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1.

INTRODUCCIÓ

En els últims anys, s’ha parlat molt del paper que l’acció humana ha tingut com a desencadenant de l’emergència climàtica. Conceptes com
“antropocè” o “capitalocè” s’han convertit en paraules d’ús habitual més enllà de l’acadèmia, i és que cada vegada resulta és més evident que no
n’hi ha prou amb referir-se a l’agència humana per explicar l’alteració dels ecosistemes: cal reflexionar també sobre les condicions tècniques,
socials i econòmiques sota les quals s’ha organitzat aquesta acció, ja que aquesta mai no és neutral. I si la causa de l’emergència climàtica té un
origen antropogènic en el marc de les societats industrials i postindustrials actuals, la resposta ha de passar per un replantejament global del
sistema que les ha originat, ja sigui des d’una mirada decreixentista, des d’una resposta tecnològicament mediada o des d’una barreja de les dues.
En el cas que ens ocupa aquesta relació entre la causa i les possibles solucions és explícita. Les ciutats han sigut i segueixen sent un dels principals
focus acceleradors del canvi climàtic: ocupen tan sols el 2% del planeta, però són responsables del 70% de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle. Al mateix temps, són una de les zones on les conseqüències del canvi climàtic són més evidents: segons els registres històrics de
l’Observatori Fabra, la temperatura mitja de Barcelona ha augmentat 1,8 graus en l’últim segle i la tendència és a que plogui menys i de forma més
torrencial. Precisament per això, les ciutats seran un dels principals agents per fer front a l’emergència climàtica: de com es reconfiguri el mode
d’habitar les zones urbanes -quins materials s’utilitzin, amb quina energia s’alimentin, com es relacionin amb els entorns naturals, com recullin
l’aigua de la pluja, etc.- en dependrà el futur del planeta.
La centralitat de les urbs a l’hora d’evitar el col·lapse ecològic està més que documentat en la literatura acadèmica. Però aquests últims anys hem
vist com, davant la incapacitat dels Estats-Nació per donar resposta a una problemàtica urgent, les ciutats han entomat el lideratge. En la mesura
que els governs locals són els que ja pateixen les principals conseqüències de l’augment de temperatures -com ara les sequeres, l’escassetat
d’aigua, inflació dels preus dels materials de construcció i de l’energia, etc.-, és en les ciutats on hi ha hagut un treball més específic per trobar
solucions a uns problemes que no faran sinó créixer exponencialment en els propers anys.
A més, la gran majoria de ciutats arreu del món sap que aquestes solucions no poden trobar-les en solitari. Són cada vegada més els governs de
totes les ideologies que, davant una crisi que amenaça la supervivència de l’espècie humana i de la vida al planeta terra, han abandonat la ficció
de l’autarquia i han començat a treballar plegades, posant la interdependència al centre i deixant enrere la falsa dicotomia entre local i global. Ho
hem pogut comprovar en les cimeres internacionals dels últims anys: mentre els acords internacionals seguien estancats, les ciutats teixien noves
aliances per dotar-se d’espais institucionals comuns des dels quals organitzar-se, coordinar-se i compartir experiències i objectius.

La creació i el creixement de la xarxa de ciutats C40 és l’exemple més evident d’aquest procés. Des de 2006, quan va sorgir aquest grup de lideratge
climàtic, el nombre de ciutats que la formen s’ha duplicat i ja són un centener de municipis de tot el món: representen una població de 700 millons
de persones i suposen el 25% de l’economia mundial. Moltes d’aquestes ciutats han fet explícit el compromís de ser neutrals en carboni abans de
2030, però els el alcaldes i alcaldesses reclamen una actuació immediata. Així ho van fer palès en l’última gran cimera internacional, la COP26 de
Glasgow, on es va popularitzar un nou terme per evident que, davant la urgència global, l’immobilisme no difereix en res del negacionisme: els
“climate delayers”.
En resposta a aquesta urgència, Barcelona ha passat a l’acció i s’ha convertit en un referent internacional. El Pla Clima de Barcelona ha estat
premiat com el millor de les grans ciutats europees. El model superilla ha estat reconegut per la ONU com un exemple d’èxit en la lluita contra el
canvi climàtic. I també Nacions Unides ha nombrat la nostra ciutat com a ‘resilience hub’ per la feina que s’ha fet els últims anys per preparar les
infraestructures de la ciutat de cara a les transformacions ambientals derivades de la pujada de temperatura. Un lideratge que es concreta en el
nombrament de l’alcaldessa Ada Colau com a principal representant de les ciutats C40, juntament amb Sadiq Khan, alcalde de Londres.
Aquesta posició capdavantera es pot visualitzar amb xifres. A Barcelona, només l’any 2021 hi va haver 170 activitats internacionals, tant de
participacions online (trobades bilaterals, webinars, participació en congressos) com presencials (congressos, viatges) i visites de delegacions
internacionals. I més de 100 d’aquestes responien a peticions d’altres ciutats i països per conèixer el nou model de ciutat que estem impulsant
amb el pla Superilla Barcelona. Al 2021 també es va crear el grup TuneOurBlock, on representants de 7 ciutats europees, com Londres, Rotterdam
o Ghent, es troben periòdicament amb Barcelona per aprendre com aplicar un projecte Superilla a les seves ciutats.
Aquest context de crisi climàtica ens obliga a la reflexió sobre la renovació en els processos de planificació, disseny i gestió de la realitat urbana.
L’entorn urbà, planificat encara majoritàriament a partir d’instruments creats amb l’objectiu de millora de la ciutat però sorgits en l’època de la
revolució industrial, que tenien en la salubritat i posteriorment en el creixement el seu focus central, requereixen una urgent reflexió i renovació.
Aquest procés de renovació de la planificació urbana no és quelcom nou: fa dècades que moltes ciutats plantegen transformacions per a poder
garantir la salut i el benestar de la seva població, però en els últims anys aquests canvis s’han vist accelerats i estesos arreu del món. La pandèmia
va jugar un paper clau per a l’acceleració d’aquest processos, així com en l’assentament d’un canvi en la perspectiva alhora de pensar les ciutats

que ara ja s’ha consolidat: la necessitat de donar una resposta immediata a la crisi sanitària va fer que les ciutats intensifiquéssin les seves relacions
per compartir les experiències i dades sobre les noves formes d’intervenció urbana.
Aquest és, per tant, el context en el qual presentem un informe que té com a objectiu l’estudi d’experiències i casos recents d’arreu del món, per
aportar una visió general dels principis, mesures i estratègies utilitzades per a la transformació de l’espai públic de les ciutats, entenent aquest com
a motor de canvi; un espai on es fan evidents els debats, els reptes i les oportunitats d’una situació d’urgència planetària.
2.

LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I LA CONSOLIDACIÓ D’UNA NOVA PERSPECTIVA URBANA

Barcelona declara l’emergència climàtica al gener del 2020. Com moltes altres ciutats, abans de la pandèmia ja hi havia com a prioritat construir
una ciutat més resilient i liderar la lluita contra l’emergència climàtica. Però amb la crisi de la Covid-19, i el confinament per tota la població, es va
fer palès la necessitat d’espai públic a la ciutat i la possibilitat de tenir una ciutat saludable. En aquest context, moltes ciutats del món van aprofitar
per accelerar els canvis en la concepció urbana que ja havien iniciat en els anys anteriors.
En primer lloc, com a mesura per a guanyar espai públic de forma ràpida, es van popularitzar les actuacions tàctiques. Aquestes actuacions es
caracteritzen per ser de baix cost i tenir una execució ràpida, i ja tenien diversos precedents d’actuacions fetes durant la dècada anterior.
Als Estats Units es van començar a desenvolupar projectes per a guanyar espai públic de forma tàctica com el programa de ‘Nova York pavement
to plaza’, que va transformar espais viaris en places per garantir que tots els habitants de la ciutat tinguéssin accés a un espai públic de qualitat a
menys de 10 minuts de casa. Així mateix, el programa ‘Parklet Program a San Francisco’, en marxa des de 2007, ha convertit espais d’aparcaments
en serveis per al barri i la ciutat, instal·lant-hi bancs, jardineria i aparcament de bicicletes. També des del 2012, a Los Ángeles tenen el programa
LADOT, que té l’objectiu de pacificar carrers de forma tàctica per a millorar l’habitabilitat i la seguretat dels carrers. També van sorgir iniciatives
similars al Canadà: a Montreal han pacificat més de 90 carrers i proveït de mobiliari urbà als barris des de 2014.

També van emergir diverses iniciatives per recuperar un espai públic que permetés la reactivació de la vida urbana després dels mesos de
confinament, garantint a la ciutadania el passeig, amb espai suficient per tenir distanciament social i espais d’estada a l’aire lliure. En aquest marc,
emergeixen iniciatives com les de Rionegro, a Colòmbia, amb el projecte ‘Calles conscientes y seguras’, o les de Milà, amb el programa ‘Strade
Aperte’, que va suposar la pacificació i un gran desplegament de vies ciclables per canviar els ritmes de la ciutat. A l’Estat també vam veure
iniciatives similars, com a Logroño amb el programa ‘Calles abiertas’.
Amb la mateixa lògica d’actuacions tàctiques, es va fer evident la necessitat de crear espai públic davant de les escoles per garantir l’espai de joc i
d’estada. París va llençar el programa ‘Rue aux écoles’, que s’ha consolidat després de la pandèmia amb més de 150 escoles pacificades, i altres
ciutats van accelerar programes que ja existien com el ‘Niños primero’, a Bogotá, o el ‘Safe walking street for children’, a Seoul.
En segon lloc, una altra actuació que es va estendre i populartizar arrel de la pandèmia de la Covid-19 van ser les obertures de carrers puntuals per
garantir, generalment els caps de setmana, que la ciutadania tenia espais on passejar, practicar esports o passar l’estona amb l’espai suficient i en
ambients lliures de contaminació. De nou, aquest projecte que a Barcelona es va materialitzar amb el programa Obrim carrers, ja tenia precedents
iniciats en la dècada anterior.

A Europa tenim diverses ciutats que havien començat amb aquesta estratègia: Lisboa l’any 2019 va començar el programa ‘A rua é Sua’, que durant
6 mesos a l’any obria els seus carrers més simbòlics a la ciutadania l’últim diumenge de cada mes, tallant-ne el trànsit. Durant la pandèmia van
estendre el programa i ara treballen amb l’objectiu d’arribar als 100 carrers oberts. A París s’engega el programa ‘Paris sans voiture’, amb l’obertura
un diumenge al mes de tot el centre de París i l’avinguda més emblemàtica d’aquesta ciutat, els Camps Elisis. Als Estats Units, la ciutat
paradigmàtica va ser Nova York, que amb el desconfinament engega el programa ‘Open street NY’ durant els caps de setmana, obrint més de
130km per al passeig i l’estada de la ciutadania.
En tercer lloc, va emergir la necessitat d’augmentar l’espai per a la mobilitat sostenible. El foment de la bicicleta durant la pandèmia va ser necessari
per fer un salt endavant en aquest tipus de mobilitat: era un mitjà de transport que al mateix temps protegia contra la infecció i alleugeria la
congestió a carreteres, autobusos i trens.
A Berlin es va iniciar l’estratègia ‘Pop-up bike lanes’, que va ampliar la xarxa ciclista de forma tàctica i que va permetre augmentar un 25% l’ús de
la bicicleta. També a Bordeaux es va iniciar un programa similar, el ‘Plan Urgence Vélo’, amb la creació de 80km de via ciclable nous. A Dublín es
va llençar el programa ‘Dublin City Covid Mobility Programme’, que establia un impuls a la xarxa ciclista i peatonal. A Llatinoamèrica es van fer
servir estratègies similars: a Bogotá es va engegar l’estratègia ‘Ciclovías temporales’, creant 80 km de xarxa ciclista temporal així com a Ciutat de
Mèxic amb el ‘Plan gradual hacia la nueva normalidad’, que va crear 54 km nous de xarxa ciclista tàctica.

En conclusió, la pandèmia de la Covid-19 va contribuir a consolidar un model que ja despuntava com a resposta a l’emergència climàtica i va donar
peu a un ampli consens sobre la salut com a eix vertebrador de les polítiques públiques. Durant el 2020, vam poder observar com arreu del planeta
emergien iniciatives i intervencions urbanes similars, fins al punt que es van crear manuals i guies internacionals d’intervenicó a l’espai públic
enmig de la pandèmia, com la de Global Designing Cities Initiative (https://globaldesigningcities.org/covid-19-resources-center/#spanish). I ara,
dos anys després de les actuacions d’emergència, arriba el moment de consolidar un model que s’ha anat dibuixant en els darrers anys basat en
dos grans criteris: naturalitzar i aproximar.

3.

PROJECTES DE FUTUR: naturalitzar i aproximar

Les ciutats, històricament, s’havien construït al marge dels cicles naturals. L’emergència climàtica i la pandèmia han posat al centre que l’única
manera que les ciutats puguin perdurar és reconnectant-les als fluxos i cicles naturals, formant part de la xarxa natural i dels teixits vius, contribuint
d’una manera positiva a la sostenibilitat local i global. Cal repensar la ciutat heretada per reconnectar-la amb aquesta xarxa biològica.
Naturalitzar vol dir fonamentalment recuperar les condicions ambientals saludables: posar la salut com a eix vertebrador de les polítiques
públiques. I per fer-ho, a les ciutats, el primer pas és deixar de contaminar. El segon pas és recuperar espai públic que fins ara havia destinat al
vehicle motoritzat per a noves infraestructures verdes, usos socials, i mobilitat sostenible, i això s’ha de planificar, estructurar i connectar.
La manera més ràpida i eficient de fer-ho durant la pandèmia va ser amb actuacions tàctiques. Ara, aquest espai guanyat ha de ser naturalitzat i
guanyat com a infraestructura verda. Aquesta consolidació verda té transformacions paradigmàtiques, com l’anunciada als Champs Elysées de
París o els ja consolidats a l’eix Slovena, a Ljubljana, o el mític Cheonggyecheon, a Seoul. A Leipzing s’ha desplegat el programa ‘Baumstarke Stadt’,
que guanyarà 1.000 nous arbres a l'any per la ciutat o a Bordeaux amb el programa ‘Plantem 1 milió d’arbres’, que té aquest objectiu a complir en
6 anys. Són programes anàlegs al Pla Natura de Barcelona, que incrementarà 160 hectàrees de verd a la ciutat entre el 2015 i el 2030, guanyant
així 1 m2 més de verd per habitant.
També la pandèmia va fer palès la necessitat de crear models urbans de proximitat, barris que permetessin crear comunitat i que garantissin tots
els equipaments essencials que necessitem per a la vida quotidiana. L’anomenada ciutat dels 15 minuts ha esdevingut un referent per a la
planificació urbana: aproximar és facilitar i fomentar l’ús d’aquesta ciutat de distàncies curtes, transformant l’espai públic en un espai on sigui fàcil
i agradables moure’s caminant, però també amb bicicleta i transport públic.
L’aposta de París per la ciutat dels 15 minuts, que es basa en on oferir les 6 funcions urbanes essencials, habitar, treballar, aprovisionar-se, cuidarse, aprendre i descansar en distàncies curtes, com també el projecte de la Ciutat dels 20 minuts de Portland o Melbourne, que tenen com a anàleg
a Barcelona el projecte Superilla, que vol garantir la proximitat i l’habitabilitat als barris de la ciutat.

A Europa, agafant com a cas el model de Superilla de Barcelona, moltes ciutats estan implantant barris amb poc tràfic, a Londres s’anomenen LTN
(Low Traffic Neighborhood), a Berlín Kiedzblocks, a Vienna ULL (Urban Living Labs). També estan en procés d’implementació de Superilles a Lodz
(Polònia), Amsterdam, Rotterdam i Ljubljana. Totes aquestes ciutats participen en diferents xarxes per a compartir experiències, i en concret, en un
projecte amb fons de la Comunitat Europea, TuneOurBlock que té per objectiu crear un model per a que sigui replicable a altres ciutats Europees.
La major part de les ciutats, implementen els canvis amb actuacions d’urbanització provisional, avaluen els impactes, i després emprenen el
projectes definitius.

4.

CONCLUSIONS

Ens trobem a l’inici de l’any 2022 i, dos anys després de l’inici de la pandèmia, el canvi de paradigma sobre com s’ha de fer ciutat si volem que les
ciutats tinguin futur s’ha consolidat. L’emergència climàtica ha capgirat les regles del joc que fins ara havien definit l’estructura urbana: per poder
estar a l’altura dels reptes de descarbonització i sostenibilitat que tenim al davant necessitem esdevenir ciutats neutres en emissions al 2030.
I no només això. Cal també que replantegem la relació que els entorns urbans tenen amb els entorns naturals, en primer lloc per preparar-se per
les transformacions ambientals que s’esdevindran en els propers anys: l’últim informe de l’IPCC advertia que el 70% de la població espanyola ja viu
en zones on la temperatura ha augmentat més d’un 1,5 graus; i, en segon lloc, pel motiu que s’apuntava a l’inici de l’informe: que les ciutats tenen
l’oportunitat, però també el deure, de convertir-se en el punt d’inflexió per revertir la greu situació que vivim.
Com a ciutats, no prendre mesures urgents per fer front a l’augment de temperatures -enverdint els carrers, utilitzant nous paviments i materials,
millorant la permeabilitat dels subsols, incorporant sistemes de recollida d'aigües pluvials o limitant les emissions dels vehicles motoritzats- és
una forma de prendre partit per un model de ciutat anclat al s. XX. El futur de les ciutats passa per una transformació sostenible, que és el camí
que està marcant la Unió Europea amb les requisits per accedir als fons Next Generation -fons que finançaran en gran part el projecte Superilla
Barcelona- però també amb les sancions a les ciutats que incompleixin amb les emissions.
Aquest estudi, que en l’Annex presenta una radiografia de les ciutats a nivell mundial, ens mostra l’alineament de les ciutats en les decisions preses
en els darrers anys. Un alineament que ha estat possible també per les xarxes de ciutats creades des d’inicis del segle XXI, com C40 , i els reptes
compartits, malgrat les diferents característiques de cada ciutat, de generar ciutats amb més habitabilitat i menys contaminació.

5.

ANNEX

Altrament, atenent als focus d’interès definits per les polítiques que actualment s’estan desenvolupant a la ciutat de Barcelona i a les possibles
proximitats entre les experiències recopilades, s’han definit 14 grups temàtics que serveixen per a la presentació dels casos i lectura agrupada de
les experiències. Aquest grups temàtics són:
1.

Models urbans de proximitat.

2.

Transformació de grans eixos. Límits.

3.

Millores en els entorns escolars.

4.

Naturalització urbana. Estructuració i regulació.

5.

Naturalització urbana. Urbanització i infraestructura.

6.

Foment del joc a l’espai públic.

7.

Millores tàctiques a l’espai públic.

8.

Talls de trànsit temporals.

9.

Reducció de la velocitat.

10.

Estratègies DUM i aparcament.

11.

Restriccions de trànsit.

12.

Plans integrals.

13.

Altres.

