
PrOPOSteS UNiVerSitàrieS 
de SOLUCiONS AL POBLeNOU
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La gran reducció d’espais asfaltats i 
la substitució de tots els paviments 
per uns altres amb un comportament 
tèrmic més adequat, a més de l’aparició 
de zones verdes permet mantenir la 
temperatura d’aquestes superfícies a 

uns 25 °C generalitzats, molt per sota 
dels fins a 33.52 °C presents en els 
espais públics de l’estat actual. 

A més, a causa de l’ombra i a la 
ventilació, s’aprecia una millora fins i 
tot en l’asfalt proposat.

Concurs C40 Students reinventing Cities. Proposta elaborada per estudiants de la UPC

Estat actual Velocitat del vent, estat actual

Velocitat del vent, proposta

Temperatura superfícies, estat actual Temperatura superfícies, proposta

Proposta

Espais verds Espais blaus Edificis proposats

Per saber-ne més:



PrOPOSteS Per 
miLLOrAr eL Verd 
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QUe PermeteN tANt LA mitiGACió de LeS 
temPerAtUreS COm L’AdAPtACió Per POder 
diSPOSAr d’eSPAiS mÉS FreSCS i mÉS VeNtiLAtS

situació actual

situació actual

El jardí es transforma en una àrea d’alta participació ciutadana. Es posen en 
valor les pistes de petanca i s’implementa un biohort on es capacita i impulsa 
una millor qualitat de vida a través de l’alimentació saludable i ecoamigable.

Carrer BadajozJardins de Josep trueta

Propostes interiors d’illes al Poblenou

objectiu

objectiu

situació actual

objectiu

Per saber-ne més:



reHABiLitACió CLimàtiCA 
de LA SUPeriLLA POBLeNOU
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Per saber-ne més:

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones  
l’Ajuntament de Barcelona en els darrers anys ha implementat el model 
de superilles per millorar l’habitabilitat de l’espai públic, fomentar la 
mobilitat sostenible i augmentar el verd urbà i la biodiversitat. Per 
conèixer fins a quin grau s’aconsegueixen aquests objectius i els reptes 
socials, mediambientals i de salut, l’Agència de salut Pública  
de Barcelona ha dut a terme l’avaluació de la implantació del model.  
En la superilla del Poblenou els resultats mostren algunes millores pel 
que fa a contaminació i mobilitat, i per tant en benestar i salut, però 

també la percepció negativa d’alguns col·lectius. La rehabilitació 
climàtica de l’espai públic per a la superilla del Poblenou proposada 
per la guia pot aconseguir millorar aquests indicadors, ser més inclusiva 
i disminuir fins a 1ºC la temperatura del barri. L’estratègia proposada 
és la “naturalització” de la superilla, amb mesures d’adaptació basades 
en més verd, espais blaus, espai permeable i canvi de paviments amb 
major albedo. Tot això aconseguirà augmentar la resiliència del barri 
enfront d’esdeveniments extrems i sobretot el benestar dels grups més 
vulnerables de la població.

Estat actual

Estat actual. Temperatura potencial de l’aire 

Estat actual. Temperatura de superfície 

Proposta
mesures de temperatura  
i albedo dels paviments in situ

Proposta. Temperatura potencial de l’aire 

Proposta. Temperatura de superfície 
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iNiCiAtiVeS SOSteNiBLeS 
CLimàtiCAmeNt
Sabeu que hi ha equipaments dels barris 
habilitats perquè ens hi puguem refugiar 
quan fa massa calor? Són els refugis 
climàtics 

De moment en comptem 11 al Poblenou. 
són espais on es pot estar bé encara que a 
fora hi faci molta calor. Això ho aconseguim 
amb elements verds, blaus i grisos, és a dir, 
vegetació, punts d’aigua i espais d’ombra.

Dos equipaments són escoles que han 
sigut rehabilitades per transformar-se en 
un refugi climàtic per protegir tant el seu 
alumnat i professorat com els veïns i veïnes 
de la calor, ja que durant els mesos d’estiu, 
tot el barri també s’hi podrà refugiar de la 
calor: són l’escola Vila olímpica i l’escola 
Poblenou.

Al barri tenim molts col•lectius amb un 
propòsit alineat amb un canvi de model 
per permetre la transició ecològica.

Comunitat energètica del Poblenou  
www.energia.barcelona/ca/comunitat-energetica-del-poblenou

refugis climàtics (Parc del Poblenou, Parc del Centre del Poblenou, 
Parc de Diagonal mar, Centre d’urgències i Emergències socials 
de Barcelona, museu del Disseny de Barcelona, Biblioteca Xavier 
Benguerel, Biblioteca Poblenou-manuel Arranz, Escola Vila olímpica, 
Escola Poblenou, Centre Esportiu municipal nova icària, Centre 
Esportiu municipal Can Felipa

Cooperatives de consum de proximitat i ecològic (Cydonia, mespilus, 
Verdnou, La unió, Estèvia, i més)

Cooperatives d’habitatge (La Balma, Abril)

Centres educatius que participen a la revolta Escolar (Arenal de 
Llevant, Bogatell, Catalònia, Fluvià, L’Auditori, La Llacuna, Pere iV, 
Poblenou, Voramar)

horts comunitaris (Connecthort, hort Fortalesa, hort Dolors Piera de 
la superilla, hort Ca L’isidret) 

Jardín de las mariposas (Passatge Trullas)

hort vertical Eco-mida i compost comunitari 

Eskocells

Bicihub

I molts altres...

exemple 
d’intervencions 
a l’escola 
Poblenou

teNim mOLtS eXemPLeS A PrOP

mapa no exhaustiu d’iniciatives 
veïnals i equipaments sostenibles als 
nostres barris que contribueixen a 
l’adaptació climàtica del Poblenou
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Per saber-ne més:
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PArtiCiPACió CiUtAdANA  
AL PrOJeCte
L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou amb el  
suport de la Federació d’Associacions Veïnals de  
Barcelona ha organitzat i participat en xerrades per  
donar a conèixer el projecte.
Vam treballar amb diversos col•lectius per fer difusió  
del projecte, conèixer les expectatives del veïnat perquè 
ens ajudi a identificar possibles punts d’actuació.

resultats de l’enquesta sobre la percepció  
de la problemàtica per part de l’alumnat de 2n d’Eso

intervencions en classes de castellà i català  
organitzades per APrOPem-NOS per a gent migrant
AProPEm-nos gestiona el Pla de Desenvolupament Comunitari 
que dona suport a l’acollida de les persones que arriben al barri 
procedents de països de tot el món i fomenta la seva participació.

Participació a la jornada del medi ambient (2021) de l’institut 4 Cantons

Creus que 
existeix el Canvi 
Climàtic?

Segons tu, hi 
ha suficients 
zones verdes 
al barri?

Penses que el 
Canvi Climàtic 
t’afectarà a tu,  
o a la teva família, 
directament?

Penses que hi 
podria haver 
problemes a 
casa teva per 
culpa del Canvi 
Climàtic?

NO m’iNtereSSA
14,3%

NO
7,1%

NO em PreOCUPA
10,7%

Sí
85,7%

Sí
35,7%

NO
53,6%

NO
51,9%

Sí
48,1%

Sí
57,1%

NO HO SÉ
35,7%

Per saber-ne més:

t’interessa el projecte? encara ets a temps per participar-hi
Connecta’t aquí i podràs fer-nos les teves aportacions  
i/o participar a la nostra enquesta.
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Fem tArd!

Necessitem efectuar ja la transició 
cap a una economia baixa en carboni i 
resilient al clima, si pretenem complir 
els Objectius de desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030. 

Aquesta Agenda 2030 és un acord 
polític mundial, que va aprovar l’onu 
el 2015, pel qual els governs del món 
reconeixen els principals reptes 
globals que afronta la humanitat i, 
per tant, es comprometen a actuar-hi 
emprenent un nou camí amb el qual 
millorar la vida de les persones, sense 
deixar ningú enrere.

Es desplega mitjançant un 
sistema de 17 objectius de 
desenvolupament sostenible, 
a través dels quals es proposa 
abordar els grans reptes 
globals, des de la lluita contra 
la pobresa o el canvi climàtic 
fins a l’educació, la salut, la 
igualtat de gènere, la pau o les 
ciutats sostenibles. 

Cada oDs inclou diferents 
metes que contribueixen al 
compliment de l’objectiu.

més enllà de l’adaptació, el 
veritable desafiament és dur a 
terme una transició cap a una 
economia baixa en carboni que 
resolgui el problema del canvi 
climàtic. Això suposa invertir en 
tecnologies i estratègies amb les 
quals aconseguir una reducció 
dràstica de les emissions de Co₂, 
la qual cosa té molt a veure amb 
l’energia (especialment amb la 
reducció del consum energètic 
global i amb la substitució dels 
combustibles fòssils, com el 
carbó i el petroli). Com integrar 
la reducció d’emissions en 
l’economia i la gestió local?

A part de servir per lluitar contra el canvi 
climàtic, la transició cap a una economia 
neta pot tenir altres efectes positius 
per a la societat, com per exemple: 
impulsar nous sectors econòmics, 
reduir l’extracció de recursos energètics 
i matèries primeres, preservar els 
recursos naturals, disminuir l’alta 
dependència de les importacions de 
petroli, acabar amb altres emissions 
contaminants, crear ciutats més 
saludables, millorar les condicions de 
vida dels més vulnerables, reduir els 
conflictes internacionals pels recursos, 
disminuir les desigualtats... en definitiva, 
crear un planeta més just i segur.

energies renovables
substituir les centrals 
elèctriques basades en 
combustibles fòssils 
per energies netes evita 
l’emissió de Co₂.

LA trANSiCió A 
UNA eCONOmiA 
BAiXA eN CArBONi i 
reSiLieNt AL CLimA

rehabilitació  
energètica d’edificis
millorant l’aïllament i l’eficiència 
dels edificis ja construïts es 
poden reduir de forma molt 
significativa les necessitats 
energètiques. Això permet 
millorar l’habitabilitat dels 
habitatges i rebaixar la factura 
elèctrica dels residents.

Xarxes intel·ligents
optimitzen l’ús de tots els 
recursos de la xarxa elèctrica 
i contribueixen a reduir 
emissions, perquè permeten una 
major penetració de renovables 
en les xarxes de distribució, 
disminuint la producció en les 
centrals tèrmiques.

Sistemes de transport 
alternatius al cotxe  
de gasolina
Promoció de l’accessibilitat 
i els desplaçaments a peu 
i amb bicicleta, millora del 
transport públic i suport al 
vehicle híbrid i elèctric.

Agricultura urbana
Proporciona aliments frescos, genera 
ocupació, recicla residus urbans i crea 
cinturons verds a les ciutats, alhora 
que redueix l’energia invertida en la 
producció, transport i conservació.

reducció i reciclatge
Disminuir el consum de 
materials i utilitzar materials 
reciclats en comptes de 
nous redueix l’extracció i 
producció de recursos.

LeS SOLUCiONS SóN CONeGUdeS  
i S’HAN d’APLiCAr ArA!

Per saber-ne més:
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VOLem UNA CiUtAt 
AdAPtAdA, VerdA i JUStA

A UNA CiUtAt SOSteNiBLe, 
L’eSPAi PÚBLiC S’HA de 
PeNSAr PriOritàriAmeNt 
PER ALS COL•LECTIUS MÉS 
VULNerABLeS QUe SerAN 
eLS mÉS AFeCtAtS PeL 
CANVi CLimàtiC mALGrAt 
UNA CONtriBUCió reSidUAL 
A LeS SeVeS CAUSeS.

És a dir, una ciutat on hi ha:

• mitigació i adaptació al canvi climàtic gràcies a 
estratègies de planificació sostenible

• una bona salut mental i física gràcies a un verd 
inclusiu i accessible

• El reconeixement de l’ecologisme urbà com a 
una intervenció no aïllada d’altres iniciatives de 
reurbanització urbana que puguin desencadenar 
la inassequibilitat i el desplaçament dels residents 
socialment vulnerables.

• un accés estable i garantit a l’habitatge gràcies 
a polítiques centrades en els promotors i 
complementades amb mesures antidesplaçament, 
és a dir, polítiques d’habitatge públic i de lloguer. 

• una seguretat alimentària millorada gràcies 
a projectes cooperatius d’agricultura urbana 
desenvolupats per la comunitat

• una distribució dels usos del sòl controlada i 
millorada gràcies a la normativa.

Grup d’ingressos  
a nivell mundial

1% més ric 70 x30

10% més ric 21 x9

40% entremig 
(classe mitjana)

5 x2

50% més pobre 1 x0,43 (menys de la meitat)

Emissions associades 
al consum per persona 
estimades en 2030 
(tones de Co₂ a l’any)

nombre de vegades per sobre 
del nivell d’emissions per capita 
necessari per a aconseguir 
l’objectiu de 1,5 °C (2,3 tones)
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Per saber-ne més:

AmB EL suPorT DE




