, els hàbits de mobilitat més sostenibles i 
saludables de les dones, en bona part, s’expliquen per la 
desigualtat estructural de gènere encara persistent i molt 
palpable en la nostra quotidianitat. Addicionalment, també 
s’ha vist com el model urbà i l’accessibilitat als mitjans de 
transport públic i, també, la construcció de l’espai públic urbà 
contribueixen a modular també els comportaments de la 
mobilitat diària de les dones i les diferències de gènere. A 
continuació, s’expressa de manera sintètica en quina mesura 
el model de mobilitat femení, molt més adaptat a un context 
d’emergència climàtica, contribueix, al mateix temps, a 
perpetuar o ampliar desigualtats entre homes i dones. 
 
En primer lloc, és important posar en relleu la diferent 
participació de les dones pel que fa a les emissions de gasos 
contaminants responsables del canvi climàtic i de la pèrdua 
de qualitat de l’aire en entorns urbans. Així, malgrat tenir el 
mateix grau d’exposició a la contaminació atmosfèrica o als 
riscos associats als canvi climàtic, en són menys partícips que 
els homes. Un estudi preliminar (IERMB, 2017) va permetre 
estimar l’impacte de la mobilitat quotidiana en funció del 
perfil sociodemogràfic dels individus residents a l’àmbit dels 
municipis de l’AMB. Els resultats van constatar com en 
qualsevol dels grups d’edat, la mobilitat de les dones 
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contribueix menys al canvi climàtic (consum energètic i 
emissions de CO2) i a l’empobriment de la qualitat de l’aire 
(emissions d’NOX i de PM10). Es posava en evidència la 
situació de desavantatge per part del col·lectiu femení i, 
també, de col·lectius que es desplacen principalment en 
modes actius o fan un ús més ampli del transport públic 
(infants i joves, gent gran, població de rendes més baixes, 
etc.), pel fet de ser menys emissors però sí receptors 
d’aquests impactes. 
 
Paral·lelament a l’empobriment de la salut que també genera 
la contaminació acústica derivada del trànsit motoritzat (i 
que probablement té un comportament semblant a la de les 
emissions contaminants, en relació amb diferències de 
gènere), cal abordar també un altre efecte indesitjat de la 
mobilitat: la sinistralitat viària. És cert que, en aquest cas, les 
xifres a Catalunya constaten que el nombre de víctimes 
mortals i de ferits greus són molt més elevades entre els 
homes, atès que la participació numèrica en la conducció és 
desigual. Tot i això, alguns estudis recents sobre el risc viari a 
la ciutat de Barcelona palesen que hi ha més homes que són 
responsables d’accidents de trànsit i que hi ha més dones 
implicades com a vianants o com a acompanyants. 
 
A banda dels costos sobre la salut, el sistema de mobilitat 
genera nombroses externalitats que impacten en la 
quotidianitat de les dones. Entre d’altres, cal parlar de la 
desigualtat en l’accessibilitat territorial, ja que el menor accés 
al vehicle privat pot contribuir a limitar la capacitat d’accedir 
al territori i, per tant, a empetitir encara més els marcs 
territorials de referència. En conseqüència, quan les 
distàncies a recórrer no es poden cobrir en modes actius i els 
serveis de transport públic són insuficients, les dones que no 
tenen permís de conducció o disponibilitat d’un vehicle 
poden veure limitades les expectatives de desenvolupament 
personal (accés al treball, a l’educació, a la cultura, a les 

relacions socials, etc.). De fet, és habitual que el percentatge 
de població no mòbil sigui més gran entre les dones que 
viuen en barris amb pocs serveis de transport públic. Així, tot 
i que en aquests àmbits les dones acostumen a utilitzar molt 
més freqüentment el vehicle privat, aquelles que no ho 
poden fer pateixen més estretament la desigualtat per la 
manca d’accés a l’espai urbà o al territori. Aquesta situació es 
pot accentuar entre les dones que viuen en barris amb uns 
índex de pobresa elevats o entre aquelles que pateixen algun 
tipus de discapacitat o disfunció sensorial, ja que entre 
aquests dos grups, el pes de la població no mòbil també 
augmenta. 
 
Taula 4. Percentatge de població no mòbil i autocontenció 
municipal segons el sexe i l’índex d’accessibilitat al transport 
públic. Any 2018 

AMB 

Baixa accessibilitat 
en TP (%) 

Alta accessibilitat 
en TP (%) 

Dones Homes Dones Homes 

Població no mòbil 10,0 5,2 8,6 5,5 

Autocontenció municipal 49,9 42,7 83,6 74,8 

Font: Elaborat a partir de dades de l’EMEF 2018 (ATM). 

 
Cal tenir present que la metròpolis de Barcelona disposa d’un 
extens sistema de transport públic, atesa la necessitat de 
donar resposta als alts volums de mobilitat de la població. Es 
tracta d’un sistema que cal considerar-lo en termes generals 
satisfactori, encara que la complexitat i la diversitat urbana 
no garanteix sempre les mateixes prestacions a tot arreu. En 
aquest context, cal tenir present que el 10% de població de 
l’àmbit de l’AMB viu en barris amb nivells d’accessibilitat 
inexistents o molt baixos, la qual cosa evidencia la possibilitat 
que hi hagi persones que es trobin en aquesta situació de 
desavantatge. 
 
Un altre dels costos que les dones assumeixen està relacionat 
amb la desigualtat en la conciliació. Com és sabut, la durada 
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mitjana dels desplaçaments en transport públic és més 
elevada que en transport privat. És una constant en l’àmbit 
metropolità de Barcelona. En conseqüència, les dones, en 
tant que són més usuàries del transport públic, assumeixen 
uns costos temporals més grans que els homes en els 
desplaçaments diaris, perquè malgrat que les distàncies que 
recorren són inferiors, els temps de desplaçaments són més 
elevats. Segons l’ECURB 2017, el 87,5% dels homes de l’àrea 
metropolitana de Barcelona necessiten menys de 15 minuts 
per arribar a la feina quan aquesta està al mateix barri del 
mateix municipi de residència; aquesta xifra és del 76,3% 
entre les dones. 
 
4. Algunes reflexions i conclusions finals 
Com s’ha vist, la menor dependència dels mitjans motoritzats 
privats, el caràcter de proximitat dels viatges i l’ús més 
freqüent del transport públic en els entorns més urbanitzats i 
densos, fan que els hàbits de mobilitat de les dones 
esdevinguin un referent per estendre al conjunt de la societat 
en un escenari d’emergència climàtica. Tanmateix, aquests 
hàbits sovint responen a desigualtats estructurals de gènere, 
de manera que és essencial aconseguir trencar la relació que 
hi ha entre el perfil sociodemogràfic de la ciutadania i la seva 
utilització dels mitjans de transport. L’objectiu hauria de 
passar per aconseguir que, amb independència de la condició 
sociodemogràfica o econòmica, del lloc de residència o del 
tipus d’activitats per cobrir, la ciutadania aposti sempre pel 
mitjà de transport més eficient. Seguir aquesta via implica 
que, en la mesura que les desigualtats socials i de gènere 
s’escurcin, les dones o qualsevol grup que es troba en 
situació de desigualtat (com ara els que viuen en situació de 
pobresa) no assumeixin hàbits de mobilitat menys 
sostenibles i saludables. Més aviat al contrari.  
 

Més enllà d’aquesta premissa, es proposen algunes vies en 
les quals des del camp de les polítiques públiques de 
mobilitat es podria avançar:  
 

 Reformar l’espai urbà sota els principis de l’urbanisme 
feminista, sostenible i saludable.  

 

 Fomentar el canvi d’hàbits en entorns urbans, 
particularment entre els homes: la “feminització” dels 
hàbits de mobilitat dels homes és essencial en l’àmbit de 
la conurbació central de la metròpolis, on els nivells de 
qualitat de l’aire i el soroll superen anualment els límits 
recomanats. L’elevada oferta dels serveis de transport 
públic o el model de ciutat en bona part compacta i 
diversa permet efectuar aquest canvi a través de mesures 
de gestió de la demanda del vehicle privat (extensió de la 
regulació de l’aparcament de cotxes i motocicletes, 
peatge urbà de congestió i toxicitat, etc.) i produir un 
traspàs modal. 
 

 Oferir formació i fer divulgació: cal transformar les 
percepcions individuals envers els modes de transport 
més resilients davant del canvi climàtic mitjançant la 
formació en mobilitat sostenible en l’àmbit escolar i altres 
entorns formatius. 
 

 Apostar per enfocaments interdisciplinaris: avançar en la 
creació d’equips de treball de diverses disciplines que 
permetin enfocaments més transversals. Sovint els equips 
estan integrats per persones formades en enginyeria o 
l’arquitectura, que, a banda de tenir un domini masculí, 
han tingut visions androcèntriques en el disseny de la 
ciutat i dels sistemes de transport.  
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 Millorar la governança: avançar en acords 
interadministratius per executar les inversions en 
infraestructures per al transport públic, així com per al 
desplegament de les actuacions derivades dels plans de 
mobilitat aprovats. Avançar en la col·laboració horitzontal 
dintre i entre les administracions, amb àrees d’actuació 
fins ara no tan connexes amb la mobilitat, com poden ser 
salut, educació, treball o drets socials.  
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“Passar fred/calor a casa no és normal”. “Perquè no et tallin 
la llum, posem tota l’energia”. És possible que en els darrers 
anys hàgiu pogut veure aquestes frases al metro, a 
l’autobús, pel carrer, al diari, en un fullet o en algun web. 
Què hi ha darrere d’aquests missatges? Presentem un jove 
servei públic que s’ha creat amb vocació de fer front a 
situacions de vulnerabilitat per motius energètics, per 
garantir-ne els drets en aquest àmbit, però també per donar 
respostes globals des de l’acció local a la situació 
d’emergència climàtica en la qual ens trobem immersos. 
Reptes i accions des del que és quotidià, però amb voluntat 
d’incidir en un problema d’abast planetari. 
 
 
Els PAE: què són i què fan? 
Els punts d’assessorament energètic de Barcelona han 
esdevingut un punt de referència per a la ciutat des que es 
van desplegar. Els punts d’assessorament energètic (PAE 
d’ara en endavant) donen servei a tots els districtes de 
Barcelona des del gener del 2017 i tenen onze oficines 
distribuïdes per tot el territori de la ciutat. Aquest servei té 
per objectiu garantir els drets a l’energia i als 
subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i millorar 
l’eficiència energètica de les llars de la ciutat de Barcelona, 
sobretot de les més vulnerables. Perquè això sigui possible, a 
més del seu equip tècnic estable, cada any promou la 
contractació de 20 persones en situacions d’especial dificultat 
d’accés al mercat laboral. Aquestes persones s’integren en els 
equips formals i assessoren com a professionals energètics en 
qualsevol dels 11 PAE que existeixen a la ciutat. El Servei és 
de titularitat municipal, i en aquests moments està gestionat 
per un conjunt d’entitats socials: la UTE ABD-Ecoserveis, pel 
que fa a la coordinació general, i cinc entitats que presten el 
servei als diferents territoris de la ciutat: ABD-Ecoserveis, 
Suara, Fundació Surt, Fundació Ciutat i Valors i Fundació Salut 
i Comunitat.  

Els punts 
d’assessorament 
energètic de Barcelona 
i l’emergència climàtica 

 
 
María Málaga Sanagustín i Patrici Hernández Claret 
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) 
 
 
 

Paraules clau: Drets energètics, emergència climàtica, 
nou model energètic i climàtic, comunitat educativa i 
salut pública 

Johannes Plenio (Pexels) 
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El servei s’adreça al conjunt de la ciutadania de Barcelona, 
però en especial a les persones que estan en situació de 
pobresa energètica i en les quals es contempla algun 
indicador de vulnerabilitat, com ara les persones que 
pateixen dificultats econòmiques i laborals derivades de 
situacions puntuals o estructurals d’atur de llarga durada, 
acabament de prestacions socials o de manca d’ingressos, 
persones que viuen en habitatges en males condicions (mal 
aïllats, amb humitats, goteres, etc.), persones en situació de 
dependència (persones grans, persones amb discapacitat) o 
que pateixen algun tipus de dificultat sociosanitària que 
requereix aparells elèctrics per a un desenvolupament òptim 
de la seva vida diària, i famílies amb menors a càrrec, 
sobretot les monoparentals. 
 
El servei preveu tres nivells d’intervenció segons les tasques 
per realitzar i les professionals que les executen: 
 

 Servei d’informació i drets energètics o front office: a tota 
la ciutat, obert a població general. 
 

 Servei d’assessorament energètic o back office 
(personalitzat i amb cita prèvia): adreçat a població 
vulnerable o que pateix pobresa energètica. 

 

 Servei d’intervenció a la llar: es fa intervenció al domicili 
de la persona. Aquest servei s’adreça a població que pateix 
pobresa energètica o que no es pot desplaçar fora de la 
seva llar. En aquest cas, un agent energètic fa una 
intervenció per elaborar un diagnòstic de l’eficiència 
energètica de l’habitatge i de quines intervencions caldria 
dur a terme. En la mateixa visita, s’informa les persones 
dels hàbits d’estalvi energètic que poden aplicar a la llar i la 
regulació dels equips de consum. En aquesta atenció, 
també es mostren i s’expliquen diferents tipus de material 
d’estalvi de baix cost que es poden instal·lar a la llar per 

reduir el consum energètic i mantenir el confort tèrmic. En 
el cas que siguin persones usuàries de serveis socials, 
s’instal·la aquest tipus de materials a la llar. 

 
Els PAE van sorgir de dues experiències pilot prèvies: els 
punts d’atenció a la pobresa energètica (PAPE), que es va 
portar a terme entre novembre del 2015 i març del 2016, i el 
programa d’inserció laboral i lluita contra la pobresa 
energètica “Energia, la justa”, que es va desenvolupar entre 
els mesos de febrer i juliol del 2016. Els PAE tal com es 
presten actualment són, doncs, un híbrid entre ambdós 
programes. D’una banda, de manera similar als PAPE, 
ofereixen atenció universal a tota la ciutadania i assessoren i 
intervenen de manera proporcional a les necessitats 
detectades; i, d’altra banda, inspirat en el programa “Energia, 
la justa”, afavoreix la inserció laboral a persones en atur de 
llarga durada en el nínxol de l’eficiència energètica 
domiciliària. 
 
Va ser al gener del 2017 quan es creen els onze front office i 
cinc back office, tots ells distribuïts en cinc lots territorials a la 
ciutat de Barcelona, que comprenen els districtes següents: 
1) Nou Barris; 2) Sant Andreu i Sant Martí; 3) Ciutat Vella i 
l’Eixample; 4) Sarrià - Sant Gervasi, les Corts i Sants-Montjuïc; 
5) Gràcia i Horta-Guinardó. Cada un d’aquests lots preveu 
dues oficines d’informació (front office), excepte el lot 4 que 
consta de tres i una oficina d’assessorament i intervenció 
amb cita prèvia (back office).  
 
En la majoria de territoris, les oficines d’informació es troben 
localitzades en dependències de les oficines d’Habitatge. 
Només en dos districtes aquest fet és una excepció: al 
districte de Nou Barris, en el qual un front office es troba en 
un espai alternatiu de gestió comunitària (el Casal de Barri 
del Verdun), i el districte d’Horta-Guinardó, en el qual el front 
office està a les dependències municipals de Mas Guinardó.  
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Però a què ens referim quan parlem de “pobresa 
energètica”? 
La pobresa energètica pot definir-se com una situació en la 
qual els membres d’una llar no poden accedir a serveis 
energètics bàsics (com ara calefacció, cuina, llum, etc.), o 
quan aquests serveis representen un cost excessiu per a la 
unitat familiar (Tirado et al., 2012). La vulnerabilitat 
energètica es refereix a les llars que, tot i que no es considera 
que estiguin en situació de pobresa energètica, poden estar 
en risc de patir-la quan es donen certes condicions internes a 
la llar (com perdre la feina) o externes o contextuals (com, 
per exemple, l’increment del preu de l’energia o la crisi 
econòmica) (Tirado et al., 2016).  
 
Incidència de la pobresa i la vulnerabilitat energètica en la 
salut pública 
La pobresa energètica és una variable que té un gran impacte 
en la salut pública de la ciutadania i que, tenint en compte els 
factors que la generen, cada vegada té una incidència més 
gran. 
 
En l’àmbit espanyol, la situació actual pot explicar-se per 
diversos factors. En primer lloc, l’augment de la prevalença 
de pobresa energètica associada a la pèrdua adquisitiva de 
les llars derivada de la crisi econòmica (Tirado i Jiménez, 
2016). L’increment del risc de pobresa o exclusió es 
manifesta en diferents dimensions, entre les quals la pobresa 
energètica, un dels múltiples factors de privació de les llars 
amb més mancances. 
 
En segon lloc, les característiques dels habitatges que 
impacten en aquest àmbit per factors com ara la seva 
antiguitat i la qualitat arquitectònica associada a l’adequació 
a les normatives d’edificació (IDAE, 2011). Pràcticament la 
meitat dels habitatges edificats en el context espanyol van 
ser construïts abans del 1979 i aquests es van construir sense 

cap normativa de l’edificació que exigís un mínim de 
característiques tèrmiques (Ortiz i Salom, 2016). En 
conseqüència, els habitatges presenten importants dèficits 
en eficiència energètica.  
 
En tercer lloc, el preu de l’energia que paga el consumidor o 
consumidora domèstic a Espanya ha experimentat una 
intensa i creixent pujada en els últims anys. Tant el preu de 
l’electricitat com el del gas han patit una evolució a l’alça, i 
han sigut dels increments experimentats més pronunciats de 
la UE-27. 
 
La pobresa energètica és un problema rellevant per a la salut 
pública que està adquirint una visibilitat creixent. 
Comportaments destinats a estalviar recursos —com ara l’ús 
de combustibles alternatius (combustibles sòlids, per 
exemple) o el fet de no il·luminar completament la llar— 
exposen els membres de famílies vulnerables a contaminació 
dins de la llar i augmenten el risc de caigudes i incendis 
(Marmot Review Team, 2011).  
 
Els impactes en la salut i el benestar descrits es distribueixen 
de manera desigual segons la classe social o l’ètnia, per 
exemple (Walker i Day, 2012). A més, hi ah grups que són 
més vulnerables a l’efecte de la pobresa energètica en la 
salut, com ara les persones grans, els infants i les persones 
amb condicions de salut cròniques (Hills, 2012). També s’ha 
reportat que les dones podrien ser més susceptibles a 
l’efecte de les temperatures baixes (Barnett et al., 2005).  
 
En el context espanyol, la conjuntura econòmica de crisi 
viscuda en els últims anys, i la desigual sortida d’aquesta, han 
agreujat la problemàtica de la pobresa energètica. El 
percentatge de llars que no podia mantenir una temperatura 
adequada l’any 2015 en el context espanyol era del 10,6%, i 
suposava un increment del 43% respecte a l’any 2010. Aquest 
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increment va ser un dels més importants a Europa, tan sols 
superat per Grècia, Lituània i Itàlia. A Espanya, la població 
amb baixos ingressos que declarava no poder mantenir una 
temperatura adequada a la llar el 2015 era del 23,3%, per 
sobre de la mitjana europea. Aquest percentatge s’agreuja si 
ens focalitzem en població en situació d’exclusió social. Un 
informe de la Creu Roja va observar en una mostra de 
persones en risc de pobresa o exclusió social ateses el 2014 
que fins a un 41,4% declarava no poder mantenir una 
temperatura adequada a les seves llars (Cruz Roja Española, 
2015). 
 
A Catalunya, l’any 2016, un 9,1% de les llars a Catalunya no 
podia mantenir la seva llar a una temperatura adequada 
durant l’hivern i el 7,4% tenia retards en el pagament de 
rebuts (gas, electricitat, aigua etc.); a més, el 5,9% declarava 
tenir humitats o floridura en parets, terra, sostre o en els 
fonaments, segons dades de l’Enquesta de condicions de vida 
(ECV) del 2016. Tot i que aquests percentatges són 
comparativament lleument millors que la mitjana d’Espanya, 
tots han empitjorat de manera important des de l’any 2007.  
 
La prevalença de la pobresa energètica en població amb 
baixos ingressos, per sota del llindar de la pobresa monetària, 
se situa en uns percentatges alarmants i és una situació que 
moltes famílies catalanes estan lluny de resoldre. Així, el 
percentatge de llars que no podien mantenir una 
temperatura adequada és el doble per a aquesta població, un 
22,7%. El mateix passa en l’indicador de retard en el 
pagament de les factures energètiques de l’ECV, que se situa 
en el 12,6%. I en el cas de presència d’humitats o floridura en 
parets, terra, sostre o en els fonaments, la xifra es triplica i 
ascendeix al 24,9%. 
 
A Barcelona, l’any 2016, el percentatge de persones que 
viuen en llars de Barcelona que van declarar ser incapaços de 

mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en 
els mesos freds era del 7%, percentatge que està per sota 
dels valors calculats per a Catalunya. El tant per cent de 
persones en llars amb retard en el pagament de factures era 
del 5%, i en habitatges amb goteres, humitats o podridura, 
del 6%. Per tant, aquests indicadors també se situen per sota 
de la prevalença obtinguda per a Catalunya. No obstant això, 
la ciutat de Barcelona presenta importants gradients de 
desigualtat, és a dir, diferències pronunciades entre zones de 
la ciutat que es mantenen relativament estables. Aquesta 
distribució desigual pel territori barceloní travessa diferents 
aspectes vitals i afecta la població en àmbits com ara 
l’educació, els ingressos, l’accés al mercat de treball, l’accés a 
l’habitatge i a les característiques d’aquests.  
 
Les persones que viuen en grans ciutats habitualment tenen 
accés a més treballs i millors salaris, però també estan 
subjectes a un nivell general de preus més elevat en béns i 
serveis, i Barcelona no n’és una excepció. Addicionalment, la 
inseguretat residencial constitueix un problema important 
quan l’habitatge ha adquirit una dimensió de bé d’inversió a 
escala global. En conseqüència, les llars destinen una part 
important a les despeses de l’habitatge i tenen dificultats per 
poder cobrir altres despeses igualment necessàries, entre 
elles els subministraments energètics. Per comprendre més 
bé aquest fenomen a la ciutat de Barcelona convé consultar 
l’informe “Indicadores municipales de pobreza energética en 
la ciudad de Barcelona” (Tirado, 2018). 
 
L’any 2015 s’aprova la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, que, entre d’altres 
preceptes, garanteix l’accés als subministraments bàsics a 
persones en risc d’exclusió residencial. Si bé hi ha diverses 
dificultats en l’aplicació d’aquesta llei, aquest és un 
instrument vital per protegir les famílies vulnerables davant 
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la situació d’emergència habitacional que es viu en el nostre 
context (Tirado et al., 2016). Un dels trets essencials 
d’aquesta llei és que introdueix el principi de precaució, de 
manera que l’empresa subministradora no pot executar un 
tall de subministrament si prèviament no s’ha verificat la 
vulnerabilitat del consumidor o consumidora afectat. 
 
En conseqüència, amb aquests aspectes, Barcelona és un dels 
municipis que més decididament està actuant per garantir el 
dret a l’habitatge i les seves condicions d’habitabilitat. 
Respecte a la pobresa energètica, ha estat el primer 
ajuntament a aprovar una instrucció que desenvolupa 
l’aplicació de la Llei 24/2015. Aquesta estableix mesures 
coercitives i sancionadores en cas d’incompliment de la 
norma. D’altra banda, des dels PAE es garanteix la tramitació 
dels informes de risc d’exclusió residencial (IRER) per a les 
situacions de gran vulnerabilitat social, a fi d’evitar el tall de 
subministrament d’aigua, gas i electricitat. A més, el Govern 
local ha impulsat diferents iniciatives i programes per reduir 
la pobresa energètica i transformar la cultura energètica a la 
ciutat de Barcelona. 
 
Reptes del PAE: incidir en el canvi del model social, 
econòmic i ambiental actual cap a un de més just i 
sostenible 
L’objectiu general del servei és combatre la situació de 
pobresa energètica a la ciutat Barcelona, sobretot la de les 
persones més vulnerables, i garantir així els drets a l’energia i 
als subministraments bàsics previstos en la legislació vigent; 
millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, i 
aprofitar aquest projecte per dur a terme iniciatives laborals 
de greenjobs, promovent la inserció ocupacional de persones 
que es troben en situació d’especial dificultat d’accés al 
mercat laboral. Les respostes a aquest gran repte s’han 
articulat a partir de tres grans mesures: 
 

1. Els PAE, com un servei que promou la garantia de drets 
energètics i la millora de l’eficiència energètica de les llars 
de la ciutadania de Barcelona, asseguren l’accés als 
subministraments bàsics, a través de la defensa dels drets 
habitacionals i energètics que promou la Llei 24/2015, de 29 
de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Com ho fa? 
Bàsicament, detectant situacions de pobresa energètica o 
de risc potencial de patir-ne, i augmentant l’eficiència 
energètica dels habitatges. 

 
2. Els PAE, com un servei de foment de l’ocupació i millora 
de l’ocupabilitat, qualifiquen professionalment persones 
amb dificultats d’accés al mercat laboral i millora les 
competències i el grau d’ocupabilitat de les persones que 
formen part dels equips de suport als territoris. 

 
3. Els PAE, com un servei de promoció de l’acció 
comunitària, impulsen el treball als barris i territoris de la 
ciutat per combatre la pobresa energètica i promouen 
accions de prevenció de situacions de privació, 
vulnerabilitat i de pobresa energètica i d’empoderament 
ciutadà. 

 
Cada cop són més les famílies que s’hi acosten per conèixer 
els seus drets energètics i què poden fer per convertir les 
seves llars en més eficients i reduir el consum de les seves 
factures. El servei dels PAE ha atès un total de 79.168 
persones des del seu inici l’any 2017 (23.231 persones el 
2017, 33.434 persones el 2018 i 31.569 persones el 2019.) 
Tot això representa 30.472 llars ateses en total (8.462 llars el 
2017, 13.301 llars el 2018 i 12.079 llars el 2019) i suposa una 
mitjana de 2.199 persones/mes i 940 llars/mes ateses a la 
ciutat de Barcelona. 
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Taula 1. Persones ateses al servei de PAE per districtes. Any 2019 

 

Nou 
Barris 

Sants-
Montjuïc 

Ciutat 
Vella 

Sant 
Martí 

Horta-
Guinardó 

Sant 
Andreu 

L’Eixample Gràcia 
Sarrià - 

Sant 
Gervasi 

Les 
Corts 

Total 

Persones ateses  2.506 1.767 1.613 1.611 1.219 1.112 996 769 261 225 12.079 

 
Segons territoris, durant el 2019 els barris on s’ha produït 
més assistència al servei han estat els següents: Nou Barris 
(21% persones ateses del total de les ateses a la ciutat), 
Sants-Montjuïc (15%) i Sant Martí i Ciutat Vella (cadascuna 
amb un 13%), seguits d’Horta-Guinardó (10%) i Sant Andreu 
(9%) (gràfic 1). 
 
Gràfic 1. Percentatge per districtes de les persones ateses pel PAE 
respecte al total de persones ateses a la ciutat. Any 2019 

 

 
Font: PAE. Memòria d’actuació 2019. 

 
Cal destacar que el nombre de persones que torna l’any 
següent al PAE va en augment, i que si 2.261 persones que 
havien estat ateses el 2017 van tornar-hi l’any 2018, pel que 
fa al 2019 aquesta recurrència de persones ja ateses pel 
servei s’ha incrementat fins a les 3.370 persones. 

 
D’altra banda, en els tres primers anys de servei, s’han emès 
10.354 informes de risc d’exclusió residencial per protegir de 
talls les unitats de convivència vulnerables que han acudit al 
servei, i s’ha informat d’un total de 37.923 clients vulnerables 
a la ciutat de Barcelona, en compliment de l’article 6.4 de la 
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
També, per l’acció del servei s’han evitat un total de 5.700 
talls a famílies energèticament vulnerables de la ciutat de 
Barcelona. 
 
Pel que fa al servei d’assessorament, en els tres primers anys 
de funcionament s’ha atès un total de 20.544 persones 
(5.289 el 2017, 7.740 el 2018 i 7.515 el 2019); i un total de 
3.655 persones han estat ateses a la seva llar (1.378 el 2017, 
1.188 el 2018 i 1.089 el 2019) per tal de detectar situacions 
de pobresa energètica o de risc potencial de patir-ne. També 
s’ha augmentat l’eficiència energètica dels habitatges 
instal·lant material a 1.796 llars ateses per serveis socials 
(768 el 2017, 647 el 2018 i 381 el 2019), i s’ha reduït el 
consum de 9.143 llars aplicant baixades de potència (1.428 el 
2017, 2.165 el 2018 i 5.550 el 2019). 
 
Pel que fa al foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat, 
durant aquests anys s’han dut a terme cinc edicions de plans 
d’ocupació amb l’objectiu de millorar la inserció de persones 
amb dificultats d’accés al mercat laboral. Cada edició ha 
tingut una durada de vuit mesos, menys l’última que s’ha 
allargat fins a un any, i en aquestes cinc edicions s’han 
contractat un total de cent persones.  
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Els beneficiaris han estat persones en situació de dificultat 
d’accés al mercat laboral, en situació d’atur de llarga durada i 
vinculades al programa Làbora. Aquestes persones han estat 
preseleccionades pels professionals del programa Làbora de 
l’Ajuntament de Barcelona. S’han incorporat al servei i han 
participat del programa formatiu en eficiència energètica i 
competències laborals i socials al llarg de dos mesos. Amb 
posterioritat, executen professionalment la feina d’assessors 
energètics al llarg de sis mesos als diferents territoris de la 
ciutat. En total, cada edició ha comportat 1.335 hores de 
formació energètica i social, i 430 hores de formació pràctica 
en el servei. Aquesta formació no només ha pretès dotar els 
participants d’una nova formació tècnica en eficiència 
energètica, sinó també enfortir-ne les competències 
transversals per tal d’empoderar les persones en situació de 
vulnerabilitat laboral en la seva inserció en el mercat laboral i 
que, després del seu pas pel servei, puguin reincorporar-se al 
mercat laboral regular amb més eines. 
 
Les dades referides al 2019 indiquen que el 37% de les 40 
persones participants contractades han trobat feina un cop 
acabat el pla d’ocupació al PAE; un 74% han estat dones amb 
una edat mitjana de 50,5 anys; el 34% del total es trobava 
prèviament en una situació d’atur de llarga durada, i el 73% 
en una situació de privació material severa. Concretament, 
en l’última edició el programa ha constat de 267 hores de 
capacitació social i energètica i 60 de formació pràctica. 
 
Pel que fa a l’àmbit comunitari, des del començament del 
projecte s’han efectuat un total de 472 accions comunitàries, 
116 el 2017, 188 el 2018 i 168 el 2019 en diferents formats: 
 

 Tallers/càpsules i jornades informatives de capacitació i 
formació a persones en situació de vulnerabilitat social 
per facilitar la comprensió de les factures, així com per 

assessorar en canvis de comportament i mesures de baix 
cost per estalviar en els rebuts. 
 

 Sessions de presentació del servei als CAP, al Servei 
d’Atenció Domiciliària, al Servei de Teleassistència de 
l’Ajuntament de Barcelona, als centres de serveis socials, a 
les taules de salut i a les associacions de veïns. 
 

 Reunions amb districtes, amb associacions, amb 
fundacions i entitats de barri. 
 

 Elaboració de diferents protocols de detecció i de 
derivació de casos vulnerables energèticament amb 
diversos serveis municipals d’àmbit de ciutat (Bombers, 
Habitatge, Serveis Socials, Immigració, atenció a dones, 
etc.). 

 
Durant el 2019 un dels canals més importants per accedir a la 
ciutadania ha estat l’impuls de l’eix comunitari i del 
coneixement i reconeixement d’actors importants de la ciutat 
que treballen per la cura de les persones. Aquest és un dels 
reptes que s’havia establert per a l’any 2019 fent més 
incidència en el col·lectiu professional que podia ser 
prospector i derivador del servei, fent trobades, reunions, 
xerrades o participant en jornades de debat o de taules de 
treball. Del total de les 168 accions comunitàries 
desenvolupades aquest darrer any, un 40% han estat 
adreçades directament a la ciutadania i un 57% a 
professionals que els atenen. 
 
... I ara, com s’ha d’afrontar l’emergència climàtica? 
Fins aquí s’ha descrit el servei com un dispositiu de cura per 
al compliment dels drets energètics de la ciutadania de 
Barcelona, que, amb petites intervencions domiciliàries i 
pedagògiques, pretén contribuir a fer els habitatges de la 
ciutat una mica més eficients energèticament. També s’ha 
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explicitat l’aposta que aquest projecte ha fet per dur a la 
pràctica programes d’ocupació verda, generant llocs de 
treball vinculats a la prevenció del canvi climàtic, a l’exercici 
de drets habitacionals fonamentals i a generar oportunitats 
laborals més dignes per a la població vulnerable. Finalment, 
s’ha posat de manifest l’aposta que el servei ha fet per l’acció 
comunitària i local, com un espai privilegiat per prevenir 
situacions de vulnerabilitat o pobresa energètica. 
 
Però, i el perquè de tot plegat? En l’actual conjuntura sobren 
motius per continuar avançant i desenvolupant els PAE 
perquè s’acabin consolidant definitivament com un servei 
bàsic essencial en el marc de l’emergència climàtica en la 
qual estem immerses i immersos. 
 
En primer lloc, per una qüestió de salut pública. En situacions 
de pobresa energètica, el fred exterior penetra a l’interior de 
les cases i acaba generant, a través de diverses vies, impactes 
en l’estat de salut de les persones. La humitat a l’interior dels 
habitatges afavoreix la presència de floridura i el creixement 
microbià visible, cosa que pot tenir efectes directes en la 
salut. El fred a l’interior de l’habitatge té uns impactes que 
poden desencadenar malalties potencialment mortals com 
són algunes de l’aparell circulatori (accidents 
cerebrovasculars o infart agut de miocardi) o exacerbar 
algunes malalties prèvies de l’aparell respiratori (asma,  
malaltia pulmonar obstructiva crònica, etc.). Addicionalment, 
també pot actuar sobre persones amb estats de salut 
debilitats o amb altres malalties prèvies, i augmentar tant la 
morbiditat com l’excés de mortalitat hivernal o tenir 
impactes psicosocials perquè limita l’activitat normal de les 
persones, tant a l’interior com a l’exterior de les cases i en 
limita la socialització i el fet de poder gaudir de la llar. 
Aquests factors tenen un impacte sobre la salut i el benestar 
mental, i es relacionen amb situacions d’estrès, ansietat i 
depressió. També s’han descrit efectes indirectes per a la 

salut: les persones que viuen en llars en situació de pobresa 
energètica fan menys activitat física i consumeixen aliments 
menys saludables. A més, sovint les persones vulnerables 
energèticament viuen amb estigma aquesta situació. Totes 
aquestes circumstàncies poden empitjorar la salut física i 
mental de qui les pateix. 
 
A la Declaració de l’emergència climàtica a la ciutat de 
Barcelona del passat 15 de gener de 2020 s’adverteix que “La 
calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la 
mortalitat i la morbiditat, sobretot en els grups humans més 
vulnerables, així com en la resta del món natural. Durant el 
període 1992-2015 s’estimen 980 morts en homes i 2.729 en 
dones (morts naturals, de persones de 25 anys i més) 
atribuïbles a la calor extrema, en general en persones grans i 
fràgils [...]”. Per tant, aquesta crisi climàtica afecta la salut i la 
qualitat de vida i sembla que és una de les grans amenaces 
per a la supervivència de l’espècie. Són moltes les variables 
que influeixen en el seu impacte: nivells de renda, edat, 
gènere, estat físic i de salut, estat dels habitatges. I a partir de 
l’experiència de servei acumulada, es pot concloure que 
l’emergència climàtica no afecta a tothom per igual, i serveis 
com el dels PAE poden contribuir en gran mesura a garantir 
els subministraments bàsics i el confort tèrmic dins de casa 
com a serveis de dret subjectiu i universals, i així treballar per 
una justícia climàtica real.  
 
En aquest context, els PAE tenen un paper important en la 
ciutat per una qüestió de dret i de justícia social. Una de les 
fites principals del servei ha estat la de donar continuïtat i 
portar a la pràctica el que la gran mobilització social contra la 
problemàtica de la pobresa energètica va aconseguir els anys 
previs a l’aprovació de la Llei 24/2015. Aquesta mobilització 
va contribuir a la visibilitat del problema, a empoderar la 
ciutadania en drets energètics, a aconseguir aquest canvi 
legislatiu i a fer que l’Ajuntament de Barcelona es 
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comprometés activament en la lluita cap a una justícia 
climàtica més gran, entenent que no només era cosa del 
teixit associatiu, sinó que també les institucions públiques i 
les privades havien d’actuar de manera corresponsable en 
aquest canvi. 
 
Invertir en serveis públics encaminats a aquest canvi de 
paradigma significa també treballar des de l’Administració 
local per una comunicació dels drets energètics més clara i 
activa, tot facilitant que les persones més afectades també 
puguin prendre consciència del que poden fer. Després de 
tres anys i mig de servei, cal anar més enllà i plantejar si els 
PAE han de ser principalment un servei que garanteixi aquest 
dret fonamental i de necessitat bàsica o, a més, treballar per 
uns objectius més ambiciosos. 
 
En el context actual, si realment es vol apostar per allò de 
“les persones primer”, cal acceptar que l’actual organització 
social ja no és viable i que el nostre ecosistema s’està 
col·lapsant. Institucions, administracions, companyies i 
ciutadania han d’assumir les respectives responsabilitats i 
intentar saldar el deute ecològic minimitzant l’impacte que la 
inacció d’uns i la perversió d’altres ha generat. 
 
És en aquest punt que cal plantejar-se emfatitzar més 
aquelles mesures que tinguin més impacte en el canvi de  
model cultural i educatiu i d’acció comunitària. Des de 
l’òptica d’un servei com el dels PAE, cal treballar perquè cada 
persona, des del seu àmbit d’actuació, pugui contribuir en la 
lluita contra la crisi climàtica i fer el que li pertoca. Però no 
només al nivell micro, sinó també al nivell macro.  
 
En la Declaració d’emergència climàtica de l’Ajuntament de 
Barcelona de gener del 2020, es planteja “Potenciar els 
actuals punts d’assessorament energètic com a punts 
d’assessorament climàtic (sobre cobertes verdes, alimentació 

baixa en carboni, etc.) i per continuar garantint els serveis 
bàsics de la població en situació de vulnerabilitat” com una 
de les mesures per tenir cura de la salut, el benestar i la 
qualitat ambiental. Des del PAE es vol continuar emfatitzant, 
doncs, l’eix de garantia de drets entenent l’aigua, la llum i el 
gas d’ús domèstic com un dret bàsic fonamental. Però també 
cal desenvolupar un paper fonamental com a agent 
propiciador d’aquest canvi de model cultural i educatiu que 
reivindiqui el nou model energètic i climàtic de la nostra 
ciutat. I això passa perquè, en l’àmbit comunitari, en els 
propers anys el PAE avanci en el treball d’incidir en el canvi 
cultural i de consciència col·lectiva que requereix aquest 
canvi de sistema productiu, econòmic i social. Així doncs, 
caldrà emfatitzar encara més el vessant de difusió, formació i 
divulgació a escala individual, grupal i comunitària, i ajudar a 
reconèixer els límits del nostre planeta a la ciutadania.  
 
Un dels reptes que cal afrontar immediatament i que pot 
tenir un impacte més profund i a llarg termini és treballar i 
incidir en la comunitat educativa. Això es tradueix com a PAE 
en el fet d’aconseguir sensibilitzar els infants, joves i la 
ciutadania en general, en quins canvis concrets es tradueix 
aquesta transició a un nou model, i ajudar a entendre 
l’impacte ambiental que produeixen els hàbits de consum 
que tenim actualment. 
 
S’han de donar a conèixer les repercussions que té el nostre  
model de consum i el nostre model energètic i hidràulic: què 
implica mediambientalment no reciclar, què vol dir per al 
nostre sistema ecològic consumir més del que es necessita i 
sense tenir en compte els residus que això genera. S’ha de fer 
arribar el missatge a la ciutadania sobre com repercuteix en 
el nostre model energètic i en la càrrega d’emissions 
consumir amb l’actual model; malbaratar l’aigua i no 
aconseguir disminuir-ne el consum fins a 100 l/hab./dia, que 
és el que s’ha marcat aquest any com a repte la ciutat; no 
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apostar per una producció agroecològica local de proximitat; 
per uns hàbits de mobilitat basats fonamentalment en el 
transport públic o en una mobilitat elèctrica... S’ha de 
contribuir a donar a conèixer com s’exerceix un consum 
autoresponsable i què es pot fer individualment per disminuir 
l’actual 20,4% del total de les emissions de CO2 a la ciutat de 
Barcelona que es generen des del sector domèstic 
(Ajuntament de Barcelona, 2017). Cal treballar amb l’Agència 
de l’Energia per fomentar iniciatives ciutadanes que apostin 
per l’autoconsum i la generació d’energia renovable i de 
proximitat en detriment de l’actual model sustentat en els 
combustibles fòssils i les centrals nuclears. 
 
En definitiva, s’ha d’aconseguir transmetre a la ciutadania el 
que vol dir el canvi de model econòmic actual i anar cap a un 
model basat en l’estalvi i l’eficiència energètica, en un ús 
racional de l’aigua i l’energia, en l’ús d’energia verda i 
l’aprofitament de recursos renovables. 
 
En aquest sentit, per aconseguir aquesta fita cal 
desenvolupar accions en l’àmbit pedagògic i de sensibilització 
per tal que la ciutadania esdevingui agent actiu del canvi, 
exigint i reivindicant la transició a un nou model, reclamant 
mesures legislatives coherents amb el discurs polític, 
bonificacions fiscals per als qui fan l’esforç de funcionar “en 
verd”, més inversió en ajuts a la rehabilitació i promoció del 
parc públic d’habitatges que siguin més assequibles i amb les 
normatives constructives vigents. Cal també treballar 
conjuntament amb el teixit comunitari per poder multiplicar i 
amplificar tota aquesta tasca. Encara queda molt camí per 
recórrer. No serà senzill ni fàcil, però cal actuar de manera 
ràpida i decidida, perquè l’actual context d’emergència 
climàtica no deixa cap altra alternativa més si volem garantir 
el futur de les generacions que vindran després de nosaltres. 
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L’Ajuntament de Barcelona ha rebut el finançament de 
l’Urban Innovation Action (UIA), un programa de la Comissió 
Europea, per al projecte “Adaptar escoles al canvi climàtic a 
través del verd, el blau i el gris”, que planteja intervencions 
en onze escoles amb un paquet de mesures de natura, 
d’aigua i d’arquitectura. D’aquestes millores en podrà 
gaudir l’alumnat de les escoles i la ciutadania, ja que els 
patis romandran oberts durant l’estiu i en els moments 
d’emergència per altes temperatures funcionaran com a 
refugis climàtics. El projecte també tindrà un vessant 
pedagògic, atès que els nens i les nenes participaran en el 
disseny de solucions climàtiques i en l’avaluació de les 
accions. Paral·lelament, diversos centres de recerca 
avaluaran científicament els resultats de les intervencions 
en termes de salut i confort climàtic. En aquest projecte hi 
participen l’Ajuntament de Barcelona —a través de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana—, el Consorci d’Educació de Barcelona, 
Barcelona Cicle de l’Aigua, l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, l’Institut de Salut Global de Barcelona de la UB, 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i les 
onze escoles. 
 
El canvi climàtic és una realitat i afecta la salut i la qualitat de 
vida de les persones. Per fer-hi front, el gener del 2020, 
l’Ajuntament de Barcelona va declarar l’emergència 
climàtica42. La ciutat té el desafiament de preparar-se per fer 
front a altes temperatures que, segons les projeccions 
climàtiques, ens afectaran. Les ciutats tenen bona part de la 
solució a les seves mans i, alhora, cal que liderin les principals 
reivindicacions. L’Ajuntament de Barcelona vol encapçalar 
aquesta oportunitat per accelerar canvis necessaris i 
transversals en les nostres maneres de viure. Necessitem la 
implicació de totes les persones i unir forces amb tots els 
agents. 

                                                           
42. https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/ca 
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Des de l’abril del 2018 Barcelona disposa d’un pla Clima43, 
que és un full de ruta per establir les mesures de mitigació, 
adaptació i resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció 
ciutadana. El pla Clima té com a principals objectius reduir la 
contribució de Barcelona al canvi climàtic, anticipar-se als 
riscos climàtics per assegurar i millorar la seva capacitat de 
resposta davant els efectes que ja són inevitables, i reduir la 
vulnerabilitat de les persones envers el canvi climàtic per 
garantir-ne la salut i el benestar. Esdevé una oportunitat per 
sumar esforços i fer de Barcelona una ciutat pionera que es fa 
responsable de la seva contribució al canvi climàtic i que es 
prepara per ser menys vulnerable als seus efectes i més 
equitativa i participativa. La línia d’acció 3 del pla Clima fa 
referència a prevenir la calor i, en concret, proposa millorar 
les condicions de confort tèrmic en edificacions i espais 
públics de la ciutat i crear una xarxa d’espais de refugi 
climàtic davant altes temperatures, per garantir la salut i 
tenir una cura especial dels col·lectius més vulnerables.  
 
El pla Clima de Barcelona és un pla transversal que recull 242 
accions fins al 2030. Un pla estratègic amb propostes per 
mitigar els efectes del canvi climàtic, projectes d’adaptació, 
de justícia climàtica i de foment de la participació ciutadana. 
Entre altres, recull accions per augmentar l’adaptació i la 
resiliència de la ciutat davant els efectes del canvi climàtic 
que ja notem. Dins aquestes accions, que cal impulsar dins el 
termini 2021-2030, es remarca que cal fer el següent: 
 

 Identificar espais de refugi climàtic existents i potencials: 
equipaments públics i privats i espais públics que poden 
proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis 
extrems i establir els serveis que cal que aquests espais  

 

                                                           
43. https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/ 

ofereixin vinculats a protocols d’actuació per onades de 
calor, a banda de quantificar els recursos addicionals 
necessaris (obertura de parcs 24 hores, utilització de patis 
d’escoles “enverdits”, interiors d’illa, etcètera). Mapar-ne el 
grau de cobertura per garantir una equitat territorial i tenir 
en compte els àmbits identificats com a més vulnerables a 
la calor. 

 

 Crear jardins d’aigua amb jocs infantils que combinin 
actuacions permanents amb actuacions efímeres o 
estacionals. Pel que fa a aquests jardins, n’haurà de ser 
assumible el consum d’aigua, hauran de complir tots els 
requeriments sanitaris necessaris i estar distribuïts 
equitativament al territori. 

 

 Millorar el confort tèrmic dels equipaments de refugi 
climàtic, intervenint de manera prioritària sobre els que 
proporcionen servei a població més vulnerable (escoles 
bressol, escoles, residències, etcètera), sense que això 
suposi un increment de consum energètic en la mesura del 
possible (utilitzant mesures passives com ara la ventilació 
creuada, la millora dels aïllaments, l’enfosquiment –llum 
natural dissipada– o la geotèrmia per refrigerar, entre 
d’altres). 

 

 Crear nous espais de refugi climàtic (espais verds o 
equipaments) per garantir la cobertura territorial. 

 
El projecte “Transformem les escoles de Barcelona per 
adaptar-les als efectes del canvi climàtic a través del verd, el 
blau i el gris” encaixa especialment bé en aquestes propostes 
i desenvolupa, com a pilot, les accions previstes a 
equipaments escolars públics de la ciutat.  
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
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L’Ajuntament de Barcelona va sol·licitar finançament, FEDER, 
a través dels projectes de l’Urban Innovation Action (UIA)44, 
un programa de la Comissió Europea que planteja 
intervencions d’adaptació al canvi climàtic, qualitat de l’aire, 
feina i habitatge. El 2018 aquest programa estava dotat amb 
372 milions d’euros, per al període 2014-2020, per finançar 
iniciatives innovadores a les ciutats en els marcs temàtics 
proposats. El pressupost per a la convocatòria de l’any 2017 
va ser de 50 milions d’euros. Des de l’Ajuntament de 
Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme, es va 
demanar el màxim previst, que era de 5 milions d’euros, amb 
un finançament d’un 80% a través de la UIA i un 20% dels 
pressupostos municipals. La proposta municipal va ser 
acceptada i validada posteriorment i es preveu una execució 
de tres anys, entre l’octubre del 2018 i l’octubre del 2021. 
La UIA promou iniciatives que tenen com a objectiu trobar i 
provar noves solucions per a reptes del desenvolupament 
urbà sostenible que resultin rellevants per al conjunt dels 
membres de la Unió Europea. 
 
El projecte “Adaptant les escoles al canvi climàtic a través del 
verd, el blau i el gris” planteja intervencions en onze escoles 
públiques amb un paquet de mesures de les quals podrà 
gaudir l’alumnat dels centres educatius i la ciutadania, ja que 
els patis romandran oberts durant l’estiu. El projecte també 
té un vessant pedagògic, atès que els infants participaran en 
el disseny de les solucions climàtiques i en la seva avaluació. 
Paral·lelament, diversos centres de recerca avaluen 
científicament els resultats de les intervencions en termes de 
salut i confort climàtic.  
 
La primera qüestió que cal considerar és la definició de refugi 
climàtic i com aquest s’adapta a un equipament escolar 

                                                           
44. https://www.uia-initiative.eu/en/news/barcelonas-pilot-project-

beat-heat-0 

públic, així com quina gestió se’n fa. Des de l’Ajuntament de 
Barcelona, a través de la participació de diverses àrees i amb 
un treball transversal, s’ha creat una taula sobre els refugis 
climàtics a la ciutat que està elaborant un protocol de gestió. 
Una de les primeres mesures va ser la definició del que han 
de ser els refugis climàtics i a qui han d’anar dirigits. A aquest 
efecte, es va concretar el següent: 
 

 Seran espais que proporcionaran confort climàtic a la 
població a través de la implantació de mesures passives. 

 

 Seran espais d’usos comuns en equipaments públics. 
 

 Podran ser llocs interiors, no necessàriament climatitzats, 
o exteriors, com ara parcs i jardins, amb molt verd i punts 
d’aigua. 

 

 Han de tenir una bona accessibilitat, proporcionar àrees 
de descans, aigua i ser segurs. 

 

 S’utilitzaran en situacions d’emergència per calor extrema, 
però fora d’aquests episodis tindran altres usos o 
funcionalitats. Per tant, seran espais on s’allotjarà la 
diversitat i la plurifuncionalitat.  

 

 Aniran especialment dirigits a persones vulnerables a la 
calor (nadons, infants, persones més grans de 75 anys, 
malalts crònics i persones amb menys recursos, etcètera). 

 

 No seran equipaments sensibles que acullen persones 
vulnerables, ni punts d’atenció mèdica, ja que aquests llocs, 
en els períodes de calor, es poden col·lapsar. 

 

 Els refugis climàtics es disposaran en xarxa a la ciutat i 
podran establir-se en equipaments públics (biblioteques, 

http://www.uia-initiative.eu/en/news/barcelonas-pilot-project-beat-heat-0
http://www.uia-initiative.eu/en/news/barcelonas-pilot-project-beat-heat-0
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universitats, complexos esportius, pistes poliesportives, 
centres cívics, casals, aules ambientals, museus, escoles 
públiques), en equipaments privats (cinemes, teatres, 
centres comercials, gimnasos, esglésies, escoles 
concertades i privades), i en espais oberts (parcs urbans 
amb abundància de verd i aigua).  

 
Dins aquesta xarxa de refugis climàtics, i per ajustar-nos a la 
proposta presentada a la UIA, es va decidir actuar sobre 
escoles públiques de primària per diversos motius: 
 

 La distribució de les escoles a la ciutat és de màxima 
capil·laritat, i els equipaments públics penetren més a les 
dinàmiques comunitàries, per la qual cosa qualsevol acció 
que les transformi té un efecte dominó per visibilitat, 
coneixença i inclusió al projecte educatiu. 

 

 La solució proposada és la transformació de les escoles en 
refugis climàtics oberts al veïnat. Avui moltes escoles de la 
ciutat ja formen part del projecte de patis oberts. 

 

 La ciutat disposa d’una xarxa molt activa d’escoles que 
treballen la sostenibilitat com un element més del projecte 
educatiu. El programa Escoles + Sostenibles45 va néixer l’any 
2001 en el marc del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 
de Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat 
des de l’educació i amb el reconeixement de les escoles 
com a agents de canvi a la ciutat. Hi han participat un total 
de 472 centres educatius al llarg dels seus 19 anys de 
recorregut. Durant tots aquests anys, els centres 
participants han desenvolupat un ventall d’iniciatives de 
millora de la mateixa escola i de l’entorn i, per tant, aquesta 

                                                           
45. https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-

sostenibles 

actuació s’adapta amb garanties a un projecte ja iniciat fa 
anys. 

 

 Les escoles acullen persones vulnerables entre l’alumnat 
de manera habitual i disposen d’una gran capacitat per 
acollir-ne de noves pel fet que són espais de proximitat 
veïnal.  

 

 La proposta és un projecte pensat per a cada escola amb 
una gran capacitat per ser un model aplicable en altres 
situacions; es tracta d’una prova pilot que tindrà un ús 
assegurat i intens.  

 
El projecte té com a objectiu convertir onze espais escolars 
com a llocs d’acollida per a persones vulnerables a la calor 
proposant refugis climàtics oberts a tota la ciutadania, 
implementant solucions tradicionals contra les altes 
temperatures als edificis i transformant els patis 
introduint vegetació, espais d’ombra i punts d’aigua. És, per 
tant, un projecte arquitectònic que incideix en les 
infraestructures. Ara bé, aquest projecte és transversal i la 
seva funció no seria òptima si es pensés només des d’aquest 
punt de vista reductiu. Si una cosa caracteritza les accions per 
l’emergència climàtica és la seva capacitat de cogenerar 
propostes i d’actuar en diversos àmbits a la vegada. Per tant, 
podríem definir aquesta actuació com un procés de 
processos que s’adapta a uns equipaments escolars, però que 
esdevé un pilot per a noves accions i que comporta un entorn 
múltiple d’eixos de treball.  
 
La participació és una de les claus en el disseny dels nous 
espais i les necessitats específiques de cada centre. A través 
d’aquesta es consensua entre la comunitat educativa 
(infants, famílies, direcció i equip educatiu i personal no 
docent), els socis i els experts tècnics i científics del projecte, 

http://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
http://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
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les actuacions que cal executar a cada escola, i es treballa la 
idea d’adaptació climàtica. 
 
El projecte educatiu garanteix la inclusió de la proposta en 
l’àmbit escolar i la conscienciació sobre el canvi climàtic i, a 
més, ofereix una oportunitat pedagògica de treballar entorn 
de l’emergència climàtica a un grup important d’alumnes de 
la ciutat.  
 
L’obertura d’espais a la ciutadania maximitza els recursos i 
permet al veïnat accedir als refugis climàtics en període no 
lectiu com un procés paral·lel intangible que acompanyarà la 
infraestructura. 
 
Els impactes en la salut i l’avaluació es monitoraran des de la 
perspectiva del benestar, de manera que es pugui comprovar 
en els termes de paràmetres ambientals, rendiment escolar, 
benestar, inclusió social i gènere. 
 
La comunicació és bàsica, com a projecte pilot que és, per 
aconseguir escalar el projecte a la ciutat fins a poder 
transformar i adaptar totes les escoles. 
 
La replicabilitat busca que, per mitjà d’aquestes actuacions, la 
ciutadania i la comunitat escolar coneguin la necessitat 
d’impulsar mesures per adaptar la ciutat al canvi climàtic i 
que siguin unes mesures reproduïbles a altres edificis, 
sobretot equipaments educatius de la ciutat i en altres 
ciutats. 
 
El projecte “Adaptant les escoles al canvi climàtic a través del 
verd, el blau i el gris” és complex i especialment transversal i 
col·laboratiu a causa de la multiplicitat d’accions i processos 
que s’han d’efectuar en paral·lel. Està coordinat des de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i agrupa una 

sèrie de socis que desenvolupen accions concretes definides 
amb una estratègia conjunta. Els socis són els següents: 
 

 Ajuntament de Barcelona i entitats municipals: Àrea 
d’Ecologia Urbana, Àrea de Drets Socials, Agència de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB), Barcelona Cicle de l’Aigua 
(BCASA), Agència de l’Energia 

 

 Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 
 

 Entitats de recerca: Institut de Salut Global de Barcelona 
(ISGLOBAL) de la Universitat de Barcelona46 i Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

 

 Comunitat escolar  
 
Una vegada definida l’estratègia i el calendari del projecte, de 
comú acord amb tots els socis, es va obrir una convocatòria a 
través del Consorci d’Educació de Barcelona a totes les 
escoles públiques de primària de la ciutat amb la finalitat que 
optessin a participar en el projecte per mitjà de l’adscripció 
com a socis al treball conjunt en els processos definits i en la 
cessió de les seves instal·lacions per executar els projectes. 
S’hi van presentar 45 escoles. La selecció de les escoles es va 
fer a través d’uns criteris que van determinar puntuacions 
específiques que avaluaven la idoneïtat de cada equipament 
escolar. Aquests establien una taula de valoració per mitjà de 
l’anàlisi d’aspectes particulars i ambientals:  
 

 Dades pròpies de cada centre, localització a la ciutat i 
districte, any de construcció, usos compartits amb altres 
equipaments i patis adjacents. 

                                                           
46. https://www.isglobal.org/ca/healthisglobal/-/custom-blog-

portlet/les-escoles-com-a-refugis-climatics/7305043/0 

http://www.isglobal.org/ca/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/les-escoles-com-a-refugis-climatics/7305043/0
http://www.isglobal.org/ca/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/les-escoles-com-a-refugis-climatics/7305043/0
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 L’avaluació climàtica va tenir en compte l’entorn urbà, la 
vulnerabilitat a les onades de calor i la presència de verd de 
l’entorn. 

 

 Respecte als edificis, se’n va identificar el comportament 
energètic per mitjà de l’avaluació de les aules i façanes 
exposades al sol, els espais sota coberta, la certificació 
energètica dels edificis i les proteccions solars.   

 

 Es van analitzar i valorar, també, els patis de cada escola. 
En especial la seva superfície, el percentatge d’espais 
pavimentats respecte als espais verds, el grau 
d’assolellament i els punts d’aigua, tant el nombre com la 
posició.  

 

 Finalment, es van tenir en compte algunes qüestions 
pròpies de cada escola, com ara l’índex de complexitat, la 
pertinença a la xarxa d’Escoles + Sostenibles o si ja eren 
escoles amb patis oberts a la ciutadania.  

 
Com a resultat es van escollir les deu escoles següents: 
Cervantes, Els Llorers, Ramon Casas, Ítaca, Poeta Foix, Rius i 
Taulet, Font d’en Fargas, Antaviana, Can Fabra i Poblenou, a 
les quals es va sumar, com a soci inicial del projecte, l’escola 
Vila Olímpica. 
 
En el procés de selecció també es van escollir deu escoles 
control on no es faran actuacions en les seves instal·lacions, 
però sí un seguiment a través de sensors que avaluaran la 
resposta climàtica dels edificis i els patis per poder ser 
comparats amb les escoles on sí que es durà a terme una 
intervenció.  
 
Una vegada feta la selecció de les escoles, aquestes es van 
incorporar com a socis de ple dret al projecte i es va iniciar un  

procés participatiu per avaluar les necessitats de cadascuna. 
Al mateix temps, els socis tècnics van iniciar un diagnòstic 
molt acurat de les instal·lacions on actuar, edificis i patis. 
Aquest treball en paral·lel hauria de verificar els tipus de 
prioritats de les intervencions i la idoneïtat d’aquestes. Per 
ajustar el procés de participació al projecte, es va elaborar un 
catàleg on es detallen els elements i les solucions que es 
poden implementar d’acord amb la diagnosi tècnica i que 
milloraran les condicions ambientals de les escoles, a la 
vegada que s’ajustaran als objectius del projecte. 
 
El procés participatiu 
Es proposa un procés participatiu amb què s’implica la 
comunitat educativa en el projecte, és a dir, l’alumnat, 
l’equip educatiu, les AFA, el personal no docent i, en 
definitiva, tots els agents implicats en la vida del centre. 
Aquest procés participatiu té per objectiu ajudar a definir les 
mesures que cal aplicar en cadascuna de les escoles a través 
de la detecció de les necessitats i avaluar l’impacte 
d’aquestes mesures una vegada implementades pels usuaris 
de l’equipament. Aquesta línia de treball es desenvolupa 
mitjançant sessions participatives que es fan a cadascun dels 
centres, dinamitzades per mitjà del programa Escoles + 
Sostenibles.  
 
La proposta es basa en quatre sessions amb la comunitat 
educativa: la primera, per validar els reptes en clau 
d’adaptació climàtica que té cada centre i prioritzar les 
mesures que cal desplegar (d’acord amb el catàleg de 
solucions disponibles). La segona, per ajudar l’equip tècnic 
assignat a cada escola a concretar les mesures escollides i a 
redactar el projecte executiu d’obres. La tercera, per fer una 
primera avaluació de les mesures desplegades, i la quarta, 
prevista durant l’època de calor, per avaluar si les solucions 
implantades milloren el confort tèrmic. 
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Com a resultats globals, s’aprecia que al llarg de les sessions 
participatives la comunitat educativa de totes les escoles ha 
estat ben representada i que és un projecte que ha despertat 
molt d’interès en tothom, cosa que fa que hi hagi una 
demanda generalitzada per seguir amb més participació. Les 
millores més prioritzades per les escoles han estat afavorir la 
ventilació natural creuada, afegir nova vegetació, tractar 
superfícies, incorporar fonts d’aigua i instal·lar solucions 
mixtes amb ombra, vegetació i aigua. 
 
El procés educatiu 
El procés participatiu s’acompanya d’una proposta 
pedagògica per a tota la comunitat educativa i més 
concretament per a l’alumnat de 5è de primària, que és el 
nivell educatiu que lidera el projecte dins el centre. A través 
de tres seminaris de formació per al professorat, s’ofereixen 
recursos educatius per tractar la temàtica de l’adaptació al 
canvi climàtic amb l’alumnat, així com experiències concretes 
per fer el seguiment de les mesures científiques 
conjuntament amb els equips tècnics. També s’aprofundeix 
en estratègies de comunicació per fer arribar al veïnat proper 
al centre l’ús de l’equipament com a refugi climàtic, i es 
proposen activitats per aprofitar pedagògicament les 
mesures implementades. Finalment, també, s’ofereix als 
centres la possibilitat d’establir un intercanvi entre l’alumnat 
amb algun dels centres educatius que participen en el 
projecte Oasis, que es duu a terme a París. 
 
L’objectiu del projecte és que una vegada acabat el període 
de tres anys de durada, el centre mantingui la temàtica del 
canvi climàtic com a eix vertebrador del seu projecte 
educatiu amb l’acompanyament que ofereix habitualment el 
programa Escoles + Sostenibles. És per això que es 
proporcionarà una guia i una maleta pedagògica sobre la 
temàtica i es mantindran els sensors instal·lats per tal que 
l’alumnat pugui seguir fent el seguiment dels indicadors. 

La diagnosi tècnica 
Per definir el tipus d’actuacions que es poden fer a cada 
escola, es va elaborar una diagnosi tècnica que identificava la 
situació de l’edifici i del pati a la vegada que buscava punts 
febles i oportunitats. Es va treballar a través d’inspeccions 
presencials, cartografia i dades particulars amb l’objectiu de 
valorar el centre i també l’entorn immediat que l’afecta. 
Alhora, es va modelitzar cada escola mitjançant programes 
de simulació d’assolellament i les possibilitats de ventilació 
natural. Aquesta diagnosi la van fer els socis tècnics 
municipals del projecte: l’Àrea d’Ecologia Urbana, l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Barcelona Cicle de 
l’Aigua (BCASA), l’Agència de l’Energia i amb la col·laboració 
del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
La diagnosi es va centrar en tres àmbits: 
 

 Els límits arquitectònics: amb l’anàlisi de la situació 
urbana, la informació general de l’edifici (dades i 
condicions), la volumetria, la tipologia de la planta, la 
tipologia del pati, la relació entre l’edifici i el pati, la relació 
entre l’edifici i l’entorn, la superfície de patis, la relació 
d’espais oberts (m2 ) per persona, la zonificació i usos dels 
patis, la tipologia i condicions de les cobertes i els sistemes 
actius de ventilació i climatització. 
 

 Els límits de l’emplaçament: amb la valoració dels tipus de 
proteccions solars, el percentatge de superfícies dures amb 
possibilitat de cobrir respecte al total del pati, la presència 
d’espais intermedis (porxos), l’ombra a l’estiu, la posició de 
la vegetació, el percentatge de vegetació respecte a la 
superfície del pati, el suport de la vegetació, la superfície 
apta per a nova vegetació, les espècies d’arbres i plantes, el 
vent dominant, els punts d’aigua, la materialitat dels 
paviments i façanes, els colors i la naturalesa dels materials, 
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el percentatge ocupat pel sorral i la superfície amb 
possibilitat de transformar-se. 
 

 Els límits urbans: amb la mesura de l’entorn urbà, la 
qualitat de l’aire i l’exposició a la contaminació per PM10 i 
NOx, l’exposició acústica i els potencials d’acumulació de 
temperatures solars. 

 
També es van obtenir indicadors per comparar objectivament 
les escoles. 
 
D’aquesta diagnosi en van sortir una sèrie de propostes de 
millora per a cada escola que es van remetre al Consorci 
d’Educació de Barcelona i que van ser contrastades amb cada 
centre educatiu en el moment del procés participatiu. Cal dir 
que aquesta diagnosi científica va ser molt ben acollida per 
les escoles i que pràcticament es va coincidir amb les seves 
necessitats i propostes.  
 
El catàleg d’elements i solucions 
Una vegada feta la diagnosi pels socis tècnics del projecte 
(Agència de l’Energia, BCASA, Direcció de Verd Urbà i 
Biodiversitat i IMSPB) conjuntament amb el CEB, es va 
elaborar un catàleg amb catorze elements i sis solucions 
mixtes, on s’inclouen exemples per a la redacció dels 
projectes en els tres camps previstos d’intervenció: verd 
(natura), blau (aigua) i gris (arquitectura). El catàleg 
s’estructura a través de fitxes tècniques que es 
desenvoluparan en els projectes executius definitius. 
 
El catàleg defineix maneres comunes d’actuar sobre l’edifici, 
el pati i les tanques de cada centre escolar, i, a la vegada, 
garanteix solucions per als tres tipus d’intervenció que 
s’indica als objectius del projecte (verd, blau i gris). És a dir, 
s’especifica com actuar d’una manera pilot i replicable amb 
una sèrie d’estratègies compartides sobre les infraestructures 

dels equipaments escolars amb la finalitat de convertir-los en 
refugis climàtics.  
 
Pel que fa al verd, la natura, es defineixen els llocs on actuar 
amb noves plantacions: patis, jardins, cobertes, façanes i 
mitgeres, i a la vegada s’indica el tipus de vegetació: arbres, 
plantes i horts. S’especifica que totes les espècies, tant arbrat 
com plantes, són espècies autòctones o bé aclimatades, 
descartant les invasores, i que compleixen els requisits 
funcionals per millorar les condicions climàtiques de l’escola. 
Al catàleg s’annexa una relació d’espècies d’arbres i plantes 
per utilitzar en els projectes. 
 
Respecte al blau, l’aigua, el catàleg proposa solucions de 
punts de presa d’aigua, fonts d’aigua potable, elements d’oci 
com ara brolladors i aspersors, elements de joc simbòlic, 
basses naturalitzades i basses per als horts, dipòsits i aljubs 
de recollida d’aigua de pluja. S’hi annexa un benchmarking de 
jocs d’aigua. 
 
Finalment, sobre el gris, l’arquitectura, s’indiquen les 
actuacions tipus següents: generació d’energia amb plaques 
fotovoltaiques, plaques solars tèrmiques i energia eòlica de 
baixa potència, aïllaments en cobertes i façanes, aïllaments i 
ponts tèrmics en tancaments (finestres i portes), proteccions 
solars: cortines, persianes, brise-soleils, porxos, tendals i 
pèrgoles i cobertes fredes. 
 
Les referències internacionals 
El projecte que proposa transformar les escoles de Barcelona 
per adaptar-les als efectes del canvi climàtic a través del verd, 
el blau i el gris s’inscriu en un moment d’emergència 
climàtica generalitzada. Hi ha diverses actuacions 
internacionals que comparteixen experiències similars, o bé 
pel tipus de programa d’actuació, o per la concepció del 
projecte.  
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La ciutat de París proposa el projecte Oasis47 per transformar 
gradualment els patis de les escoles amb l’objectiu de crear 
espais refrescats, més agradables per viure-hi en la vida 
quotidiana i que es puguin compartir més. Aquesta iniciativa 
és el resultat de l’estratègia de resiliència de París, adoptada 
al Consell de París el setembre del 2017, destinada a reforçar 
la capacitat del territori per afrontar els grans reptes climàtics 
i socials del segle XXI. Els patis renovats ofereixen més espais 
naturals, més vegetació, una millor gestió de l’aigua de pluja i 
punts d’aigua, instal·lacions més divertides i adequades per 
als nens i les nenes, racons tranquils i una millor distribució 
de l’espai. Un dels objectius principals del projecte és millorar 
el benestar dels infants en èpoques de calor. Aquests patis, 
dissenyats com a veritables illes de frescor, també podran 
tenir usos públics més amplis fora del temps educatiu, i en 
particular es convertiran en “refugis” per a persones 
vulnerables durant les onades de calor. El projecte Oasis 
també s’inscriu en una convocatòria europea de la UIA. Des 
de París s’ha estudiat especialment el programa de patis 
oberts de Barcelona i hi ha hagut diversos intercanvis de 
coneixement amb l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), que 
és el gestor del programa “Patis oberts”. 
 
Madrid va executar un projecte pilot el 2018-2019 amb 
l’objectiu de convertir els patis escolars en llocs sans, més 
inclusius socialment i diversos, que s’adaptessin millor als 
efectes del canvi climàtic. La ciutat primer va fer un estudi de 
diagnòstic per avaluar l’estat de 241 escoles públiques amb 
criteris quantitatius (per exemple, superfície del pati escolar, 
proporció pati/escola, equipament) i qualitatius (per 
exemple, ombra, vegetació, materials de construcció, 
accessibilitat). Les tres escoles pilot es van seleccionar a 
partir dels resultats del diagnòstic i de la seva vulnerabilitat a 
la calor extrema (població sensible + exposició elevada). 

                                                           
47. https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389 

Madrid va col·laborar amb els seus socis per dur a terme un 
procés de consulta en profunditat durant tres mesos amb els 
diversos grups d’interès de les escoles (alumnat, famílies, 
professorat, veïnat, etcètera) per cocrear solucions de 
refrigeració adequades a cada context, i també va elaborar 
unes directrius de disseny per a patis escolars. 
 
La xarxa de ciutats C40 promou accions climàtiques atrevides, 
per un futur més saludable i sostenible. C40 ha valorat el 
projecte de les escoles com a refugi climàtic de Barcelona 
com una bona pràctica a escala internacional i l’ha inclòs en 
el programa “Cooling schools.  xperiences from c 0’s cool 
cities network. On how to adapt schools to rising urban 
temperatures”, conjuntament amb les ciutats de Madrid, 
París, Filadèlfia, Accra i Londres. 
 
Monitoratge del projecte 
El projecte inclou diversos sistemes de monitoratge i presa de 
dades abans, durant les obres i com a valoració dels resultats 
finals. Aquesta part del projecte està coordinada per 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’Institut de 
Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL) de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Es preveu redactar estudis i conclusions sobre les condicions 
ambientals de les escoles, la qualitat de l’aire de l’entorn i la 
capacitat cognitiva de l’alumnat respecte a la variació de 
temperatura.  
 
Des de l’equip investigador i tècnic d’ISGlobal, en coordinació 
amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, s’encarreguen 
d’avaluar si aquestes adaptacions tenen efectes com ara 
canvis en la temperatura, humitat o qualitat de l’aire i quin 
impacte té això per a la salut i el benestar dels alumnes. Per 
exemple, analitzen el confort tèrmic, els nivells d’activitat 
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física i d’atenció dels nens i les nenes, abans i després de la 
intervenció, així com l’ús dels espais i les interaccions socials 
de l’alumnat i dels usuaris i les usuàries. 
 
L’ICTA-UAB avaluarà científicament els resultats de les 
intervencions en termes de salut i rendiment escolar. 
Aquestes actuacions conviuen amb les accions del programa 
“Escola respira”48, que posa al centre la població infantil i 
impulsa noves actuacions als entorns escolars, i se’n reforcen 
d’altres ja existents per a la disminució de la contaminació a 
les escoles i la millora en la sensibilització sobre la 
problemàtica de la contaminació a la població escolar. 
 
Com que es tracta d’un projecte d’innovació, permet provar 
diferents mesures per generar canvis, amb l’objectiu de 
buscar solucions que siguin replicables en l’àmbit local i 
també per tot Europa. Els resultats de les avaluacions 
ajudaran a identificar quines adaptacions han generat millors 
resultats per ser exemples en el futur. 
 
Els projectes 
El procés acaba amb el creuament de totes les dades i 
observacions dels episodis anteriors i amb una clara 
priorització de solucions escola per escola, detallant 
actuacions principals i actuacions complementàries. Per tant, 
els projectes es defineixen a través de prioritats 
determinades pel procés participatiu amb els equips 
directius, les AFA de les escoles i les diagnosis tècniques fetes 
pels socis del projecte. Es va redactar i puntuar una taula de 
valoració en què es van incloure criteris tècnics, d’idoneïtat 
de les solucions, gestió i manteniment, i necessitats de les 
escoles. D’aquesta taula en van sortir unes actuacions. 
Finalment, el pressupost d’obra va fer ajustar els tipus 

                                                           
48. https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/qualitat-de-

laire/com-es-lluita-contra-la-contaminacio/escola-respira 

d’actuacions i concentrar-les a fi de fer-les tan efectives com 
fos possible en qüestions d’impacte climàtic. Els resultats 
d’aquesta valoració i les prioritats es van comunicar a tots els 
socis del projecte. 
 
Els equips tècnics que han redactat els projectes han disposat 
de molts inputs com ara el catàleg d’elements i solucions, la 
diagnosi tècnica de les escoles, la proposta d’actuacions 
prioritàries i secundàries i el pressupost màxim per cada 
escola, que no pot sobrepassar els 240.000 euros i que ha de 
ser similar a cada equipament. 
 
Els projectes finals presenten un bon equilibri entre els 
objectius inicials del projecte, els desitjos de les escoles, les 
diagnosis i les qüestions més tècniques que hem anat 
proposant tots els socis des de la taula de seguiment. S’han 
incorporat als projectes executius les observacions tècniques 
que s’han fet als projectes bàsics, sempre que tècnicament i 
pressupostàriament ha estat possible. Tots els projectes 
inclouen també el catàleg d’elements i solucions i el 
desenvolupen. 
 
La innovació que representaran aquestes actuacions a les 
escoles està assegurada, ja que es dissenya un nou concepte 
d’espais climàtics que avui no existeix a Barcelona i que 
s’adapta perfectament a la Declaració d’emergència climàtica 
de la ciutat. S’han rebut demandes d’altres ciutats, com ara 
París o Milà, en què es requereix informació sobre els 
projectes i possibilitat de replicar-los. També, des de la xarxa 
de ciutats C40 se’ns ha demanat informació i ho estan 
considerant com una important bona pràctica. La utilització 
d’elements passius per aconseguir els objectius i la redacció 
del catàleg ha estat un encert. 
 
Tots els projectes utilitzen la natura, el verd, com a part 
essencial a fi d’assolir una biodiversitat més àmplia als patis 
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de les escoles, a la vegada que obtenim nous espais de 
frescor i ombra. El nombre de nous arbres plantats és 
considerable i, com a conseqüència, estem reduint el sòl 
pavimentat per obtenir més sòl natural i transpirable. Alguns 
exemples d’aquestes actuacions són els següents: 
 

 Murs verds a les escoles Cervantes, Poeta Foix i Antaviana 
 

 Jardins mediterranis a les escoles Els Llorers, Rius i Taulet, 
Font d’en Fargas i Can Fabra 

 

 Espais d’ombra amb arbres a les escoles Ramon Casas, 
Ítaca, Font d’en Fargas, Antaviana, Can Fabra, Poblenou i 
Vila Olímpica 

 

 Tanques i pèrgoles verdes a les escoles Cervantes, Els 
Llorers, Ramon Casas, Poeta Foix, Rius i Taulet, Antaviana, 
Can Fabra, Poblenou. 

 
Respecte al blau, ha estat l’element més difícil de treballar. 
Els elements proposats des del benchmarking han estat 
posats en qüestió per totes les escoles, desaconsellats per 
motius sanitaris i el seu alt cost implicava reduir les 
actuacions i no poder executar part de les actuacions 
prioritàries determinades. Tot i això, els projectes incorporen 
unes solucions que ens aproximen als objectius inicials del 
projecte i a la vegada s’adapten als desitjos de les escoles; a 
més, compleixen els requeriments tècnics i de salut que ens 
van indicar des de BCASA i l’IMSPB. En són exemples: 

 

 Fonts multifunció que s’incorporen a tots els espais 
d’intervenció, i, a part d’abastir d’aigua potable, preveuen 
adaptadors per a jocs d’aigua o mànegues d’aigua. 

 

 Espais singulars de joc i manipulació d’aigua a les escoles 
Els Llorers, Ramon Casas, Ítaca, Rius i Taulet i Font d’en 
Fargas. 

 

 Una pèrgola amb aigua a l’escola Antaviana. 
 
El tercer element del projecte, el gris, també s’ha 
implementat positivament i, en aquest cas, la utilització 
d’arquitectura passiva ha estat clau. L’alt cost d’aquest tipus 
d’actuació ha significat actuar només amb els elements clau i 
prioritaris i seleccionar especialment els tipus d’intervenció, 
que són molt diversos. Alguns exemples d’aquestes 
propostes són els següents: 
 

 Noves cobertes a tres escoles. A l’escola Cervantes, 
modificar la lluerna a fi de crear una xemeneia central de 
ventilació a l’escola; a l’escola Poeta Foix es construeix una 
nova coberta freda (ventilada i reflectant), i a l’institut 
escola Antaviana es proposa una coberta verda (arbres en 
jardineres i pèrgola vegetal) sobre l’actual coberta de 
formigó de l’escola bressol, que també és el pati de 
primària. 

 

 Ombra sobre cobertes a les escoles Rius i Taulet, Can 
Fabra i Poblenou, on s’actua per mitjà de tendals i pèrgoles 
per aconseguir espais d’ombra a les cobertes que són espais 
de joc dels infants. 

 

 Façanes. Es treballa amb proteccions solars sobre diverses 
façanes, com és el cas de les escoles Cervantes, Ítaca, 
Antaviana, Can Fabra, Poblenou i Vila Olímpica. 
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 Pèrgoles per crear espais d’ombra a les escoles Cervantes, 
Ramon Casas, Els Llorers, Ramon Casas, Poeta Foix, Rius i 
Taulet, Antaviana, Can Fabra, Poblenou i Vila Olímpica. 

 

 Nova ventilació creuada a les escoles Cervantes, Font d’en 
Fargas, Can Fabra i Poblenou.  

 
En conclusió, els projectes preveuen àmpliament propostes 
en els tres àmbits d’actuació, s’inscriuen en els objectius del 
projecte, que és millorar les condicions climàtiques de les 
escoles i proposar refugis climàtics pilots i replicables, i han 
estat enteses per les onze escoles com una gran oportunitat. 
Les obres principals d’adaptació de les escoles s’executen a 
l’estiu del 2020. 
 
Les escoles tenen un paper clau en la vida urbana, i no només 
són llocs d’educació i socialització per als infants, sinó que 
també actuen com a centres de proximitat. Les ciutats 
s’enfronten cada cop més als impactes del canvi climàtic i les 
illes de calor urbana són cada cop més intenses. Per tant, les 
ciutats de tot el món inicien projectes de “refredament 
d’escoles” per adaptar i protegir els nens i les nenes de la 
calor extrema. 
 
Set motius pels quals cal iniciar un projecte d’escoles com a 
refugi climàtic a Barcelona: 
 

1. Els infants són especialment sensibles a la calor extrema, 
qualsevol actuació pensada per a ells beneficia el conjunt 
de la població vulnerable.  

 
2. La millora de les condicions dels espais educatius dels 
edificis i patis amb arquitectura passiva, ombra i ventilació 
natural augmenta el confort tèrmic i crea un millor entorn 
d’aprenentatge. 

 

3. La creació de patis escolars amb ombra i aigua i zones 
per als nois i les noies anima a jugar fora i augmenta 
l’activitat física dels alumnes i, per tant, la seva salut. 

 
4. L’ús de les escoles com a eixos comunitaris proporciona 
consciència climàtica i social a la comunitat. 

 
5. Les escoles públiques, a través d’aquest projecte, 
funcionen com a model pilot demostratiu de 
característiques que ha de tenir un refugi climàtic urbà, a 
més de ser exemple de com reutilitzar els equipaments 
existents. 

 
6. Les escoles actuaran com a espais de confort respecte a 
les altes temperatures i s’obriran als veïns en els períodes 
de calor extrema. 

 

7. La constitució d’una xarxa de refugis climàtics als 
equipaments públics reforça la idea de ciutat amb 
proximitat d’equipaments per a la vida quotidiana. 
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Imatge 1. A l’escola Els Llorers, de l’Eixample es redueix la 
superfície dura que avui s’utilitza com a pista esportiva per 
incloure-hi més espais verds, ombra i proposar un espai de jocs 
multifuncional 

 
© Jaume Barnada 

 
Imatge 3. Projecte d’espai d’ombra, refugi climàtic, a l’escola 
Poblenou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© BT arquitectes 

Imatge 2. L’alumnat de l’escola Can Fabra participa en la  
decisió de les solucions per implementar a la seva escola 
 
 

 
© Laia Ventayol 
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