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El document que us presentem és el recull 
de les paraules d’Imma Mayol
dins la conferència que va donar 
el 19 de febrer de 2008 a l’Auditori del 
Campus de la Ciutadella de la UPF.

Tot i que hi ha apunts sobre estratègies
d’actuació, no pretén ser un document on plasmar
mesures de govern, sinó un document de reflexió.
De fet, hi trobareu els raonaments personals 
d’Imma Mayol, la seva visió per encarar el demà, 
per abordar un futur sostenible 
i no només en qüestions ambientals. 

Es tracta d’un document per reflexionar, 
per descobrir que és el moment del canvi 
i el moment d’actuar. 
El moment de prendre, definitivament, 
una actitud ambientalment responsable 
per fer possible un salt qualitatiu en la sostenibilitat 
del nostre planeta i la nostra ciutat.





1 Per què una conferència ara?
1.1 Ara, tenim coses a dir / Pàg.6
1.2 Ara, tot ho indica: 
       la sostenibilitat és l’única opció de futur viable / Pàg.8 
1.3 Ara, la conscienciació creix.
       Les ciutats estem fent els deures / Pàg.12 

2 Barcelona i el canvi vers la sostenibilitat 
 2.1 Concepció integral de la sostenibilitat: 

econòmica, social i ambiental / Pàg.14
 2.2 Una nova organització per afrontar els nous reptes / Pàg.21

3 Barcelona,  
   sis tendències sostenibilistes desitjables.
   Sis exemples de polítiques públiques per fer-les realitat / Pàg.22 

4 Reflexions finals / Pàg.29 

5 Agraïments / Pàg.30



6

Barcelona demà. Un compromís amb el planeta. 19/02/08

1/  Per què una 
conferència ara?  

1.1   
Ara, tenim coses a dir 
I tenim il·lusió per explicar-les. 
Avui estem en condicions de fer un salt  
qualitatiu en l’avenç cap a la sostenibilitat.
I fer-ho és la nostra voluntat com a govern de la ciutat.

Comencem  
una nova etapa.
Des de l’Ajuntament comencem una nova eta-
pa en la qual hem acordat políticament que 
volem treballar seriosament davant el nou 
context que se’ns presenta. Un nou context 
que ve donat pel consens científic i social so-
bre la necessitat de redreçar el nostre model 
de vida actual. Un context que ve marcat per 
la inclusió de les prioritats ambientals dins 
les estratègies polítiques a nivell mundial 
i, sens dubte, en el comportament de la 
ciutadania.

Comptem amb un nou  
Pla d’Actuació Municipal.
El mes de gener passat, la Comissió de 
Govern va aprovar el Pla d’Actuació Municipal 
del present mandat. Es tracta del nostre full 
de ruta, on es recullen les prioritats com a go-
vern durant aquests propers anys. És un pas 
important que ha implicat l’aprovació d’un 
nou pla d’inversions ambiciós i capaç. Avui, 
l’Ajuntament compta amb una economia 
molt sanejada i podem invertir. I, de fet, 370 
milions d’euros estaran destinats a l’Àrea de 
Medi Ambient. Així doncs, tenim idees, tenim 
polítiques i tenim diners per dur-les a terme.
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No comencem ara.
Hi ha hagut moltes persones i som moltes 
persones les que possibiliten que avui 
siguem aquí, que avui tinguem la capacitat 
per fer un salt qualitatiu en les polítiques 
de sostenibilitat. Per a totes elles, el meu 
reconeixement.

Les orientacions estratègiques  
que presentem marquen  
un horitzó de futur.
Tenim molt clar que no són per a un mandat, 
que em superen a mi com a persona i, òbvia-
ment, al mateix equip de govern actual. Es 
tracta d’orientacions que van molt més enllà, 
que dibuixen un futur estratègic a seguir.

Tenim dues coses molt clares:

Treballarem amb una  
nova organització interna.
Hem iniciat un procés molt estimulador de 
redefinició organitzativa de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament.
Hem fet un treball conjunt per aconseguir un 
model organitzatiu que ens permeti assolir 
diferents objectius:

> Respondre de manera integral des de la 
globalitat i guanyar, doncs, en capacitat de 
resposta respecte a una visió més especia-
litzada.

> Encarar amb millors condicions la nova eta-
pa de govern i les noves prioritats polítiques.

Aquestes noves prioritats i el nou model 
organitzatiu intern expressen la voluntat 
d’aquest govern de fer un salt qualitatiu 
en les polítiques de sostenibilitat durant 
aquests propers anys. 
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La nostra proposta com a govern, la meva 
intenció i la intenció del govern de la ciutat, 
és proposar-vos un projecte amb dimensió 
de futur per millorar la nostra qualitat de vida 
amb un compromís ètic i responsable amb 
la resta del món. Avui, tot ho indica, és vital 
adoptar un canvi d’actitud.  

1.2 
Ara, tot ho indica:  
la sostenibilitat és l’única  
opció de futur viable
No us vinc a fer una proposta de retorn a les cavernes  
(com ho anomenen algunes veus antisostenibilistes).  
Ben al contrari, vinc a parlar-vos de futur. 

Alguns elements 
juguen al nostre 
favor i no només  
en clau local.

Per primer cop, ens trobem davant un 
consens científic i social sobre la necessitat 
d’actuar per redreçar la insostenibilitat del 
nostre model de vida actual. Mai com fins ara 
hi havia hagut tant de consens.   

I això, què indica? 
Que ja no hi ha marxa enrere.
L’últim informe del grup d’experts sobre 
canvi climàtic de Nacions Unides, l’IPCC, 
posa sobre la taula l’evidència científica de 
l’existència d’aquest fenomen i de les seves 
causes d’origen humà. A Bali, per primera 
vegada la comunitat política —els Estats— ha 
inclòs aquestes conclusions dintre del segui-
ment del Protocol de Kyoto. Ja no són només 
els científics els que afirmen que el canvi 
climàtic és irreversible, sinó que la comuni-
tat política, els 170 estats reunits a Bali, ha 
incorporat aquestes recomanacions dins la 
seva agenda política. 

Consens científic  
i social.

Com diu Nacions Unides:  
negar ara el canvi climàtic és com 
negar que la Terra és rodona.
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L’informe Stern,  
un element clau.
Malgrat que a mi no m’agrada gaire el fet, 
avui tot es mesura per la seva dimensió 
econòmica. I precisament això és el que 
ha aconseguit l’Informe Stern. Elaborat 
per Nicolas Stern per encàrrec del govern 
britànic, aquest informe ha posat preu al que 
significa actuar o no actuar per fer front al 
canvi climàtic.

La conclusió?
Actuar avui ens costa recursos: un 1% del PIB 
mundial. 

Però no actuar significarà perdre més 
endavant entre un 5 i un 20% d’aquest PIB 
mundial, en funció de les característiques 
socioeconòmiques i la vulnerabilitat dels 
països. 

Una idea clau a remarcar.
Les inversions durant els propers deu o vint 
anys tindran un gran efecte sobre la segona 
meitat del segle XXI i el segle XXII. La lliçó és 
clara: fem tard, però si ens hi posem de debò 
encara hi som a temps. 
Hem trigat quinze anys a decidir que tot allò 
que vam acordar a Rio era important. I ara no 
tenim quinze anys més per decidir què cal 
invertir. O ho fem ara, o haurem de multipli-
car aquesta inversió exponencialment.

Un dels pronòstics que feia James Bourke 
era que durant dècades no faríem res més 
que generar informes i més informes fins 
que els Estats Units patís els primers efectes 
seriosos del canvi climàtic. I aquest moment 
ja ha arribat. Nombrosos incendis a Califòr-
nia, desastres produïts per huracans, el preu 
creixent dels combustibles... Finalment, sem-
bla que la consciència ambiental pot marcar 
l’agenda política dels propers anys també als 
Estats Units. 

La realitat ja  
no ens permet  
retardar l’acció.
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Els ciutadans i les ciutadanes:
la seva voluntat de canvi serà clau.
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Sense una voluntat activa per part de la 
població del planeta, no hi haurà ni ciència ni 
política pública que pugui evitar el desastre. 
Recullo aquesta observació del professor 
Alfons Cornella perquè, de fet, està reflectida 
en bona part de la proposta política que fem 
com a govern de la ciutat. 

Dues variables de complexitat que 
cal aprendre a manegar. 
En aquest punt, fent referència a la impor-
tància de la implicació de la ciutadania per 
fer front al canvi climàtic, apareixen dues va-
riables de complexitat que hem d’aprendre a 
treballar millor per assolir resultats positius:

> El comportament humà orientat a l’àmbit 
individual versus el comportament humà 
orientat a l’àmbit col·lectiu. Ens trobem en 
una societat on el benefici propi (el jo) passa 
per davant del benefici general.

> La relació amb el temps: el curt termini 
versus el mitjà i el llarg termini. Aquí topem 
amb les limitacions de l’ésser humà, amb les 
nostres pròpies limitacions en relació amb 
un futur percebut com a hipotètic. Parlem de 
les dificultats de renunciar a un plaer imme-
diat per a un benefici a llarg termini que ni 
tan sols és absolutament segur, i ni tan sols 
és directament positiu per a cada individu. 
El millor exemple d’aquest comportament 
és el tabaquisme: tot i que està demostrat 
que perjudica greument la salut, se segueix 
fumant a causa de la inexistència de la 
certesa absoluta de sortir-ne perjudicat a 
llarg termini.

Aquestes reflexions conceptuals suposen una 
complexitat real afegida a la nostra feina com 
a govern de la ciutat. Una ambivalència social 
de la qual no estem exempts i que dificulta 
l’actitud necessària per encarar els canvis, 
per fer les coses d’una altra manera i per 
assumir l’evidència, la urgència i el compro-
mís d’actuar.

Per tant, hem de ser capaços com a ciutat, 
com a govern, com a persones, com a 
col·lectiu, de superar l’egolatria de creure 
que som el centre del món i per tant l’únic 
referent. 
Hem de ser capaços de viure, de construir 
ciutat, de dissenyar projectes urbans sabent 
que tenim una responsabilitat que va més 
enllà de la nostra vida i de la nostra persona. 
Aquesta reflexió és un canvi de paradigma i, 
per tant, una reflexió política de com orien-
tar les nostres prioritats de govern. 
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1.3 
Ara, la conscienciació creix. 
Les ciutats estem fent els deures 
I ho dic amb orgull.
Tot i que sabem que les ciutats som una bona part del problema 
(avui, el 50% de la població viu en nuclis urbans), també som,  
i és important remarcar-ho, una bona part de la solució. 

Anem sumant esforços.
A Rio de Janeiro, el 1992, a la cimera pel clima 
de Nacions Unides, les ciutats que estàvem 
en condicions de voler prendre mesures 
concretes cap a la sostenibilitat érem, en 
l’argot de l’acte, un Major Group, és a dir, un 
grup perifèric en el debat central que feien els 
Estats. Però, tot i així, vam aconseguir afegir 
en un annex del document oficial de la cimera 
un apartat on se’ns feia l’encàrrec oficial de 
desenvolupar les agendes 21: veritables plans 
estratègics per avançar cap a la sostenibilitat 
com a ciutats.

Avui, les xifres parlen per si soles: 10.000 
ciutats de més de cent països estem compro-
meses amb aquest projecte.

Les ciutats se sumen a l’Agenda 21.
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A Barcelona la vam encertar. Vam apostar per 
l’Agenda 21 i vam acordar que la seva elabo-
ració fos una decisió de la ciutat i no només 
de l’Ajuntament. 

Quan vam crear la nostra Agenda 21, la nostra 
“constitució ambiental” tal com la va batejar 
l’Enric Tello, érem cent dotze institucions. 
El 9 de juliol de 2002 la vam plasmar en un 
document que vam anomenar “Compromís 
ciutadà per la sostenibilitat”, un document 
de consens on tots ens sumàvem, on totes 
les institucions implicades afirmàvem que 
ens comprometíem durant els propers anys 
a treballar segons els principis que havíem 
decidit col·lectivament. Però també ens 
comprometíem a un segon fet encara més 
important: a elaborar cadascú de nosaltres 
un pla d’acció. Cada institució va decidir de 
manera voluntària quins eren els reptes i la 
metodologia per assolir-los.  

Un projecte on cap tothom.
A hores d’ara hi ha més de cinc-centes insti-
tucions que han signat l’Agenda 21.
I més de vuitanta ja han presentat el seu pla 
d’acció. 

I què és el més important de tots aquests 
resultats? Que qualsevol institució que 
vulgui orientar un canvi estratègic cap a 
la sostenibilitat troba en aquesta Agenda 
21 un paraigua sota el qual inspirar el seu 
projecte. Aquí hi cap tothom, entitats de tot 
tipus i orientació. Aquesta xarxa és una eina 
fonamental per als canvis que en aquest 
moment volem impulsar. Som una xarxa que 
avança silenciosament... però que ja no es 
pot aturar.

Barcelona és una d’aquestes ciutats.
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Com a govern de la ciutat adoptem la filosofia 
que es va desprendre de la cimera de 2002 
de Johannesburg, on es va consagrar la triple 
dimensió de la sostenibilitat: l’econòmica, la 
social i l’ambiental.

La diagnosi en els tres casos? 
Hi ha moltes tendències positives a la ciutat, 
canvis graduals que van en bona direcció. 
Però tenim la certesa que els canvis són mas-
sa lents per als reptes que afrontem. En la 
triple dimensió, és voluntat d’aquest govern 
accelerar el ritme per poder dur a terme el 
salt qualitatiu desitjat.

Sostenibilitat  
econòmica.  
Generar riquesa  
amb valor afegit  
i ocupació de qualitat.
Una de les principals riqueses que tenim com 
a ciutat, i ho hem de positivar, és la diversitat 
econòmica i productiva. Aquesta realitat ens 
ha permès superar moments de dificultats 
econòmiques a la ciutat i ens facilita abor-
dar el que sembla avui la fi de l’actual cicle 
d’expansió econòmica de l’Estat espanyol, 
sustentat excessivament en la construcció. 
 
 

2/ Barcelona i el canvi 
vers la sostenibilitat 
Hem de fer una aposta per la ciutat del coneixement, per la ciutat 
inclusiva i cohesionada socialment, i per una ciutat ambiental-
ment responsable. En els tres àmbits avancem bé, però no prou 
ràpid; hem d’accelerar el ritme.

2.1 
Concepció integral de la sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental
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El salt qualitatiu que hem de fer a Barcelona 
està basat en un plantejament global, a 
intensificar i apostar per l’economia del co-
neixement. El vaixell insígnia d’aquesta línia 
de treball el trobem en el districte 22@, que 
no és l’únic exemple però sí una mostra de 
resultats significatius: més de 1.000 empreses 
instal·lades, 32.000 llocs de treball i, durant 
aquests últims mandats, la creació de la 
infraestructura urbanística. Per això, ara, és 
el moment d’apostar pel contingut vinculat al 
que seria l’economia del coneixement. Tenim 
una bona base en biomedicina, en tecnolo-
gies de la informació, en el sector audiovisual. 
I, també, en el sector econòmic ambiental.

El sector econòmic ambiental.
És hora de creure realment en aquest sector 
i tenim un context a l’Estat espanyol que ens 
ajuda a fer-ho. 

> Espanya és líder empresarial a nivell mun-
dial en energia eòlica. 

> Som tercers al món en empreses d’energia 
fotovoltaica i ara sabem, per l’estudi fet per 
CCOO, que les 1.100 empreses d’energies 
renovables que hi ha al conjunt de l’Estat 
generen 200.000 llocs de treball, amb unes 
dades interessants a remarcar: 

> El 85% dels contractes són indefinits 
 i només un 15% són temporals.

> El 50% dels llocs de treball els 
exerceixen persones amb titulacions  
de grau mitjà i superior. 

Això indica clarament que l’economia del 
coneixement és economia sostenible.
I que és possible generar riquesa amb valor 
afegit i amb ocupació de qualitat.

Sostenibilitat social a Barcelona. 
Una ciutat inclusiva i cohesionada.

Des del govern de la ciutat, des de l’inici de la 
democràcia, s’ha fet una aposta compromesa 
com a Ajuntament per la sostenibilitat social 
(polítiques d’inclusió i d’atenció social). 

Ara també ens trobem en un moment que ens 
permet fer el salt qualitatiu desitjat. 
El perquè? Dos nous elements fonamentals: 
la llei d’autonomia personal i la llei de ser-
veis socials, que se sumen a l’esforç munici-
pal després de ser aprovades als parlaments 
d’Espanya i de Catalunya.

A més, és voluntat del govern municipal 
comprometre’s al màxim en el seu desple-
gament mitjançant un nou model de serveis 
socials. Perquè és bo fer lideratge quan ens 
sentim acompanyats per altres polítiques que 
fan multiplicar les ajudes i els projectes.
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Dimensió ambiental de la sostenibilitat.
Cinc avenços i cinc reptes.

Fem un balanç ràpid per destacar els fets més significatius dels 
darrers anys de polítiques ambientals al municipi de Barcelona:

Avenç 1.
El 100% de les aigües residuals, 
tractades.
Un avenç que ha estat possible gràcies a les 
noves depuradores del Llobregat i del Fòrum. 
Ambdues sumen una capacitat màxima de 
tractament de 0,95 hm3 diaris, però avui dia 
només necessiten treballar a un 70% del seu 
potencial. 

I què vol dir això? Doncs vol dir molt. 
Vol dir millor qualitat de les aigües marines. 
I obrir la porta a la futura reutilització 
d’aquestes aigües per a usos com el reg de 
jardins i agrícola, la neteja viària i alguns 
processos industrials. Un fet que avui, més 
que mai, té un valor extraordinari.
I, finalment, vol dir més ajuda al manteni-
ment de cabals ecològics en els rius.

Depuradores
Col·lectors
Emissaris submarins
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Avenç 2. 
Reducció del consum d’aigua potable 
a Barcelona, tant en el sector domès-
tic com en l’industrial i el municipal.
Ho diem orgullosos des del govern de la ciu-
tat: hem disminuït el consum d’aigua potable 
de manera molt important. La ciutadania es 
comporta responsablement dia a dia, mes 
a mes. I aquest esforç ha significat en els 
darrers anys una reducció del 15% en el 
consum: s’ha passat de 132 litres per per-
sona a 112 litres. I no s’ha comportat amb 
responsabilitat només la ciutadania, sinó 
també la indústria. I, òbviament, també els 
serveis municipals, que han reduït entre 1995 
i 2006 un 38% el consum, fins a representar 
actualment només prop del 7% del consum 
d’aigua potable de tota la ciutat, gràcies a la 
millora dels sistemes de reg i a l’extensió de 
l’ús d’aigua freàtica.

Avenç 3. 
Increment dels residus reciclats.
En aquest moment, recollim separadament 
el 31,5% dels residus. La recollida selectiva 
de paper, vidre, envasos i orgànica i altres 
elements suma 267.000 tones anuals, un 
increment del 294% en només vuit anys. 
Realment ens trobem davant d’un verita-
ble salt qualitatiu. Una tendència que en 
matèria orgànica no és encara tan positiva i 
que treballarem especialment en la propera 
contracta de neteja per fer-la extensiva a tota 
la ciutat.
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Avenç 5. 
Increment del compromís  
amb la sostenibilitat.
Parlem d’un fet molt significatiu: el major 
compromís de la comunitat educativa, de 
les empreses i dels consumidors amb la 
sostenibilitat.

Les xifres que ho sustenten? 
198 escoles, el 40% de l’escola pública i el 
20% de la concertada, estan fent cada dia la 
seva Agenda 21. Molt més enllà d’activitats 
puntuals o xerrades, apliquen projectes edu-
catius que són incorporats en el dia a dia.

I en relació amb el món empresarial, més de 
tres-centes empreses a la ciutat s’han dotat 
de sistemes de gestió ambiental certificats, 
un nombre que ha crescut de manera expo-
nencial en els darrers cinc anys. Un compor-
tament que també es fa extensiu als punts de 
venda de comerç just, que, amb més de cent 
a Barcelona, també han crescut de manera 
molt important darrerament.

 Avenç 4. 
Increment dels espais per a vianants 
i de la superfície verda.
Durant els darrers anys hem incrementat 
notablement l’espai viari destinat a vianants 
i bicicletes, dos elements de reforma urbana 
per fer del carrer un espai més amable, 
acollidor i de trobada, deixant al marge el 
cotxe com a únic protagonista. Avui, ja tenim 
el 45% de l’espai viari total destinat als 
vianants, un 21% més respecte al 1998.

I en valors absoluts de superfície verda, 
Barcelona ja disposa de 28,5 km2. En relació 
amb els parcs urbans, també hem avançat: el 
1979 en teníem vint, i ara setanta-dos, fet que 
representa una veritable qualitat de vida en 
una ciutat tan densa com Barcelona.

Queda palès, doncs, l’intens treball dut a 
terme en els últims anys en aquest sentit. 
Un camí que, sens dubte, hem de continuar.
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Els reptes.
Cinc qüestions que ens preocupen.

Repte 1. 
Millorar el balanç energètic  
de la ciutat. 
Hem d’invertir la tendència actual. Hem de 
reduir la intensitat energètica i produir amb 
mitjans més responsables. A Barcelona, el 
1999, per aconseguir un euro de riquesa de 
PIB consumíem 397 watt/hora. El 2004, per 
produir la mateixa riquesa, en consumim 410. 

Tot i que s’han aconseguit avenços impor-
tants en la producció d’energia a partir 
de fonts renovables, la seva aportació al 
conjunt de l’energia consumida és molt 
baixa (0,25% el 2004) i per tant cal apro-
fundir en l’estratègia d’estalvi i eficiència. 
I per això cal mirar a Europa. Perquè allí hi 
ha hagut un canvi de tendència que ens ha 
demostrat que es pot aconseguir el mateix 
desenvolupament econòmic i la mateixa 
riquesa amb menys despesa energètica. No 
hem d’oblidar que Barcelona encara mostra 
una tendència creixent (+ 3,4% entre 1999 i 
2004). I aquí radica el repte: reduir aquests 
nivells a casa nostra.

Repte 2.
Reduir els nivells de contaminació 
atmosfèrica i acústica. 
Tot i que els índexs romanen estabilitzats i 
malgrat els esforços fets a la ciutat per reduir 
la seva principal causa, el trànsit, encara no 
hem aconseguit acotar suficientment aquests 
problemes. 
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Repte 3. 
Reduir la generació de residus.
Hem aconseguit un fet important: estabilitzar 
a 1,5 kg per persona i dia la generació de resi-
dus. Però aquesta tendència a l’estabilització 
hem de transformar-la en una major dismi-
nució, en una veritable minimització de la 
generació de residus. 

Repte 4. 
Reduir l’ús del transport privat  
especialment en la connexió  
amb l’entorn metropolità.
Algunes dades: la proporció d’ús del vehicle 
privat en els trajectes interns és prou accepta-
ble (19%), però en els moviments de connexió 
ascendeix fins al 50%. Com a ciutat referent 
pel que fa al poc ús del cotxe en desplaça-
ments interns, el repte radica a optimit-
zar el transport públic per a la connexió 
metropolitana, assumpte en el qual estem 
en condicions de fer un salt qualitatiu per les 
inversions que es faran com a conseqüència 
d’una major implicació de tots els agents 
responsables del seu desenvolupament.

Repte 5. 
Convertir la sensibilitat ambiental 
de la ciutadania en comportaments 
sostenibles.
De la comparació de les edicions de 2000 i 
2004 de l’enquesta sobre els hàbits i valors 
de la ciutadania de Barcelona en relació amb 
la sostenibilitat, n’hem tret una conclusió: 
cada vegada més gent creu en la sostenibi-
litat, cada vegada està més conscienciada, 
però encara no hi hagut una traducció mecà-
nica en comportaments congruents. El repte?  
Passar de la sensibilització a l’acció.
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Tenim una situació concreta derivada de 
la diagnosi anterior. I per assolir resultats 
diferents i més positius hem dut a terme un 
procés de reorganització interna. Hem sumat 
els esforços de les tres institucions mare: el 
Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient; 
Parcs i Jardins; i l’Agència de l’Energia. Hem 
definit la nostra missió, raó de ser, model 
organitzatiu i prioritats.

El resultat?
Una nova estructura que està molt susten-
tada en els vectors ambientals: el cicle de 
l’aigua, els espais verds, l’energia, la qualitat 
ambiental i la neteja i la gestió de residus. 

I per reforçar-les comptem amb quatre 
direccions transversals: educació ambiental, 
gestió del coneixement, inversions i espai 
vial, i gestió dels recursos.

L’objectiu és una visió més integradora.
Una organització que permeti creuar concep-
tes per crear solucions globals. I ho farem 
incorporant la dimensió de prevenció-promo-
ció, bon funcionament dels serveis, gestió 
eficient i el no malbaratament. Un plante-
jament pioner en el qual hem posat moltes 
il·lusions perquè, per damunt de tot, sabem 
que és una aposta per respondre millor a les 
necessitats de la ciutat.

2.2 
Una nova organització
per afrontar els nous reptes

Gerència de 
 Medi Ambient

Vectors ambientalsTecno estructura

Cicle de 
l’Aigua

Espais 
Verds

Energia i 
Qualitat 

Ambiental

Neteja i 
Gestió de 
Residus

Educació ambiental

Gestió del coneixement

Inversions i espai vial

Gestió de recursos
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1. De la cultura d’usar i llençar  
a la cultura del manteniment  
i la conservació.
Tenim molt clar que, com a ciutat, l’espai 
públic és un bé preuat que cal conservar. 
Per això és prioritari dedicar molts esforços 
al seu manteniment. El nostre model d’espai 
públic és producte del model de ciutat 
mediterrània, compacta i diversa, i és el més 
sostenible que avui existeix. Sostenible per-
què permet la relació i el vincle entre la gent; 
sostenible perquè és més eficient energètica-
ment i en consum de recursos. 

Valors i inversions d’aquesta aposta.

El primer valor: el manteniment com a expres-
sió de sostenibilitat, és a dir, mantenir el que 
tenim en lloc de generar noves necessitats. 
El segon: donar valor polític a l’espai de 
tothom. Com deia Tierno Galván, tots tenim 
casa nostra, que és la nostra llar privada, i la 
ciutat, que és la nostra llar pública. Nosaltres 
com a govern donem valor polític a la llar pú-
blica. I les prioritats es tradueixen en diners. 
En aquest mandat destinarem gairebé mil 
milions d’euros per fer realitat una voluntat 
política: convertir el carrer en un espai de 
trobada. Tenim quatre anys d’inversions en 
manteniment per assolir-ho. 

3/ Barcelona,  
sis tendències  
sostenibilistes desitjables. 
Sis exemples de polítiques 
públiques per fer-les realitat 
Hem de treballar per invertir certes tendències que existeixen. 
Només així podrem avançar en el camí d’un futur veritablement 
sostenible.
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ACTUACIÓ EN MANTENIMENT INVERSIÓ   

Pla de Manteniment Integral. 135 M/euros

Renovació de l’enllumenat (més qualitat i eficiència). 60 M/euros

Paviment sonoreductor. 17 M/euros

Soterrament de xarxes elèctriques aèries. 7 M/euros

Accessibilitat: 442 carrers de plataforma única per garantir l’accessibilitat a 
tots els carrers de la ciutat.

26 M/euros

Nova contracta de neteja.
Incrementarem la neteja dels carrers, la qual es realitzarà, en lloc de 4,5 vega-
des per setmana de mitjana, 6 vegades per setmana de mitjana. I, fet encara 
més important, d’una manera equitativa per tota la ciutat.

Pressupost anual  
de 166 M/euros
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2. Dels símptomes a les causes.
En matèria de contaminació urbana, atmos-
fèrica i acústica, volem anar a les causes. 

Valors, voluntat i tecnologia.

En relació amb la contaminació urbana, l’èxit 
depèn fonamentalment de racionalitzar l’ús 
del cotxe i el transport privat. I en aquesta 
línia de treball, hi ha diversos exemples 
d’actuació. Un és el Bicing, una mostra que 
avui hi ha coses que són possibles perquè hi 
ha valors darrere de les polítiques concretes, 
perquè hi ha voluntat política de fer-les i 
perquè hi ha tecnologia. Valors, voluntat i 
tecnologia constitueixen una aliança bàsica 
per aconseguir aquest salt qualitatiu desitjat.

Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, 
tenim un marc de treball: el Pla de Millora de 
la Qualitat de l’Aire del Govern de la Generali-
tat. De les setanta-tres mesures que contem-
pla, n’hi ha algunes que afecten directament 
la ciutat de Barcelona. I treballarem per 
desplegar-les amb màxima eficiència. Amb el 
lideratge de l’Àrea de Mobilitat treballarem 
conjuntament per: 

> Elaborar un pla de mobilitat urbana.

> Estendre l’ús de gas natural i combustibles 
més nets a la flota d’autobusos. 

> Fomentar l’ús de la bicicleta, el desplaçar-
se caminant i el carsharing com a alternativa 
a la tinença de vehicles d’ús privat.

En relació amb el soroll, també hem de fer 
un salt. Actualitzarem l’ordenança municipal 
sobre el soroll amb la intenció d’adaptar-
la a les normes marcades a nivell d’Estat i 
Generalitat. Però, sobretot, per fer-la més 
exigent, més orientada a la prevenció i, per 
damunt de tot, més proactiva. I en aquest 
punt, tenim projectes on la tecnologia tornarà 
a ser cabdal per assolir resultats. 

> Obligatorietat d’instal·lar limitadors  
acústics en els locals d’oci. Ho hem experi-
mentat a les platges i ha funcionat. És una 
tecnologia que ens permet conèixer en temps 
real, on line, si hi ha alteracions inaccepta-
bles.

> Execució de plans d’acció per districtes. 
Plans que sensibilitzin però que també in-
corporin mesures pal·liatives, fent un èmfasi 
especial en l’extensió del paviment sonore-
ductor. Avui ja tenim moltíssima feina feta.

> La nova contracta de neteja i recollida de 
residus. Serem molt exigents en la reducció 
del consum d’aigua i de la contaminació 
acústica i atmosfèrica. Les empreses s’han 
pres seriosament aquests objectius i estan 
fent un gran esforç tecnològic per poder 
respondre-hi. 

> Reduir la velocitat de circulació: a l’interior 
de la ciutat, creant quatre noves zones 30, i a 
les Rondes, amb la limitació de 80 km/hora, 
ja des de fa temps implantada. 

> Estimular l’ús compartit del cotxe creant 
carrils BUS-VAO en els accessos de Barcelona.
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3. De la correcció a la prevenció.
Amb la nova contracta 2009-2017 guanyem 
en proximitat i en polítiques vinculades als 
residus, incrementem la recollida selectiva 
de totes les fraccions (paper, vidre, envasos) 
i destinem amplis recursos a la de matèria 
orgànica per estendre-la a tota la ciutat. I 
passem de tenir un contenidor de recollida 
selectiva per cada set-cents habitants a 
tenir-ne un per cada cinc-cents. Aquestes 
actuacions compten amb una inversió de 
noranta-un milions d’euros anuals.

Però no tot és recollir.

En aquest sentit, és difícil gestionar la políti-
ca de residus sense una nova llei d’envasos 
per minimitzar-los. I hem d’aconseguir 
capgirar aquesta lògica. Nosaltres apostem 
clarament pel sistema de dipòsit i retorn per-
què implica una major responsabilitat sobre 
l’envàs per part dels productors, el qual avui 
dia desenvolupen amb tota normalitat països 
tan poc sospitosos de subdesenvolupament 
com Alemanya, Holanda i Àustria. 

Minimitzar vol dir, per exemple, reduir l’ús 
de bosses de plàstic.

L’objectiu és treballar per tenir una ciutat 
amb menys bosses de plàstic. A Espanya es 
consumeixen 10.500.000 bosses de plàstic, 
que suposen el 9% dels residus sòlids totals: 
el 9%! Des del Ministeri de Medi Ambient han 
marcat el 2015 com a data per substituir-les 
als comerços en un 70%. Nosaltres, com a 
ciutat, farem un esforç buscant aliances amb 
els grans comerços perquè es pugui acon-
seguir un canvi a més curt termini. No tenim 
capacitat per fer una norma, i no la farem, 
sinó que basarem l’èxit en l’aliança per mo-
dificar la situació. Treballarem per convèncer 
els grans consumidors de bosses que el canvi 
és possible.
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4. De la prepotència a la precaució.
Nosaltres creiem que s’ha d’apostar per 
l’eficiència en el consum d’aigua, per 
l’aprofitament de les aigües freàtiques, 
pluvials i també les regenerades a les depu-
radores. Lluny de projectes mastodòntics com 
el derogat Pla Hidrològic Nacional, l’eficiència 
és la nostra aposta per construir una nova 
cultura de l’aigua. 

Dos objectius a assolir en els propers anys:

Per una banda, no gastar ni una gota d’aigua 
potable en serveis municipals quan és pos-
sible utilitzar-ne de reciclada. Estem parlant 
de quatre hectòmetres cúbics que s’usen 
per al reg i per a la neteja viària. L’objectiu 
polític, per al qual faran falta temps i inver-
sió, és aconseguir d’aquí a quatre, cinc o sis 
anys no fer servir ni una gota d’aigua de boca 
per a aquestes tasques. En aquest punt cal 
destacar l’avenç que suposarà la construcció 
ja en curs d’una canonada per connectar la 
depuradora del Baix Llobregat amb Montjuïc, 
que aportarà 400.000 m3 anuals.

L’altre objectiu: estendre l’ús d’aigua no 
potable a grans consumidors com ara indús-
tries i equipaments. Avui, tecnològicament 
ja és possible, i suposaria una substitució de 
fins a 10 hm3 anuals. Treballarem per acon-
seguir que grans indústries i equipaments 
esportius entrin en aquesta dinàmica; de 
fet, alguns ja es plantegen aprofitar l’aigua 
de pluja o les aigües grises per al reg, o per 
a qualsevol altre tipus d’aplicació en usos 
esportius. En el nou Pla Director del Cicle de 
l’Aigua que elaborarem, determinarem les 
nostres responsabilitats i les que demanarem 
a les altres administracions.
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5. De la visió parcial a la visió global.
Parlem ara del verd urbà; del verd urbanístic, 
per ser més exactes. Estem elaborant una 
estratègia per aconseguir incorporar el verd, 
fins ara concebut fonamentalment com un 
element ornamental, al disseny urbanístic 
de la ciutat. El verd no ha de ser una opció 
decorativa, sinó una necessitat urbanística. 
Perquè els seus beneficis socioambientals 
són ben determinants:

> Regulador tèrmic. Sense cap consum 
energètic, fa més confortables els carrers i 
els habitatges.

> Atenua els sorolls. Arbres i arbustos grans 
generen un efecte barrera a la propagació del 
soroll.

> Capta el CO
2
. En el seu creixement, les 

espècies vegetals capturen CO
2
 atmosfèric i 

ens retornen oxigen, i disminueixen així la 
contaminació atmosfèrica. 

> Fomenta la biodiversitat a la ciutat. La fauna 
urbana és un dels millors indicadors per 
mesurar la qualitat ambiental. I la qualitat am-
biental és qualitat de vida per a la seva gent. 

A Barcelona, més de 300.000 persones visiten 
setmanalment els parcs, i això ens informa de 
la importància que té el verd com a generador 
de qualitat de vida. Per tant, hem de treba-
llar perquè la planificació i el disseny de la 
secció dels carrers i del subsòl es facin de 
manera que hi pugui viure, créixer i existir 
el verd —no creix a tot arreu. I en relació amb 
la fauna salvatge, que a Barcelona també n’hi 
ha, durant aquest mandat pretenem endegar 
una mesura per protegir els penya-segats 
de Montjuïc, on hi ha una de les colònies de 
xoriguers més importants d’Europa.
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6. De l’oferta il·limitada a la gestió 
de la demanda.
Barcelona necessita generar la mateixa ri-
quesa i el mateix benestar consumint menys 
energia. I les polítiques d’eficiència energèti-
ca resulten cabdals per assolir-ho. 

Hem d’aprofitar els recursos renovables. 
Som un territori petit i els recursos són 
limitats, però en el camp de l’eficiència tenim 
encara molta feina per fer. 

En primer lloc, impulsant l’energia solar. A 
la taula d’energia que es va constituir el 2005 
hem consensuat una ordenança fotovoltaica, 
només per a oficines o serveis de més de 
1.500 m2 i també per a edificis poliespor-
tius o pàrquings de més de 3.000 m2, per 
instal·lar energia fotovoltaica. Una mesura, 
però, que té les seves limitacions. I, per tant, 
l’eficiència i l’estalvi segueixen sent l’aposta 
principal.

Continuarem aprofitant els recursos que 
provenen de decrets d’ecoeficiència, com el 
nou codi tècnic d’edificació, que permetrà 
estalviar un 20% de demanda energètica en 
els edificis.

Seguirem treballant per la xarxa de centra-
lització de calor i fred.
Un model de climatització —refrigeració i 
calefacció— que estalvia entre un 20 i un 30% 
de l’energia. Tenim xarxes ja en funcionament 
al Fòrum i al 22@, i en construirem de noves 
a la Zona Franca i la Sagrera.

I no podem oblidar el futur que dibuixa 
l’aprofitament de recursos energètics que 
són subproductes d’altres processos. Com, 
per exemple, la biomassa que tenim als parcs 
de la ciutat i que podem convertir en com-
bustible en lloc de residu. O com el projecte 
que tenim per aprofitar el fred residual de la 
regasificadora del Port, que podria ajudar a 
estalviar l’1% del consum elèctric de la ciutat 
de Barcelona.



Barcelona demà. Un compromís amb el planeta.

29

19/02/08

Hem parlat de polítiques i actituds que gene-
ren ciutat del coneixement.
Que generen col·laboració entre 
l’Ajuntament, enginyeries, universitats...
i, per tant, una gran quantitat de valor  
aplicable a Barcelona.

És una experiència que fa riquesa de ciutat. 
És una experiència que requereix programes 
estables d’educació ambiental que siguin 
capaços de convertir el que avui és un bon  
nivell de sensibilització ambiental en verita-
bles comportaments sostenibilistes.

El salt qualitatiu tan desitjat només serà pos-
sible si incrementem de manera significativa 
la capacitat de la nostra institució, si creem 
sinergies de futur i si aprenem a treballar 
encara de forma més transversal. 

Per tot això, volem seguir estenent aquesta 
xarxa d’actors i agents que esteu implicats 
en el canvi. Com bé diu Ramón Folch, no 
solament hem de forjar aliances amb la gent 
convençuda, sinó que també hem de concer-
tar acords amb els discrepants. 
L’objectiu és anar pactant progressos  
successius per arribar al canvi absolut. 
Perquè no hi ha transformació sostenibilista 
sense canvi cultural. I no hi ha canvi cultural 
sense el compromís de cada persona, de 
cada institució.

4/ Reflexions finals

Aquest és el nostre projecte. 
El de construir la Barcelona sostenible. 

Al govern de la ciutat ens apassiona fer-lo realitat.
I us proposem que ens hi apassionem conjuntament.
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5/ Agraïments

A l’alcalde de Barcelona, per haver volgut 
acompanyar-nos a la conferència i per liderar 
un acord de govern decidit a fer un salt quali-
tatiu en matèria de sostenibilitat.

Al Sr. Angel Simón, director general d’Agbar, 
per haver acceptat fer la presentació de la 
conferència. De l’empresa que dirigeix en vull 
destacar que representa bé el treball coope-
ratiu entre l’Administració i el sector privat, 
i que, a més, juntament amb la cooperativa 
Trèvol, va ser la primera institució signant de 
l’Agenda 21 de Barcelona a presentar el seu 
Pla d’Acció.

Al Sr. Josep Joan Moreso, rector de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, per haver-nos acollit tan 
amablement no només a la Universitat que 
dirigeix, sinó també en l’acte del 19 de febrer.

A les més de cinc-centes institucions signants 
de l’Agenda 21 de Barcelona per haver-vos 
engrescat a participar en el projecte col·lectiu 
que és el nostre compromís com a ciutat per 
la sostenibilitat. “Barcelona, demà. Un model 
de compromís amb el planeta” és sobretot un 
homenatge a la feina que heu realitzat i als 
esforços esmerçats durant aquests anys.
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Finalment, a tots els qui heu participat 
en aquest acte, ciutadanes i ciutadans, 
regidores i regidors, autoritats, companyes i 
companys, amigues i amics, pel suport que 
m’oferiu ara i que m’heu brindat també du-
rant aquests anys de treball a l’Ajuntament.
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