
 
Barcelona, 26 de maig de 2020. 

 

"Pacte per Barcelona" 

Taula Sectorial sobre Model Urbà 

Ajuntament de Barcelona 

 

Des de la plataforma veïnal Eixample Respira volem compartir 5 reflexions: 

 

1.  Per primera vegada en molts anys, els veïns de Barcelona, hem pogut obrir 

les finestres i respirar un aire que no ens perjudica la salut. No entenem com 

la nostra ciutat no ens pot garantir aquest dret de forma permanent. 

2. A més d'afectar-nos la salut de forma directa, cada vegada hi ha més 

evidència que la contaminació de tots aquests anys ha afeblit el nostre 

sistema immunològic i ha empitjorat el nostre sistema respiratori, això ens fa 

més propensos a contagiar-nos de covid-19 i a morir-ne en cas d'infecció. 

3. Aquests dies també ens adonem de la injusta distribució de l'espai públic. De 

com el vehicle privat, que representa tan sols 1 de cada 4 desplaçaments, se li 

permet apropiar-se de la majoria de l'espai públic. Ens adonem de la falta de 

parcs i espais de socialització que ens ajudin a millorar la nostra salut física i 

mental. 

4. En relació a les mesures anunciades aquestes últimes setmanes, trobem que 

són encertades però que en el fons no propicien un canvi en el model de 

mobilitat a la ciutat. En el cas de la bici resulta molt clar: la xarxa actual no 

permet una mobilitat íntegra i segura per tota la ciutat. 

5. En definitiva, a la que s'autonomena "Capital Europea de la mobilitat 

sostenible", portem molts anys d'incentius al vehicle privat: des de permetre 

aparcar de forma il·legal les motos a les voreres, fins a donar preferència 

http://www.eixamplerespira.com/


semafòrica a molts carrers. És hora de promoure un ús més racional d'aquests 

vehicles, impulsant mesures ja contrastades a altres ciutats.  

Necessitem fer una aposta decidida pels mitjans de transport sostenibles i 

compartits, per una ciutat més verda i més humana. Mai fins ara el cost social de fer 

aquests canvis ha sigut tan baix, ni tan necessari. 

Confinem els cotxes, recuperem la ciutat! 

 

Eixample Respira 

www.eixamplerespira.com 

eixample.respira@gmail.com 

http://www.eixamplerespira.com/

