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Estiu 2020 

OBJECTIUS  
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Estiu 2020 

EQUIPAMENTS DISPONIBLES I AVALUACIÓ 
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AVALUACIÓ 
• 70 equipaments 
• No s’ha activat la fase d’emergència 

per onada de calor  no s’ha 
“activat” la xarxa 

• Van ser declarats equipaments 
essencials 

• Protocol complex  cal simplificació 
• Alguna informació no era prou 

rigorosa 
 

PROPOSTA 
• Es proposa activar fase preventiva 

(15juny – 15 setembre) 
• Utilitzar ASIA per disposar 

d’informació actualitzada 
• A estudiar què fer a l’hivern 
• Voluntariat amb Creu Roja 

 



Proposta protocol intern de comunicació i activació 

Equip Espais Refugi 
climàtic  

Referents de les 
Gerències 
implicades 
(Taula 1) 

Mail recordatori de l’activació (15 dies abans de la data d’inici) 

Activació: 15 de Juny Desactivació: 15 de Setembre 

ACTIVACIÓ ESPAIS DE REFUGI CLIMÀTIC:  

FASE PREVENTIVA DEL PROTOCOL PER ONADES DE CALOR 

Possibles activacions/desactivacions de canvi de fase ( ALERTA / EMERGÈNCIA) 

Mail recordatori de la desactivació (15 setembre) 

Referents de les 
tipologies 
d’espais 
(Taula 2) 

Referents 
específics de 
cada espai 

Equip Espais Refugi climàtic  Referents de les 
Gerències implicades 

Eventualitats que afectin els horaris, aforaments,... prèviament facilitats d’espais 

BBDD 
info 010, CUESB,... 

4 



Situació de partida estiu 2021 

70 EQUIPAMENTS + 11 ESCOLES REFUGI (PATIS OBERTS) 
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Situació de partida estiu 2021 

GRAU DE COBERTURA A PEU 
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• 5 minuts: es dona servei al 20% de 
la població de BCN 
 

• 10 minuts: es dona servei al 60,1% 
de la població de BCN 
 



Situació de partida estiu 2021 

ZONES SENSE COBERTURA 
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• El 39,9% de la població està a més de 10 
minuts d’un espai refugi 
 

• Tenint en compte la densitat de població, 
caldria reforçar de forma prioritària 
l’Eixample (especialment Sant Antoni, 
Sagrada Família, Fort Pienc, la Nova 
Esquerra l’Eixample), Gràcia (El camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova, Vila de Gràcia), 
Horta Guinardó (Horta, El Guinardó, El 
Carmel) i Sarrià – Sant Gervasi. 

 



Situació de partida estiu 2021 

DISPONIBILITAT HORARIS AGOST ENTRE SETMANA 
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• El 42% dels espais refugi estan oberts 
durant matí i tarda entre setmana durant 
el mes d'agost. 

• Escoles tenen casals i no les comptem 
• El 27,1% té horari variable 
• A l‘Eixample només hi ha 2 espais amb 

horari de matí i tarda: un parc i una 
complex esportiu  
 



Situació de partida estiu 2021 

DISPONIBILITAT HORARIS AGOST CAP DE SETMANA 
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• Els diumenges del mes d’agost són els dies 
més crítics, amb el 40% dels espais refugi 
tancats. 

• Molt important el paper de les escoles 
• A l‘Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, 

Nou Barris i Sant Andreu hi ha una 
elevada proporció d’espais que durant el 
cap de setmana estan tancats. 
 



Ampliació estiu 2021 

PROPOSTA DE 45 ESPAIS NOUS 
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• Els principals districtes on es 
proposen són a l’Eixample, Sarrià – 
Sant Gervasi, Gràcia, Horta – 
Guinardó i Sant Martí 

 
 



Nova xarxa estiu 2021 

HEM DUPLICAT 
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• Ampliació amb + 80 espais refugis 
nous, per complementar els 81 espais 
inicials. Total d’espais refugis: 161 
espais 

• Prioritats: espais lliures (per covid), 
Espais amb serveis (biblioteques) i 
cobertura (centres esportius i 
proximitat) 
 

45 parcs i jardins 
40 biblioteques 
34 equipaments de proximitat 
19 Complexos Esportius 
11 Escoles 
09 Museus 
2 Equipaments Ambientals 
1 CUESB 



Nova xarxa estiu 2021 

NOU GRAU COBERTURA TEÒRIC 
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• 5 mins: Passem del 20% al 37,51% 
• 10 min: Passem del 60,1% al 87,64% 




