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Diagnosi

Barcelona haurà de respondre en els propers anys als reptes derivats de la globalit-
zació, amb conseqüències sobre l’economia i la mobilitat, de la transformació de les 
relacions socials a través de les tecnologies de la informació i de la gestió del risc i del 
canvi climàtic.

Pel que fa al canvi climàtic, el compromís marcat per la UE de reduir el 20% dels ga-
sos d’efecte d’hivernacle l’any 2020 es pot considerar ambiciós, però el d’aconseguir 
un 80-95% de reducció l’any 2050 requereix un canvi radical a curt termini en la planifi-
cació urbana, en la regeneració de la ciutat construïda i en la conducta dels ciutadans. 
Tot i haver reduït en els últims deu anys la intensitat energètica i haver multiplicat per 
més de vint la producció d’energies renovables a la ciutat, encara ens queda molt a 
fer per estendre una nova cultura de l’energia, similar a la nova cultura de l’aigua, més 
assumida, que ha permès situar Barcelona en les primeres posicions de les ciutats que 
menys aigua consumeixen d’Europa.

La tecnologia per si sola no és suficient, però és una altra eina de què disposem per 
aconseguir l’horitzó de la ciutat d’emissions zero. Les millors tecnologies disponibles 
poden aconseguir més eficiència i optimitzar el consum de recursos, i les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC) permeten facilitar una gestió més intel·ligent 
de la ciutat, monitorant la realitat en temps real. Les TIC, a banda de proporcionar 
informació, han de ser útils en l’elaboració col·laborativa, la consulta, la deliberació i 
la participació en la planificació, el seguiment i l’avaluació de processos, tant per a les 
administracions com per a les organitzacions socials i empresarials.

Però quan parlem de ciutat o comunitat smart no només ens referim a una ciutat 
«tecnològica» o a una ciutat «digitalitzada». Ens referim a una ciutat sostenible, ha-
bitable i productiva, a una ciutat pensada per a les persones, eficient en el consum de 
recursos i generadora de talent.

ciutat eficient, 
ProDuctiva i 
D’emissions zero: 
de la Barcelona tecnològica 
a la Barcelona intel·ligent

Línies D’acció

Transformar la ciutat per fer-la més eficient i productiva a través de la innovació, la 
creativitat i el talent. Ciutat smart* al servei de les persones i de l’entorn.

Millorar l’eficiència en l’ús de recursos i en la dotació de serveis en la planificació 
urbana. Optimitzar l’ús del territori, per fer la ciutat més habitable. Transformar els 
barris actuals en ecobarris* i crear-ne de nous. 

Regenerar la ciutat construïda a través de la rehabilitació energètica dels edificis i els 
habitatges, començant pels edificis públics. Aïllar tèrmicament els edificis, millorar les 
instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, utilitzar equips eficients, produir energia en el 
mateix edifici. Assessorar la ciutadania sobre com fer-ne un ús responsable. 

Augmentar el coneixement sobre la construcció sostenible i incentivar-la. Aprendre 
junts de la pràctica i promoure la col·laboració entre professionals de diversos sectors. 
Promoure l’adopció d’estàndards ambientals exigents per als edificis i l’espai públic.

Estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en la seva producció, 
distribució i ús, en especial de l’aigua i l’energia. 

Aprofitar al màxim els recursos energètics locals, prioritzant les energies netes i reno-
vables en diferents àmbits, especialment als edificis i al transport.

Implantar el vehicle elèctric i altres vehicles nets i menys sorollosos, prioritzant les 
fonts d’energia renovable. Proveir les infraestructures necessàries i accelerar la recon-
versió progressiva de flotes de transport públic i flotes captives, així com del vehicle 
privat.

Impulsar la innovació social i tecnològica amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
de les persones. 

Millorar la xarxa d’informació i la seva accessibilitat per tal que proporcioni dades 
útils per a la millora de la gestió i per facilitar a la ciutadania la participació i la presa 
de decisions. 

Fomentar projectes i programes compartits per avançar cap a ciutats més intel-
ligents (protocol de ciutats, treball en xarxa, etc.). Utilitzar la ciutat com a laboratori 
de noves solucions més sostenibles.
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